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RESUMO 

 

Bioetanol a partir de hidrolisados lenhocelulósicos simulados: avaliação preliminar do 

papel de sistemas de transporte membranar de Saccharomyces cerevisiae 

 

 

O bioetanol lenhocelulósico surge como uma das principais alternativas na redução dos 

impactes ambientais gerados pela utilização de combustíveis fósseis. Condições de stress 

(presença de etanol e inibidores, temperatura elevada, pH, pressão osmótica) dificultam o 

processo fermentativo. Neste trabalho, estabeleceu-se uma metodologia para comparar 

capacidade fermentativa de diferentes estirpes e estudou-se o comportamento de 17 mutantes 

de delecção de Saccharomyces cerevisiae, em genes envolvidos em processos de transporte 

membranar. Utilizou-se um meio sintético simulado de hidrolisado lenhocelulósico, com 10% de 

glucose e inibidores (furfural, ácido acético e ácido p-hidroxibenzóico). Nestas condições 

observou-se que a presença destes tóxicos estimulou o esgotamento da glucose.  

A estirpe parental utilizada (BY4741) demorou cerca de 10 dias a esgotar a glucose, 

apresentando D.O.640nm final de cerca de 4. Acompanhou-se a D.O.640nm e a concentração da 

glucose ao longo da fermentação e estudou-se a viabilidade celular no início da fase 

estacionária e no final da fermentação em todas as estirpes testadas. 

Observaram-se alterações no desempenho fermentativo de vários mutantes. Em quatro 

deles a fermentação foi caracterizada tendo-se determinado os teores de glucose, etanol e 

glicerol, bem como a velocidade de influxo e efluxo de protões H
+
 através da membrana 

plasmática.  
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ABSTRACT 

 

Bioethanol from simulated lignocellulosic hydrolysates: preliminary assessment of the 

role of membrane transport systems of Saccharomyces cerevisiae 

 

Lignocellulosic bioethanol appears as one major alternative in reducing the environmental 

impacts generated by using fossil fuels. Stress conditions (ethanol concentration, temperature, 

pH, osmotic pressure) hinder the fermentation process. In this work a methodology was 

established to compare the fermentative capacity of different strains and to study the behavior 

of seventeen deletion mutants of Saccharomyces cerevisiae, in the genes involved in 

membrane transport. A simulated lignocellulosic hydrolysates medium was used, with 10% 

glucose and inhibitors (furfural, acetic acid and p-hydroxybenzoic acid). Under these conditions 

it was concluded that the presence of this toxics stimulated the depletion of the glucose.    

The parental strain (BY4741) took on average 10 days to complete glucose depletion, with a 

final D.O.640nm of approximately 4. The D.O.640nm and glucose concentrations were continually 

monitored during the fermentation, and the cellular viability in the beginning of the stationary 

phase and in the end of the fermentation was also assessed for all the tested strains.  

Changes were observed in the fermentative performance of several mutants. In four of them 

the fermentation was characterized by measuring the levels of glucose, ethanol and glycerol, as 

well as the rate of uptake and efflux of protons through the plasma membrane. 
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ABSTRACT 

 

Bioethanol from simulated lignocellulosic hydrolysates: preliminary assessment of the 

role of membrane transport systems of Saccharomyces cerevisiae 

 

The environmental problems, rooted in our society, strongly contribute to an emerging 

demand to find alternative energy sources. In this context, bioethanol, the leading renewable 

biofuel, is noted for its strong contribution in reducing the negative environmental impacts 

generated by the use of fossil fuels. 

Despite being mainly produced nowadays from starch (first-generation), bioethanol can be 

produced from lignocellulosic material making it an even more "green" fuel (biofuel of second 

generation). However, stress conditions and / or presence of inhibitors may limit the whole 

fermentation process and hence the production of bioethanol. The main agents that inhibit yeast 

growth and fermentation itself are: substrate composition, ethanol concentration, temperature, 

pH and osmotic pressure. The mechanisms involved in tolerance and adaptation of 

Saccharomyces cerevisiae to inhibitors present in lignocellulosic hydrolysates are not clear yet. 

However, it is proven that during the pre-treatment and hydrolysis phases several substances 

are produced that inhibit the growth and ethanol production by S. cerevisiae, including furfural, 

acetic acid and p-hydroxybenzoic acid. The sustainability of bioethanol production is in the 

acquisition of microorganisms resistant to such adverse conditions during the fermentation 

process. 

In this work conditions similar to those found in lignocellulosic hydrolysates were created in 

the laboratory environment. The strain of Saccharomyces cerevisiae BY4741 was initially 

submitted to different media that differed in the concentration of the main constituents found in 

such substrates. The time required to reach the early stationary phase was almost equal in all 

cases, ranging between three and five days. However, it was noted that the presence of toxics 

in the medium accelerated the fermentation process of the BY474 strain. On the other hand, 

there was a difficulty in reaching the depletion of glucose in a medium with toxic deficiency.  

From the growth curve of BY4741 strain it was observed that the period of fermentation 

was relatively long (ranging from 8 to 12 days) and the values of D.O.640nm were low (never 

exceeding 4,0). For this reason we studied the influence of the auxotrophic markers and 

nitrogen concentrations added to the medium. It was concluded that the markers concentration 

was essential for a reduction in fermentation time, and there was significant reduction in 

fermentation time when the triple of supplements was added to the medium. 

All studies of ethanol production, especially those related with the tolerance to different 

stresses, are based on effects on growth. In ethanol production, most of the fermentation 

process occurs when cells have their growth finished. For this reason, the present study sought 

to assess the behavior of seventeen deletion mutants during stationary phase, comparing its 

behavior to the exhaustion stage, and in analogy with the parental BY4741 strain behavior. 

Throughout this study, the fermentation took place in 50 mL of medium, in Erlenmeyer flasks of 
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100 mL, and its monitoring was performed by frequent measurements of the values of optical 

density (D.O.640nm) and glucose level. Stabilization of D.O.640nm indicated the beginning of the 

stationary phase and the depletion of glucose, which was detected qualitatively by commercial 

strips (DIABUR-TEST ® 5000), setting the end of fermentation. 

The first achievement of this work was the development of a methodology to survey the 

behavior of different strains in their ability to accomplish the production of bioethanol from 

lignocellulosic hydrolysates. It was utilized to monitor the effect caused in the fermentative 

process by the deletion of the genes involved in membrane transport.    

There were distinct behaviors among the seventeen mutants: in some cases the 

fermentative capacity was considerably better than in the BY4741 strain (as in GAL6 and TRK1 

OPI3), in others the fermentative capacity was similar (as in GUP1, FPS1 and HXT3), and 

sometimes it was much worse (as in STL1, PDR5, PDR12 and ERG2). 

Four mutants that showed very different fermentation profiles compared with BY4741 strain 

were chosen for further studies. TRK1 and OPI3 were selected being the ones with the most 

rapid glucose exhaustion. PDR5 and SLT2 mutants were also chosen as representatives of the 

most negatively affected. In this set of mutants we determined the levels of glucose, ethanol 

and glycerol, and assessed their behaviors on the influx and efflux of protons accross the 

plasma membrane. All results were compared with those obtained of the parental strain. 

In the first place, it has been verified that the simple use of glucose test strips do work 

as an indicator of glucose concentration during the fermentation, having the results been 

confirmed through the determination of the sugar concentration with base in a more accurate 

method (method UV (nzytech D-glucose Kit)).  

The rates of influx and efflux of H
+
 protons trough the plasma membrane, supported the 

existence of differences in the physiologic state of the cells, in both sampling points.    

With this work, we realize that there are essential genes that facilitate the natural 

fermentation process, making these strains suitable for future research in this area. By finding 

strains with high fermentative capacity, high tolerance to inhibitors and stress conditions, 

especially high concentrations of ethanol and toxic compounds present in lignocellulosic 

hydrolysates. Those unique strains become  more attractive to be properly investigated and 

eventually used as biological tools suitable for the construction of strains with new functional 

fermentative capabilities, which can be suitable for industrial processes. 
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Caracterização dos mutantes em estudo neste trabalho. 
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Concentrações dos principais tóxicos encontrados em materiais. 
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1.  INTRODUÇÃO 

1.1. Enquadramento do tema  

Vive-se actualmente um período de grande tensão no sector energético. Um futuro 

próximo pouco animador para a indústria petrolífera, associado à escassez progressiva da 

matéria-prima, e uma vertente ambientalista, cada vez mais enraizada na sociedade, 

contribuem para uma forte necessidade em recorrer e encontrar métodos e fontes de energia 

alternativas que tornem o mundo menos dependente de energias fósseis [Demirbas, 2009a]. O 

sector dos transportes, um dos consumidores directos e mais representativos do petróleo, 

surge, deste modo, como principal combatente na luta contra a dependência fóssil [Farrel et al., 

2006]. 

Foi, sobretudo, na década de 70, com a primeira grande crise do petróleo, e 

posteriormente em 1991, com a Guerra do Golfo, que despoletou a revolução dos chamados 

biocombustíveis. O aumento dos preços do petróleo e a sua limitada e centralizada 

disponibilidade geográfica estimularam o interesse por esta forma alternativa [Huang et al., 

2008]. Também chamados de combustíveis biorenováveis, os biocombustíveis abrangem tanto 

os combustíveis líquidos, como os gasosos, e em comum partilham o facto de serem 

produzidos a partir de biomassa [Kong et al., 2008;  Demirbas, 2008;  Balat, 2009]. Hoje em 

dia, o bioetanol (aditivo substituto da gasolina) é de longe o mais utilizado em todo o mundo, 

pertencendo a liderança ao Brasil e aos Estados Unidos (pioneiros na produção em grande 

escala de bioetanol a partir de produtos agrícolas). Na União Europeia, a França é a principal 

produtora de bioetanol [Farrel et al., 2006; Demirbas, 2009b]. Prevê-se que a procura de 

biocombustíveis venha a aumentar progressivamente ao longo do tempo. 

Actualmente, a produção de biocombustíveis é praticada maioritariamente a partir de 

biomassa açucarada ou amilácea, presente na tão conhecida cana-de-açúcar ou em grãos de 

amido do milho, ou ainda através de culturas oleaginosas, como o girassol, classificando-os 

como biocombustíveis de primeira geração [Sims et al., 2008; Naik et al., 2010]. Existe, 

contudo, uma necessidade em tornar o processo sustentável, cumprindo, para tal, 

determinados requisitos ambientais, sociais e económicos [Balat, 2007; Directiva 2009/28/CE]. 

Desta forma, surgem os chamados biocombustíveis de segunda geração que diferem dos de 

primeira sobretudo no tipo de matéria-prima e, consequentemente, no número de vantagens e 

desvantagens que proporcionam [Cardona & Sánchez, 2007;  Prasad et al., 2007]. O bioetanol 

de segunda geração, em vez de recorrer só a açúcares facilmente extraíveis, a amidos ou 

óleos como na geração anterior, permite o uso de todas as formas de biomassa 

lenhocelulósica presente em resíduos florestais, agrícolas, urbanos, entre outros [Cardona & 

Sánchez, 2007]. Esta geração, quer por via bioquímica ou termoquímica, produz 

biocombustível com um balanço de carbono mais favorável, reduzindo significativamente as 

suas emissões e a de outros gases poluentes como o metano e os importantes NOx e SOx 

[Cardona & Sánchez, 2007; Demirbas, 2009b]. De facto, a nível industrial a produção de 

bioetanol de segunda geração ainda não é sustentável, mas existem inúmeros estudos em 
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curso, no mundo inteiro, de forma a tornar o processo possível e viável, que apresentam 

resultados muito animadores [Saleh et al., 2008,  Li et al., 2009a]. 

Muitas têm sido as limitações apontadas à produção de biocombustíveis [U.S. 

Departmen of Energy, 2006]. A dualidade biocombustíveis versus alimentação é já 

exaustivamente debatida e apontada como uma das principais desvantagens dos 

biocombustíveis mais comuns. Esta competição, que abrange directamente a utilização dos 

grãos alimentares para a produção de combustível, é sentida também pela utilização do solo, 

água e fertilizantes que poderiam ser utilizados para culturas com fins alimentares. O recurso a 

biocombustíveis de segunda geração ultrapassa significativamente esta dificuldade. Utilizando 

material lenhocelulósico como substrato, não só se aumenta a gama de matéria-prima passível 

de ser utilizada como se torna exequível a colheita de alimentos e simultaneamente a produção 

de combustível usando a mesma cultura [Gurgel et al., 2007; Escobar et al., 2009;  Srinivasan, 

2009].  

Uma outra questão levantada, e vastamente debatida, prende-se com a viabilidade 

económica dos biocombustíveis. Impõem-se sérias dúvidas quando o tema é o custo de 

produção e o próprio preço final dos biocombustíveis. Não sendo ainda um preço competitivo 

com os dos combustíveis fósseis torna-se difícil a sua entrada e aceitação no mercado. O custo 

de produção, no caso dos biocombustíveis, pode variar significativamente consoante, entre 

outros factores, a matéria-prima, a conversão e eficiência do processo, a escala de produção e 

a região em si [Gnansounou & Dauriat, 2010].  

Mas os biocombustíveis de segunda geração reúnem muito mais vantagens. A redução 

da dependência externa de energia é uma delas, bem como a redução das emissões de GEE 

que ajuda a tornar a atmosfera mais limpa e saudável, atenuando a problemática das 

alterações climáticas [Hahn-Hägerdal et al., 2006; Stichnothe & Azapagic, 2009].  

 

1.2. Bioetanol 

 

De todos os biocombustíveis renováveis, o bioetanol é o mais importante, contribuindo 

fortemente para a redução dos impactes ambientais negativos gerados pela utilização de 

combustíveis fósseis [Cardona & Sánchez, 2007]. Segundo a Directiva 2003/30/CE, o bioetanol 

define-se como “etanol produzido a partir de biomassa e/ou da fracção biodegradável de 

resíduos, para utilização como biocombustível”.  

A diferença entre bioetanol de primeira e de segunda geração, representada na figura 

1, relaciona-se essencialmente com o tipo matéria-prima utilizada. Quando é utilizada 

biomassa açucarada (cana, beterraba) e biomassa amilácea (milho, trigo, mandioca) diz-se que 

o bioetanol é de primeira geração. Por outro lado, bioetanol produzido a partir de biomassa 

celulósica é designado como sendo de segunda geração [Naik et al., 2010].  

A produção de bioetanol está associada a um processo algo complicado, tornando-o 

actualmente ainda pouco sustentável. Em relação ao bioetanol celulósico, objecto de estudo 

neste trabalho, a sua produção envolve várias etapas, como é visível no esquema simplificado 
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representado na figura 1. O processo inicia-se com uma fase de pré-tratamento cujo principal 

objectivo é separar a lenhina, solubilizar a hemicelulose e tornar a celulose acessível à 

hidrólise enzimática. Nesta fase é essencial que a capacidade para se formarem 

posteriormente açúcares fique garantida, ao mesmo tempo que a formação de subprodutos 

que possam, de algum modo, inibir os passos seguintes seja evitada. Esta etapa pode envolver 

processos físico-químicos, biológicos e químicos. Os dois polímeros (celulose e hemicelulose), 

agora acessíveis, são então sujeitos a uma hidrólise enzimática que propicia a degradação de 

cada um deles obtendo, desta forma, açúcares fermentáveis [Klinke  et al., 2004]. Na verdade, 

hidrolisados de material lenhocelulósico apresentam na sua composição inibidores que 

reduzem a taxa de crescimento de leveduras e a taxa de fermentação (etapa seguinte), 

sobretudo derivados de furanos, ácidos fracos e compostos fenólicos [Almeida et al., 2007].  

 

 

Figura 1: Representação esquemática dos passos envolvidos na produção de bioetanol de 

primeira e segunda gerações. 

 

Os açúcares agora disponíveis estão aptos para metabolização, conduzindo à 

formação de etanol. Este processo, designado por fermentação, pode ser realizado por 

bactérias, leveduras ou fungos filamentosos [Hahn-Hägerdal et al., 2006]. A percentagem de 

álcool vai ditar a sustentabilidade da continuação do processo. Assim sendo, se no fim da 

fermentação se obtém menos de 4-5% de etanol torna-se inviável prosseguir para a fase de 

destilação. É de notar que existem sobretudo dois processos industriais distintos envolvidos na 

produção de bioetanol: (i) SHF, onde a hidrólise a e a fermentação se dão separadamente, e 

(ii) SSF, sistema dominante em termos tecnológicos e em forte expansão nesta área, 
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caracterizada pela simultânea sacarificação e fermentação [Hahn-Hägerdal et al.,2006]. Uma 

vez que a fracção líquida e a sólida se encontram simultaneamente no mesmo reactor, a 

concentração de açúcar no meio pode nunca ultrapassar os 3%.  

 

1.3. Material lenhocelulósico 

 

Como já foi referido, a segurança energética e as mudanças climáticas obrigam a 

alterações de grande escala na mudança gradual do combustível fóssil para combustível 

renovável. Toda esta preocupação evidenciou a necessidade de utilização de açúcares 

fermentáveis para a produção de bioetanol, a partir de lenhoceluloses, a maior fonte de 

açúcares renováveis conhecida, [Jorgensen et al., 2007]. A biomassa lenhocelulósica é 

considerada uma das apostas mais promissoras devido à sua grande disponibilidade e ao seu 

baixo custo, contudo, uma produção em grande escala de bioetanol a nível industrial, a partir 

deste tipo de matéria-prima, não está ainda implementada [Cardona & Sánchez, 2007]. 

Existe uma grande variedade de fontes de materiais lenhocelulósicos como a madeira, 

os resíduos florestais, agrícolas, urbanos, etc. [Galbe & Zacchi,  2002; Howard et al., 2003; 

Zaldivar et al., 2001]. Em comum partilham o facto de terem na sua constituição um complexo 

de três polímeros principais ligados entre si: celulose, hemicelulose e lenhina (e, dependendo 

do material, pode também existir pectina) nas proporções indicadas na tabela 1. 

 

Tabela 1: Composição dos polímeros constituintes de materiais lenhocelulósicos (adaptado de 

van Maris et al., 2006) 

Polímero Fracção em lenhocelulose Principais monómeros 

Celulose 33-51% Glucose 

Hemicelulose 19-34% 
Glucose, manose, galactose, 

xilose e arabinose 

Lenhina 20-30% Álcoois aromáticos 

Pectina 2-20% Ácido galacturónico e ramnose 

 

A celulose é o constituinte fundamental das paredes celulares do material vegetal 

(tabela 1), tornando-se o principal reservatório orgânico de carbono do planeta [Reginaldo et 

al., 2007]. A unidade repetitiva da celulose é composta por duas moléculas de glucose 

esterificadas por ligações β-1,4-glicosídicas. Unidades repetitivas de celulose formam a 

celobiose [Foyle et al., 2006]. Várias dezenas destas cadeias estão associadas em paralelo 

formando microfibrilas de celulose que se podem estender por muitos micrómetros de 

comprimento. Unidas através de ligações de hidrogénio, estas moléculas de celulose provocam 

a formação de regiões cristalinas altamente ordenadas que não estão prontamente acessíveis 

à água [Jacobsen & Wyman, 2000]. Esta conformação estrutural, bem como a estreita 
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associação com lenhina, hemicelulose, amido, proteína e minerais tornam a celulose altamente 

resistente à hidrólise [Aristidou & Penttilä, 2000; Klinke et al., 2004; Zaldivar et al., 2001].  

A hemicelulose, segundo maior constituinte de biomassa lenhocelulósica (tabela 1), é 

um complexo  altamente ramificado, formando um heteropolímero constituído por hexoses (D-

glucose, D-galactose, D-manose, L-ramnose, L-fucose), pentoses (D-xilose e L-arabinose) e 

ácidos urónicos (ácido D-glucorónico e ácido D-galacturónico) [Aristidou & Penttilä, 2000; 

Klinke et al., 2004;  Perez et al., 2002]. A hemicelulose é classificada consoante o açúcar 

presente nas suas moléculas , como é o caso da xilana, uma das principais hemiceluloses de 

madeiras, formada sobretudo por monómeros de xilose que se ligam por ligações glicosídicas 

nas posições 1 e 4. Este polímero heterogéneo, com composição dependente da fonte de 

biomassa, forma pontes de hidrogénio com as microfibrilas de celulose aumentando a 

estabilidade da rede celulose-hemicelulose-lenhina [Janshekar & Fiechter, 1983]. 

Contrariamente à celulose, a hemicelulose é facilmente hidrolisável nos seus monossacarídeos 

constituintes [Perez et al.,2002].   

 

Figura 2: Compostos hemicelulósicos presentes na estrutura de uma fibra vegetal (adaptado 

de Silva et al., 2009). 

 

O terceiro polímero mais comum encontrado na parede das células é a lenhina 

[Janshekar & Fiechter, 1983]. Este polímero, aromático e hidrofóbico, apresenta resíduos 

fenólicos na sua constituição, variando também a sua composição com a fonte de biomassa. A 

lenhina actua como um cimento entre as fibrilas e como um agente de rigidez no interior das 
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fibras. A força de adesão entre as fibras de celulose e lenhina é ampliada pela existência de 

ligações covalentes entre as cadeias de lenhina e os constituintes da celulose e da 

hemicelusose [Silva et al., 2009]. Apesar de não contribuir com fontes de carbono 

fermentáveis, é importante o estudo da lenhina pois surge como principal fonte de inibidores 

microbianos [van Maris, et al., 2006].  

Na figura 2 está representado a rede formada por estes três polímeros em conjunto. 

 

1.3.1. Inibidores e condições ambientais de stress na produção de bioetanol 

celulósico 

 

As fracções de hemicelulose e celulose podem ser hidrolisadas e os hidrolisados 

fermentados a etanol, a partir de microrganismos apropriados. No entanto, condições de stress 

e/ou a presença de inibidores podem limitar todo o processo fermentativo, e 

consequentemente, a produção de bioetanol. Os principais agentes que inibem o crescimento 

da levedura e a própria fermentação são: a composição do meio, a concentração de etanol, a 

temperatura, o pH e a pressão osmótica [Zuzuarregui & Olmo, 2004]. Estudos anteriores 

revelaram que fermentações incompletas (denominado por “amuo”) podem ser devidas a 

diversos factores, tais como a limitação de nutrientes, temperaturas de fermentação extremas 

(altas ou baixas), e a presença de compostos tóxicos [Torija et al., 2003b; Santos, et al., 2008].  

A capacidade para tolerar diversos stresses é um dos principais critérios de selecção 

na escolha de leveduras capazes de promover eficientemente a fermentação de bioetanol 

[Zhao & Bai, 2009]. Portanto, um pré-requisito para a produção industrial em grande escala de 

bioetanol celulósico é o acesso a microrganismos que sejam capazes de suportar condições 

adversas durante o processo [Modig et al., 2008]. O estudo da resposta de microrganismos a 

condições de stress tem grande importância para se avaliar a resposta e a adaptação das 

células às mudanças no seu ambiente [Attfield  et al., 2001]. Embora a tolerância a inibidores 

em hidrolisados lenhocelulósicos difira consideravelmente consoante a estirpe [van Maris et al., 

2006], Saccharomyces cerevisiae está entre os microrganismos mais tolerantes aos vários 

inibidores encontrados em hidrolisados de materiais lenhocelulósicos. No entanto, apresenta 

uma performance deficiente durante a fermentação neste tipo de hidrolisados [Olsson & Hahn-

Hagerdal, 1993].  

Os mecanismos envolvidos na tolerância e adaptação de Saccharomyces cerevisiae a 

inibidores presentes nos hidrolisados lenhocelulósicos não estão ainda bem claros. Contudo, 

está comprovado que durante as fases de pré-tratamento e hidrólise são produzidas diversas 

substâncias que inibem o crescimento e a produção de etanol por S. cerevisiae [Ando et al., 

1986;  Clark & Mackie, 1984;  Palmqvist & Hahn-Hagerdal, 2000;  Xia & Yuan, 2008]. Tendo em 

conta este facto, é importante avaliar a resposta dos inibidores nas células das diferentes 

estirpes de S. cerevisiae. O número e a identificação de compostos tóxicos variam com a 

natureza do material e com as condições de pré-tratamento. Os hidrolisados podem conter um 

diferente número de inibidores de várias origens e com diferentes efeitos no metabolismo 
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celular [Modig et al., 2008]. Entre os inibidores mais importantes destacam-se três grandes 

grupos: ácidos fracos, derivados de furanos e fenóis [Palmqvist et al., 1999].  

 

1.3.1.1. Derivados de furanos 

 

Os furanos, compostos orgânicos heterocíclicos aromáticos, representam um dos 

principais grupos inibidores da fermentação de hidrolisados de lenhocelulose por S. cerevisiae, 

sendo o furfural (figura 3) e o 5-hidroximetilfurfural (HMF) os mais abundantes [Larsson, et al., 

1999]. HMF, formado durante a degradação de materiais lenhocelulósicos, foi apontado como 

causador da acumulação de lípidos e associado a uma diminuição do conteúdo de proteínas 

nas células de leveduras [Banerjee & Viswannathan, 1976]. O furfural é um dos principais 

inibidores dos hidrolisados lenhocelulósicos [Lin et al., 2009]. Este composto é formado 

sobretudo durante a degradação de pentoses, em condições ácidas e temperaturas elevadas, 

e pode atingir concentrações relativamente altas em hidrolisados de materiais lenhocelulósicos 

[Dunlop, 1948]. Na literatura, a gama em que este composto aparece nestes hidrolisados varia 

entre os 0 e os 2g/L [Kovacs et al., 2009]. Estudos referem a concentração 3 g/L como a limite, 

a partir da qual a actividade metabólica é completamente inibida [Navarro, 1994]. Várias 

investigações têm sido elaboradas para compreender o efeito causado no crescimento e 

manutenção das células de leveduras, pela presença de furfural. Como resultado tem-se uma 

notável diminuição no crescimento das células e a interrupção de várias vias do metabolismo, 

incluindo a fermentação da glucose, a produção de etanol e o ciclo dos ácidos tricarboxílicos 

[Palmqvist & Hahn-Hagerdal, 2000; Klinke et al., 2004; Lin et al., 2009]. Para além destes, 

vários outros efeitos importantes foram já associados ao furfural, como a inibição de enzimas 

essenciais (piruvato desidrogenase, acetaldeído desidrogenase e álcool desidrogenase) e em 

elevadas concentrações pode mesmo causar danos nas membranas e na cromatina [Gorsich 

et al., 2006a]. A presença deste tóxico está também envolvida na redução da produção de 

glicerol na fermentação por leveduras. Estudos anteriores verificaram que a formação de 

glicerol foi imediatamente interrompida e não houve alteração na concentração após a adição 

de furfural [Lin et al., 2009]. Sabe-se que o glicerol é formado durante a produção de etanol 

para se atingir um balanço redox nas células da levedura, mas, na presença de furfural, a 

transformação deste composto tóxico é preferencial para se atingir este balanço [Palmqvist et 

al., 1999, Lin et al., 2009].  

Existem vários métodos, físicos ou químicos, para remover os compostos tóxicos. No 

entanto, a sua utilização torna o processo mais complexo e os custos de produção mais 

elevados. A desintoxicação recorrendo a microrganismos etanologénicos é considerada mais 

flexível e bastante atractiva [Liu, 2006]. Em Saccharomyces cerevisiae o furfural tem a 

capacidade de ser convertido num composto não tóxico ou num composto menos tóxico 

[Taherzadeh et al., 1999] como o álcool furfuril ou o ácido furóico, pela acção das enzimas 

álcool desidrogenase e aldeído desidrogenase, respectivamente [Lin et al., 2009]. Esta 

conversão ocorre quando a produção de etanol e muitas enzimas estão inibidas [Taherzadeh et 
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al., 2000a]. Assim, durante a desintoxicação, o furfural pode ser reduzido a álcool furfuril pelo 

NADH. Para isso, é necessário NADH livre e disponível para desintoxicar este inibidor. As vias 

que regulam a sua redução são provavelmente importantes na tolerância ao furfural [Diaz de 

Villegas et al., 1992;  Taherzadeh et al., 2000b]. Muitos genes estão associados à conversão 

do furfural como ZWF1, GND1, RPE1 e TKL1 [Gorsich et al., 2006b]. A desintoxicação é 

possível a partir de reacções de redução, e a transformação do furfural envolve o balanço 

redox nas células [Liu et al., 2008]. Na ausência de outro derivado furano, o furfural é 

convertido tão eficientemente que os efeitos inibitórios diminuem com o aumento da biomassa 

devido à sua rápida bioconversão [Navarro, 1994]. No entanto, as células de leveduras não 

necessitam apenas de estimular esta conversão, mas devem-se também proteger a si próprias 

e reparar qualquer dano causado pelo furfural. Estudos demonstram que este tóxico induz a 

acumulação de espécies reactivas de oxigénio (ROS) [Allen  et al., 2010]. As células podem-se 

proteger de ROS activando certos genes, como o ZWF1, um gene ligado com a via das 

pentoses fosfato e essencial para a tolerância ao furfural em leveduras [Allen et al., 2010]. 

 

Figura 3: Configuração do furfural (2-furaldeído) (Borghei & Hosseini, 2007). 

 

Este derivado furano é, sem dúvida, um forte inibidor e a sua desintoxicação é urgente 

e extremamente necessária para a sobrevivência das células de S. cerevisiae. Assim sendo, 

encontrar uma estirpe com a capacidade de atenuar ou ser tolerante aos efeitos causados por 

este tipo de inibidores aparece como um dos maiores desafios e é um dos papéis mais 

importantes das estirpes tolerantes a hidrolisados.  

 

1.3.1.2.  Ácidos fracos orgânicos 

 

De todos os ácidos fracos encontrados em hidrolisados lenhocelulósicos, o ácido 

acético é o mais comum [van Maris, et al., 2006], aparecendo, essencialmente, numa 

concentração que pode variar entre os 0 os 10 g/L [Kovacs et al., 2009] A sua presença é 

resultado da solubilização e hidrólise da hemicelulose [Klinke et al., 2002]. Ao longo da 

fermentação ocorre também a formação de ácidos orgânicos fracos.  

O mecanismo de actuação destes compostos lipofílicos está intimamente relacionado com 

o pH extracelular. Em solução, os ácidos orgânicos fracos existem numa dependência 

dinâmica de pH, num equilíbrio entre as suas formas indissociadas e os seus estados 
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dissociados [Hazelwood, et al., 2006]. Valores de pH menos ácidos favorecem formas 

indissociadas não polares que facilmente se difundem através das membranas biológicas por 

difusão simples e segundo o gradiente de pH que se estabelece intra e extracelularmente, até 

se atingir um equilíbrio. Com pH intracelular perto da neutralidade, o ácido tem tendência a 

dissociar-se conduzindo a uma acidificação no interior da célula e possivelmente a uma 

acumulação do respectivo anião. Acumulação intracelular de aniões só por si, ou em 

combinação com acidificação extracelular, pode levar a efeitos tóxicos, sobretudo a redução da 

taxa específica de crescimento, a redução do rendimento em biomassa e a perda de 

viabilidade de células expostas a ácidos fracos [Casal et al.,1996; Pampulha & Loureiro-Dias, 

1989; Pampulha & Loureiro-Dias, 1990]. Assim, quanto mais alto for o pH do meio extracelular, 

menos eficazes são estes ácidos. De acordo com Pampulha e Loureiro-Dias (1989) a inibição 

da fermentação e a acidificação intracelular induzida por ácido acético em células de S. 

cerevisiae pode ser atribuída às formas indissociadas do ácido. A inibição da fermentação pelo 

ácido acético pode também ser explicada pela diminuição da actividade da hexocinase, 

fosfofructocinase e enolase, enquanto que o transporte de glucose certamente não é afectado 

[Pampulha & Loureiro-Dias, 1989; Pampulha & Loureiro-Dias, 1990].  

Um estudo recente descreveu que a presença de ácido acético pode provocar efeitos 

negativos mas também positivos, dependendo fortemente da sua concentração, podendo 

mesmo aumentar a produtividade de etanol [Wikandari et al., 2010]. A maioria das vias 

metabólicas envolve reacções redox e pares redox específicos. Os níveis de NADH/NAD têm 

sido referidos como essenciais no controlo de diversos processos biológicos [Berrios-Rivera et 

al., 2002], demonstrando-se que não só enzimas envolvidas na glicólise mas também a 

desidrogenase NADH é sensível ao ácido acético [Pampulha & Loureiro-Dias, 1990]. Este facto 

evidencia a importância do controlo do ácido acético.  

 

1.3.1.3. Fenóis 

 

O ácido p-hidroxibenzóico, formado durante a degradação da lenhina, representa a 

maior fracção do total de compostos fenólicos encontrados em materiais lenhocelulósicos, e é 

utilizado como representante dos produtos da degradação da lenhina [Palmqvist et al.,1999]. 

Em regra geral, o total destes compostos presentes em hidrolisados lenhocelulósicos não 

ultrapassa os 2 g/L [Clark & Mackie, 1984; Kovacs et al., 2009]. A toxicidade destes compostos 

fenólicos está associada à membrana biológica, uma vez que a sua presença compromete a 

sua integridade, por se acumularem nestas estruturas celulares [Heipieper et al., 1994]. O 

número de estudos sobre este tema é ainda relativamente reduzido, no entanto sabe-se que a 

toxicidade dos compostos fenólicos é reduzida pela adição de lacase [Jönsson et al., 1998].  
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1.3.1.4. pH 

 

O valor óptimo de pH para o crescimento de Saccharomyces cerevisiae ronda os 5,0 e 

os 5,5. Valores de pH abaixo de 2,7 provocam o cessar do crescimento das células [Verduyn et 

al., 1990].  

É essencial, para a sobrevivência da célula de levedura, manter o pH interno entre 

valores específicos. Alguns autores apontam para valores de pH intracelular entre 6 e 7,5, em 

condições ácidas de meio [Borst-Pauwels & Peters, 1977]. A activação da H
+
-ATPase constitui 

o principal mecanismo de manutenção de pH interno nas células. O aumento de acidez do 

meio aumenta a actividade da H
+
-ATPase, e consequentemente diminui o rendimento em 

biomassa. Este comportamento está aparentemente associado a um aumento do gradiente de 

protões através da membrana plasmática, resultando num aumento da entrada passiva de 

protões e consequentemente numa maior necessidade de expulsão de protões para manter o 

pH, exigindo maiores gastos de energia.  

O valor de pH óptimo de actividade específica da ATPase da membrana plasmática de 

S. cerevisiae para a hidrólise do ATP, situa-se 5,6 e 5,7 [Serrano, 1978; Rosa & Sá-Correia, 

1992]. Deste modo, a queda de pH intracelular causada pelo influxo de ácidos é parcial ou 

totalmente compensada pela ATPase da membrana plasmática que possibilita a expulsão de 

protões para fora da célula [Verduyn et al., 1990].   

Apesar do pH extracelular ser importante para o crescimento e sobrevivência de células de 

levedura, é de salientar que também o tipo e a concentração do ácido presente no meio são 

possíveis causadores de stress. Assim, acidificação do meio provocada pela presença de 

ácidos fortes estimula um aumento de concentração de protões no exterior da célula. Por outro 

lado, no caso de a acidificação resultar da presença de um ácido fraco, a sua forma não 

dissociada, devido às suas características lipossolúveis, difunde para dentro da célula através 

da membrana plasmática [Carmelo et al., 1997].  

 

1.4. Saccharomyces cerevisiae 

1.4.1. Levedura como modelo biológico 

 

As leveduras são microrganismos eucariotas unicelulares, formam um grupo integrado 

no domínio Eukarya, Reino Fungi, e compreendem actualmente representantes dos Filos 

Ascomycota e Basidiomycota [Kurtzman, 1994]. Algumas das suas características distinguem-

nas de outros microrganismos como o seu rápido crescimento, a capacidade de se 

multiplicarem em condições muito variáveis, a facilidade de se obterem e isolarem mutantes ou 

células transformantes, existirem vários genomas já totalmente sequenciado e, ainda, o baixo 

custo associado à manutenção e crescimento destes microrganismos quando comparado com 

outros modelos biológicos eucariotas [Sherman, 2002].  

A utilização de leveduras em aplicações industriais tão importantes como a panificação, 

a cervejaria, a produção de outras bebidas alcoólicas e até mesmo em suplementos 
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alimentares já é antiga [Akada, 2002]. Recentemente têm vindo a destacar-se como modelo de 

excelência para o estudo de fenómenos biológicos, particularmente Saccharomyces cerevisiae 

[Sherman, 2002].  

Para além dos típicos usos, mais ligados com a alimentação (pão, vinho, etc), esta 

levedura tem adquirido uma função essencial na promoção e desenvolvimento de alternativas 

energéticas, tendo sido provado ser uma forte candidata para a produção de bioetanol de 

segunda geração [Brandberg et al., 2004;  [Sonderegger et al., 2004].  

S. cerevisiae é, sem dúvida, dos microrganismos eucarióticos mais estudados. Em 

1996, o genoma da estirpe S288c foi completamente sequenciado [Goffeau, et al., 1996] e, 

hoje em dia, são já muitas as bases de dados disponíveis como é o caso da Saccharomyces 

Genome Database (SGD), Munich Information Center for Protein Sequences (MIPS), Yeast 

Proteome Database (YPD), entre outras [Akada, 2002] e que fornecem informação sobre a 

função das proteínas de regulação, níveis de expressão de genes e proteínas em diferentes 

situações. Este genoma, apesar de ser relativamente pequeno, é constituído aproximadamente 

por 6000 genes em 16 cromossomas (numa célula haplóide), apresentando, estes genes, 

tamanhos variáveis entre os 200 e 2200 kb [Sherman, 2002]. S. cerevisiae apresenta, também, 

a particularidade de ser capaz de manter as suas células viáveis num estado haplóide ou 

diplóide. Deste modo, é possível, com alguma facilidade, efectuar mutações ao nível de genes 

recessivos e dominantes assim como obter estirpes mutadas em diversos genes [Sherman, 

2002]. Este facto permitiu a realização do projecto mundial de delecção de genes de S. 

cerevisiae EUROFAN II, utilizando como fundo genético as estirpes haplóides das BY4741 

(MATa; his3∆1; leu2∆0; met15∆0; ura3∆0) e BY4742 (MATα; his3∆1; leu2∆0; met15∆0; ura3∆0) 

para construção de uma biblioteca de mutantes de delecção em genes não essenciais, 

construindo-se ainda mutantes de delecção, usando as estirpes diplóides para o caso dos 

genes essenciais. [Winzeler et al., 1999]. 

 

1.4.2.  Estrutura celular 

 

 As colónias de Saccharomyces cerevisiae caracterizam-se pela sua forma convexa e 

textura lisa. As colónias são maioritariamente brancas, mas podem também aparecer com 

tonalidade relativamente creme.  

Estruturalmente, as células de levedura são envolvidas por uma parede e uma 

membrana celular que funcionam como barreira entre o meio intra e o extracelular. No 

citoplasma encontram-se diversos organelos e um núcleo, protegido por uma membrana, onde 

se encontra a maior parte da informação genética.  

 

1.4.2.1. Parede celular 

 

O ambiente apresenta desafios aos quais as leveduras devem ser capazes de superar, 

para que sobrevivam e cresçam, incluindo alterações osmóticas, stress oxidativo, variações de 
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pH, limitação de nutrientes, entre outros. Exposição de leveduras a qualquer um destes 

stresses altera a expressão dos genes, como forma de adaptação e resposta, para permitir que 

a célula suporte tais variações do meio extracelular. No entanto, a parede celular surge como a 

primeira defesa fundamental para suportar estas condições adversas [Shahinian & Bussey, 

2000].  

A composição das paredes celulares varia consoante o fungo mas a constituição geral 

engloba α- e β-glucanos, N-acetilglucosamina, manoproteínas e várias outras glicoproteínas. 

Especificamente no caso de Saccharomyces cerevisiae, a parede celular é composta por 

manoproteínas e polímeros estruturais de β-1,3-glucana ligados covalentemente a polímeros 

de glicoproteínas β-1,6-glucana e quitina [Klis, 1994;  Kapteyn et al., 1999a]. De entre os genes 

envolvidos na biossíntese da parede, o gene KNH1, homólogo de KRE9 (killer resistant), 

codifica O-glicoproteínas da superfície celular e está envolvido na via de biossíntese de β-1,6-

glucana, em S. cerevisiae [Brown & Bussey, 1993]. Rupturas simultâneas de Knh1 e Kre9 são 

letais para a célula [Nagahashi et al., 1998]. Mutantes de delecção deste gene evidenciam 

reduções na resistência a pH ácido [Mira et al., 2008].  

A integridade da parede celular é essencial para a sobrevivência dos organismos e a 

sua síntese é induzida em períodos de crescimento polarizado, como a formação de gémulas 

[Zarzov et al., 1996], e em resposta a condições ambientais que a tornam vulnerável, como alta 

temperatura [Kamda et al., 1995], choque osmótico [Davenport et al., 1995], drogas ou 

mutações que interfiram com a síntese da parede celular [de Nobel et al., 2000; Martin et al., 

2000] bem como resposta a perturbações da actina [Harrison et al., 2001]. Em S. cerevisiae, 

esta integridade é assegurada, em grande parte, por Slt2, uma cinase proteica activada por 

mitogénio (MAPK) [Martín et al., 2000]. Para além de Slt2, neste organismo, estão incluídas na 

cascata MAPK mais quatro proteínas, Pkc1p, Bck1p, Mkk1p e Mkk2p [Nunez et al., 2008]. A via 

MAPK é uma das vias de transdução de sinal que opera em S. cerevisiae [Martín et al., 2000]. 

A sinalização é transmitida por fosforilações sequenciais através de uma cascata de cinases 

[Lee et al., 1993]. Mutações nestas vias de sinalização geralmente afectam os níveis de 

transcrição dos genes que codificam proteínas chave envolvidas na biossíntese de compostos 

da parede celular [Jung & Levin, 1999]. O corte da funcionalidade desta via leva à lise da 

célula, quando sujeita a condições prejudiciais [Martín et al., 2000].  

Diversos estudos têm vindo a comprovar a influência da via MAPK na H
+
-ATPase da 

membrana plasmática [de la Fuente & Portillo, 2000], que é controlada, entre outros, pela 

presença de glucose no meio. Delecção do gene SLT2 perturba os níveis de glucose e, 

consequentemente, os níveis de ATPase diminuem [de la Fuente & Portillo, 2000]. Para além 

disso, investigações mais recentes mostram que a via MAPK, envolvido na manutenção da 

integridade da parede celular, é essencial para a homeostase dos lípidos em leveduras, 

sobretudo quando as células crescem na ausência de inositol [Nunez et al., 2008].  
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1.4.2.2. Membrana plasmática 

 

A membrana plasmática funciona, desde logo, como uma barreira, delimitando o meio 

intra do extracelular. É essencial para a sobrevivência da célula e, sobretudo, para a sua 

adaptação a diversas alterações do meio exterior [Konings, 2006].  

As membranas plasmáticas são constituídas essencialmente por lípidos e proteínas. 

Estas proteínas apresentam diversas funções destacando-se o transporte de substratos de e 

para o interior da célula [Konings, 2006], garantido não só por processos de difusão passiva, 

directamente através de bicamadas fosfolipídicas, como por processos de transporte mediados 

por sistemas de transporte acoplados à membrana que garantem a entrada de nutrientes, por 

um lado, e a expulsão de produtos residuais, por outro.   

 

1.4.2.2.1. Fosfolípidos 

 

Embora a membrana plasmática apresente uma alta heterogeneidade em termos de 

composição de lípidos, os fosfolípidos formam o principal e o mais importante grupo 

encontrado em membranas biológicas. A fosfatidiletanolamina (PE), a fosfatidilcolina (PC), 

representado na figura 4, e a fosfatidilinositol (PI), representantes de cerca de 70 a 85% do 

total, são considerados os principais fosfolípidos encontrados em membranas. A composição 

típica destas estruturas, constituída por duas zonas com distinta polaridade, envolve um 

conjunto de três grupos de moléculas: glicerol, ácidos gordos e um grupo fosfato, bem como 

um grupo funcional do tipo álcool, amina, que se encontra ligado covalentemente ao glicerol 

[Daum et al., 1998]. 

Geralmente, a dimensão dos grupos polares leva a diferenças no estado físico da 

membrana. Ao mesmo tempo, variações no tamanho da cadeia de carbonos e no grau de 

saturação de ácidos gordos associam-se à regulação da fluidez da mesma membrana [van der 

 Rest et al., 1995]. Para além disso, os fosfolípidos estão também implicados noutras funções 

essenciais, como é o caso de esporulação, tendo Deng e colaboradores (2008) associado uma 

diminuição da esporulação à repressão de PI e PC [Deng  et al., 2008].  

As diferenças estruturais visíveis em fosfolípidos permitiram subdividir este conjunto em 

dois grandes subgrupos: glicerofosfolípidos e esfingolípidos. Apesar de se distinguirem 

estruturalmente, estes dois grupos partilham, no entanto, as diversas vias metabólicas a que 

estão sujeitos. Ao longo da via de biossíntese, o ácido fosfatídico (PA) destaca-se tanto por ser 

considerado intermediário principal como por desempenhar um papel fundamental, desta via, 

ao nível da sinalização celular [Loewen et al., 2004] (figura 4).   

Glicerofosfolípidos são constituídos por uma zona polar hidrofílica, unida por ligação 

covalente a uma molécula de glicerol, e uma zona apolar hidrofóbica caracterizada pela 

presença de duas longas moléculas de ácidos gordos [van der Rest et al., 1995]. 

Constituídos por uma base de cadeia longa, um ácido gordo e um grupo polar, os 

esfingolípidos estão associados a importantes papéis relacionados com respostas ao stress 
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térmico, endocitose, integridade da parede celular, longevidade celular e ainda na organização 

da membrana plasmática juntamente com o ergosterol [Dickson et al., 2006]. Constituem cerca 

de 30% dos fosfolípidos da membrana plasmática e, ao contrário do observado em  mamíferos, 

contêm resíduos de manose e inositol no grupo polar [van der Rest et al., 1995]. O ácido gordo 

mais vulgar contém 26 carbonos, é saturado e apresenta entre um e dois grupos hidroxilos 

[Dickson et al., 2006].   

 

 

 

 

 

Os fosfolípidos são sintetizados numa série de reacções catalisadas por enzimas que 

são essenciais em organismos de espécies tão distintas como as leveduras e o Homem. A 

membrana de fosfolípidos é sintetizada em duas vias separadas que culminam com a formação 

de PI (fosfatidilinositol) e PC (fosfatidilcolina) (figura 4) [McGraw & Henry, 1989].  

De entre as várias proteínas envolvidas nas vias de biossíntese de PC, Opi3, 

codificada por OPI3, está envolvida na biossíntese de fosfolípidos, codificando uma 

Figura 4: Via biossintética de fosfolípidos em S. cerevisiae (adaptado de McGraw & Henry, 

1989). 
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metiltransferase de fosfolípido que é responsável pelas duas últimas etapas de biossíntese de 

PC (figura 4). O produto do gene OPI3 é essencial ao longo das várias metilações na série 

PM>PD>PC. Em certas condições de crescimento, mutantes de opi3 produzem membranas 

desprovidas de PC [McGraw & Henry, 1989]. Embora estes mutantes cresçam na ausência de 

suplementos, a composição atípica da membrana afecta a capacidade das estirpes mutantes 

iniciarem a fase logarítmica de crescimento e sustentarem a viabilidade na fase estacionária 

[McGraw & Henry, 1989]. Mutantes de opi3 afectam também o PI, perturbando a regulação da 

via transversal da síntese deste fosfolípido que tem como precursor o inositol [McGraw & 

Henry, 1989]. A Síntese de inositol é controlada através da regulação do gene INO1 que 

codifica a inositol-1-fosfatosintase. Por sua vez, este gene é expresso constitutivamente em 

mutantes opi3 [McGraw & Henry, 1989]. Mutantes com delecção de OPI3 são ainda menos 

resistentes a toxinas [Wilingham et al., 2003].  

Em S. cerevisiae, CTP sintetase é codificada por URA7 e URA8 e apresenta também 

um papel fundamental na biossíntese de fosfolípidos da membrana [Nadkarni et al., 1995] 

quando estes são sintetizados via CDP-DG ou via CDP-colina [McDonough et al., 1996]. CTP é 

um nucleótido essencial que é sintetizado a partir da via UTP numa reacção catalisada pela 

enzima CTP sintetase [Chang & Carman, 2008]. CTP é precursor da síntese de RNA, DNA e 

dos fosfolípidos da membrana, conferindo assim à actividade da CTP sintetase um importante 

papel no crescimento e no metabolismo de todos os organismos [Nadkarni et al., 1995]. 

Delecções em URA7 provocam diminuições na acumulação de CTP e aumentos na 

acumulação de UTP [Ozier-Kalogeropoulos et al., 1994]. Por outro lado, delecção em URA7 

torna as células mais tolerantes ao etanol e melhora a capacidade fermentativa de S. 

cerevisiae. Esta resistência pode estar associada a uma integridade da parede celular 

visivelmente mais forte nestes mutantes [Yazawa et al., 2007].  

 

1.4.2.2.2.  Ergosterol 

 

Os esteróis são componentes estruturais e reguladores das membranas de eucariotas 

[van der Rest et al., 1995]. Aproximadamente 80% dos esteróis encontram-se nas membranas 

plasmáticas [(Shobayashi et al., 2005)], sendo o ergosterol o principal esterol em leveduras. 

Em Saccharomyces cerevisiae, como noutros eucariotas, os esteróis estão presentes em duas 

formas: (i) esteróis livres, localizados sobretudo na membrana plasmática e representando 

cerca de 80% [He et al., 2007] e (ii) ésteres esteróis, encontrados nas partículas lipídicas do 

citosol [Shobayashi et al., 2005]. O ergosterol insere-se perpendicularmente na bicamada 

lipídica, onde, por pontes de hidrogénio, os seus grupos hidroxilos se associam às zonas 

polares dos fosfolípidos e a sua terminação se encontra na região hidrofóbica da bicamada 

lipídica. Este composto adquire especial atenção nas alterações de rigidez da membrana 

plasmática, influenciando indirectamente alterações do movimento lateral e a actividade das 

proteínas membranares. Tem sido mostrado também que concentrações vestigiais deste 

composto são essenciais para o início da proliferação celular [Gaber et al., 1989]. Para além 
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Figura 5: Via da biossíntese de ergosterol a partir de farnesil pirofosfato até ergosterol 

(adaptado de Daum et al., 1998). 

 

disso, o ergosterol aparece envolvido noutras funções tão distintas como a resistência a 

compostos tóxicos [Walker-Caprioglio et al., 1990], a distribuição de proteínas da membrana 

plasmática [ van der Rest et al., 1995] ou mesmo em variações de permeabilidade 

relativamente a determinados compostos [Bammert & Fostel,2000]. Alterações na via do 

ergosterol evidenciaram igualmente modificações na via dos esfingolípidos. Sharma (2006) 

afirma que respostas adaptativas, em células de levedura cuja estrutura de esteróis foi 

alterada, são possivelmente manifestadas através de mudanças na composição da membrana 

lipídica e na fluidez [Sharma, 2006]. Em Saccharomyces cerevisiae, o ergosterol é também o 

principal componente das vesículas secretórias e tem um papel importante na respiração 

mitocondrial [Bammert & Fostel, 2000]. 

Como é visível na figura 5, a síntese de ergosterol, realizada sobretudo no retículo 

endoplasmático [Deng et al., 2008], envolve uma série de reacções enzimáticas, 

metabolicamente dispendiosas, implicando a acção de pelo menos 25 enzimas e com grande 

consumo de ATP que é fornecido pela glicólise [Daum et al., 1998]. Para além disso, a 

biossíntese de ergosterol é iniciada pelo acetil-CoA que pode ser fornecido pela glicólise. Esta 

relação estimula, em média, um aumento da biossíntese de ergosterol com o aumento da 

quantidade de glucose disponível no meio [Shobayashi et al., 2005]. 
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Dado o seu envolvimento em múltiplas funções celulares, o esterol é um componente 

essencial das membranas de leveduras, e como tal, os diversos genes envolvidos na sua 

síntese são essenciais para o crescimento destes microrganismos. E embora a quantidade de 

esteróis aumente durante a esporulação, muitos dos genes envolvidos na biossíntese destes 

compostos apresentam baixo nível de regulação [Deng et al., 2008].  

O gene ERG2 é responsável pela codificação da C8-isomerase, enzima que catalisa a 

reacção de isomerização entre o fecosterol e o episterol, intermediários na via biossintética do 

ergosterol, alterando a dupla ligação da posição C7 para a posição C8 [Ashman et al., 1991]. 

Por outro lado, o gene ERG4 codifica a d24-Redutase, enzima que catalisa o último passo na 

biossíntese de ergosterol [Zweytick et al, 2000]. Apesar de células com deficiência deste gene 

serem viáveis, a sua delecção resulta na deficiência de ergosterol e na acumulação do produto 

antecendente desta via, ergosta-5,7,22,24-tetraeno-3β-ol. Células mutantes de Erg4 adquirem 

maior sensibilidade a tóxicos [Zweytick et al., 2000]. Para além disso, e segundo dados de 

Arthington-Skaggs e colaboradores (1996), mutações em ERG4 levam ao aumento dos níveis 

de expressão de ERG3, gene que codifica uma outra enzima envolvida no processo de 

biossíntese de ergosterol (Figura x) [Arthington-Skaggs et al., 1996].  

 

1.4.2.3. Transportadores membranares 

 

O transporte transmembranar de solutos é assegurado em todas as células eucariotas 

por proteínas integradas nas membranas internas e na membrana plasmática que medeiam a 

absorção de solutos para o interior através da membrana plasmática. Outros transportadores 

membranares facilitam a saída de compostos intracelulares, enquanto outras, localizadas em 

membranas intracelulares catalisam o efluxo de compostos noutros organelos, como o vacúolo, 

a mitocôndria, os peroxissomas ou organelos de secreção. As proteínas membranares são 

geralmente classificadas segundo três categorias: canais, facilitadores (também designados 

por transportadores ou permeases), e bombas (ATPases) [Andre, 1995].  

 

1.4.2.3.1. H
+
-ATPase membranar 

 

Em leveduras existem três classes de H
+
-ATPases envolvidas no transporte 

membranar de protões, diferindo entre si a nível estrutural e funcional: ATPase da membrana 

plasmática, ATPase vacuolar e ATPase mitocondrial, como esquematizado na figura 6 [Uchida 

et al.,1988]. 

Descoberta no final da década de 1970 e representando cerca de 15% do total de 

proteína da membrana plasmática de leveduras, a H
+
-ATPase da membrana plasmática é 

considerada a proteína mais abundante deste envelope celular. Embora assuma um papel 

fundamental na célula, a bomba de protões é também considerada a principal fonte de 

consumo de energia em leveduras. [Goffeau & Slayman, 1981]. Esta proteína insere-se na 

família de ATPases do tipo P, mais especificamente, no tipo P2, caracterizado pelo transporte 
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de catiões, em confronto com o tipo P1 presente em bactérias e especializado no transporte de 

metais pesados [Goffeau & Slayman, 1981].  

Em Saccharomyce cerevisiae, o gene estrutural responsável pela codificação da H
+
-

ATPase da membrana plasmática designa-se por PMA1 [Serrano et al., 1986], tendo sido 

identificado um outro gene, PMA2, que codifica para uma H
+
-ATPase do mesmo tipo com uma 

homologia da 90% com PMA1 [Schlesser et al., 1988]. Manipulações genéticas realizadas com 

a expressão deste de PMA1 permitiram realçar a importância desta proteína no funcionamento 

e sobrevivência das células. Apesar de existir uma homologia em ambos os genes, PMA2, ao 

contrário de PMA1, é considerado um gene não essencial [Schlesser et al., 1988]. 

 

 

   

 

A H
+
-ATPase da membrana plasmática é responsável  pela manutenção do potencial 

de membrana que permite o transporte activo secundário de nutrientes como açúcares e 

aminoácidos, pelo transporte transmembranar de iões e ainda pelo efluxo activo de substâncias 

indesejáveis. O funcionamento desta proteína, e consequentemente a possibilidade de 

ocorrência destes transportes, é resultado de um gradiente electroquímico gerado pelo efluxo 

de protões através das membranas celulares [Serrano, 1984;  Serrano, 1988].  

Estão documentadas várias condições ambientais  como possíveis activadores da H
+
-

ATPase da membrana plasmática, destacando-se: etanol [(Rosa & Sá-Correia, 1991; Rosa & 

Sá-Correia, 1992]; glucose [Serrano, 1983; Souza et al., 2001]; pH ácido [Eraso & Gancedo, 

1987];  ácido succínico e ácido acético [Carmelo et al., 1997]; e maltose, trealose e galactose 

[Sychrová & Kotyk, 1985].  

 

 

 

Figura 6: ATPases envolvidas no transporte de protões através de membranas de leveduras 

(adaptado de Goffeau & Boutry, 1986). 
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1.4.2.3.2. Canais de água 

 

A água pode atravessar as membranas celulares através de duas vias paralelas com 

mecanismos distintos. (i) difusão de moléculas de água através da bicamada hidrofóbica, com 

alta activação de energia para o transporte e (ii) difusão de moléculas de água através de 

canais de água, associada a uma baixa activação de energia [Soveral et al., 2006].    

Designadas por aquaporinas, os canais de água são uma classe de proteínas 

transmembranares que têm uma estrutura tridimensional específica com poros que permitem a 

passagem de moléculas de água [Benga., 2009]. Descobertas em 1985, em eritrócitos, estas 

proteínas constituem três subfamílias: (i) aquaporinas ortodoxas, permeáveis apenas à água; 

(ii) aquaglicerolporinas, permeáveis à água, glicerol e outras pequenas moléculas e (iii) 

superaquaporinas, presentes em estruturas [Benga., 2009;  Bonhiverst et al.,1998]. De 

tamanho relativamente pequeno (geralmente menos de 300 aminoácidos), as aquaporinas 

foram identificadas em mamíferos, plantas, invertebrados, procariontes e em leveduras, 

incluindo a Saccharomyces cerevisiae [Laizé et al., 2000]. A presença destes canais aumenta a 

permeabilidade das membranas à água, conduzindo selectivamente as moléculas de água e 

outros solutos para dentro e fora da célula, ao mesmo tempo que previne a passagem de iões 

e outros solutos [Soveral et al., 2006].  

As principais funções fisiológicas apontadas prendem-se com a sua contribuição para a 

tolerância ao congelamento, osmoregulação e transporte de água [Tanghe et al., 2002]. 

Estudos recentes demonstram que o fluxo de água ocorre predominantemente via canais de 

água a baixas temperaturas, concluindo que as aquaporinas têm um papel importante no ajuste 

osmótico em células de leveduras nesta gama de temperaturas [Soveral et al., 2006].  

Análises do genoma de S. cerevisiae revelaram a existência de dois genes com forte 

homologia para aquaporinas, AQY1 e AQY2 [Laizé et al., 2000], tendo-se mostrado que AQY1 

codifica um canal de água funcional [Bonhiverst et al., 1998]. Contudo verificou-se que o alelo 

AQY1 funcional, muito embora presente em todas as estirpes selvagens e industriais testadas, 

se encontra em pequeno número em estirpes de laboratório [Pettersson et al, 2005], tendo-se 

observado que em condições laboratoriais, a delecção de AQY1 não conduzia a um fenótipo 

nítido, não correspondendo por isso a um gene essencial. Está provado que em laboratório as 

aquaporinas não são usualmente necessárias para a sobrevivência ou fitness celular 

[Pettersson et al., 2005]. 

Estudos com estirpes mutantes (com delecção do gene de AQY1), em condições de 

stress osmótico, permitiram observar que tais condições adversas foram melhor toleradas em 

estirpes mutantes do que na estirpe selvagem com Aqy1 funcional, sugerindo um papel desta 

proteína na osmorregulação e na tolerância a congelamento [Bonhiverst et al., 1998; Laizé et 

al., 2000]. Para além disso, foi demonstrado que a expressão de AQY1 é estimulada durante a 

esporolação e que a proteína Aqy1 é detectável exclusivamente em membranas de esporos 

[Sidoux-Walter et al., 2004; Soveral et al., 2006], indicando que esta proteína pode 

desempenhar um papel na maturação de esporos, provavelmente por permitir a entrada de 
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água [Sidoux-Walter et al., 2004], o que é comprovado pelo facto de delecções de AQY1 

levarem a diminuições de 30% na viabilidade de esporos. Outra importante função das 

aquaporinas prende-se com a sua contribuição para a tolerância ao congelamento. Delecções 

de AQY1 e AQY2 em estirpes de laboratório tornam as células vegetativas das estirpes 

mutadas mais sensíveis ao congelamento, enquanto que a superexpressão destes genes 

diminui esta sensibilidade [Soveral et al., 2006].  

Por outro lado, aquaglicerolporinas, para além da água, facilitam eficientemente o 

transporte passivo de pequenos solutos sem carga através das membranas biológicas como o 

glicerol, outros polióis, ureia, arsenite, antimonite e provavelmente outros solutos.  

 

1.4.2.3.3.  Transporte de glicerol 

 

Inicialmente, o gene GUP1 encontrava-se descrito como estando associado ao 

transporte de glicerol por difusão, em S. cerevisiae. No entanto, estudos mais recentes têm 

vindo a pôr em causa este papel, indicando que este gene e o seu homólogo GUP2 podem não 

ser responsáveis pela absorção de glicerol, mas sim  estar envolvidos na regulação da 

actividade simporte glicerol/H
+
 codificado pelo gene STL1 [Neves et al., 2004]. A delecção do 

gene GUP1 resulta num aumento de triglicéridos e consequentemente numa descida de 

síntese de fosfolípidos [Bleve et al., 2005]. Mutantes de delecção em GUP1 exibem fenótipos 

que sugerem que GUP1 esteja envolvido na recuperação ao stress salino,  mediada por 

glicerol, e manifestam ainda reduções nos fosfolípidos e um aumento de triglicéridos associado 

a uma termosensibilidade adquirida nestas células [Oelkers et al., 2000]. O mutante cresce 

deficientemente em sal, etanol e ácidos carboxílicos fracos e é sensível a agentes 

perturbadores da parede celular. GUP1 está igualmente relacionado com vários processos 

ligados com a organização estrutural e biogénese celular e ainda com interacções genéticas 

com vários genes implicados na síntese de β-1,6-glucano e com genes envolvidos na 

polarização da actina [Ferreira et al., 2006].  

A aparente baixa permeabilidade da membrana plasmática para o glicerol induz o 

controlo do fluxo transmembranar através de uma proteína específica de transporte [Hohmann, 

2002]. Para além de Gup1 e Gup2, existem mais transportadores de glicerol descritos em 

Saccharomyces cerevisiae nomeadamente Fps1 [Bill et al., 2001]. Tirando o seu papel  

determinante nos níveis intracelulares de glicerol, está demonstrado que Fps1 facilita a difusão 

de tóxicos através da membrana plasmática, incluindo arsenite e antimonite [Wysochi, et al., 

2001], ácido acético [Mollapour & Piper, 2007] e boro [Nozawa et al., 2006]. Fps1 é 

responsável pelo transporte de glicerol nas duas direcções, apesar da principal função deste 

facilitador de glicerol seja regular a saída de glicerol, e não a entrada [Zhang et al., 2006]. Esta 

presumível incapacidade de exportação de glicerol via Fps1 afecta a homeostase osmótica 

[Hohmann, 2002]. A abertura e o fecho destes canais provocam mudanças na permeabilidade 

do glicerol, durante a adaptação a stress osmótico [Zhang et al., 2006]. Aumentos externos de 

osmolaridade induzem o fecho de Fps1, enquanto diminuições causam a abertura do canal 
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[Beese et al. , 2009]. Para além de ser regulado por mudanças externas de osmolaridade, Fps1 

é regulado também pela exposição a ácido acético, e em resposta a metalóides trivalentes 

(como arsenite e antimonite). Ambos entram na célula através de Fps1 e induzem a activação 

de HOG1 (High Osmolarity Glycerol Response) [Beese et al., 2009], que codifica enzimas da 

biossíntese de glicerol [Pettersson et al., 2005]. Mutantes de deleçcão neste gene evidenciam 

diminuições acentuadas no fluxo de glicerol (nas duas direcções) e mostram um número de 

fenótipos consistente com a incapacidade para exportar rapidamente o glicerol [Luyten et al., 

1995]. Quando o glicerol é produzido através de regulações redox, e em condições anaeróbias, 

estas delecções também dificultam o próprio crescimento da célula [Tamás et al., 1999]. Tal 

como a via de integridade da célula, Fps1 é aparentemente necessário para prevenir a ruptura 

da célula durante a fusão celular [Hohmann, 2002]. Para além disso, delecção de FPS1 afecta 

também a composição dos lípidos da membrana e os mutantes apresentam níveis de 

ergosterol mais baixos que a estirpe selvagem [Hohmann, 2002]. Fps1 foi uma das primeiras 

cinco aquaglicerolporinas descobertas e está associada sobretudo a um papel de 

osmoregulação em leveduras [Pettersson et al., 2005]. Em S. cerevisiae, o gene FPS1 codifica 

uma proteína pertencente à família MIP (Major Intrinsic Protein) que afecta o movimento do 

glicerol [Luyten, et al., 1995]. Shuterland  e colaboradores (1997) verificaram que esta delecção 

leva a alteração na relação glico e fosfolípidos, nas células, detectando-se uma redução 

consubstancial no total da quantidade de fosfolípidos e um correspondente aumento no total da 

quantidade de glicolípidos nas células do mutante [Sutherland et al., 1997; Toh  et al., 2001]. 

Outros estudos verificaram que esta delecção afecta a composição celular dos lípidos, 

resultando num abaixamento aparente da permeabilidade da membrana [Sutherland et al., 

1997]. Estudo de Kong e colaboradores (2006), realizado com estirpes mutantes, apurou que a 

delecção deste gene não influenciou a taxa de crescimento nem a concentração de biomassa, 

por outro lado, houve um aumento da quantidade de etanol produzida ao mesmo tempo que se 

assistiu a uma diminuição na formação de glicerol, de ácido pirúvico e acetato [Kong et al., 

2006]. 

Por outro lado, surge o gene STL1 que codifica um membro da família de transportadores 

de açúcar, tendo como principal papel codificar o simporte glicerol/H
+
. [Ferreira et al., 2005]. 

Em Saccharomyces cerevisiae, encontra-se na membrana plasmática em condições onde o 

simporte de glicerol está funcional. Delecções deste gene eliminam o transporte activo de 

glicerol [Ferreira  et al., 2005]. Ferreira e Lucas (2007) revelaram a contribuição de Stl1 na 

manutenção de níveis intracelulares de glicerol a altas temperaturas [Ferreira & lucas, 2007].  

 

1.4.2.3.4. Transporte de Potássio 

 

Os primeiros estudos sobre transporte de potássio em leveduras mostraram que K
+ 

era 

transportado em troca com H
+
, e propuseram pela primeira vez a existência de um 

transportador de membrana plasmática, com maior afinidade para o K
+
 do que para outros 

catiões [Conway & O’Malley, 1946; Rothstein & Enns, 1946; Conway & Duggan, 1958]. O 
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Figura 7: Principais transportadores de catiões da membrana plasmática e das membranas 

internas em Saccharomyces cerevisiae (adaptado de Ariño et al., 2010). 

 

trabalho de Gaber e colaboradores, definindo as necessidades de potássio em Saccharomyces  

cerevisiae, forneceu as bases para propor, poucos anos mais tarde, a existência de um modo 

duplo do transporte de potássio [Gaber et al., 1988]. Numa série de trabalhos relacionados, 

Gaber e colaboradores identificaram e caracterizaram os genes TRK1 e TRK2 que codificam 

para os dois principais transportadores envolvidos na entrada de potássio em S.cerevisiae: 

Trk1 e Trk2 (figura 7) [Ko et al., 1990; Ko & Gaber, 1991; Wright et al., 1997]. TRK1 foi o 

primeiro gene isolado e estudado e codifica uma proteína de 180 kDa, com 1235 aminoácidos 

de comprimento [Gaber et al., 1988]. Tal como a H
+
-ATPase Pma1, a Trk1 é uma proteína 

integral da membrana plasmática [Yenush et al., 2005] localizada em microdomínios 

enriquecidos por glicolípidos da membrana plasmática [Ariño et al., 2010]. Trk1 não é essencial 

em S. cerevisiae, uma vez que as células que contêm um alelo nulo de Trk1 (∆trk1) 

apresentam uma actividade residual, embora menos eficiente, para a absorção de potássio 

[Gaber et al., 1988]. O papel de Trk1, como transportador principal de alta afinidade de K
+
, está 

bem documentado [Gaber et al., 1988], no entanto, mais recentemente, uma aproximação 

electrofisiológica revelou uma função adicional para as proteínas Trk, que parecem estar 

também envolvidas no efluxo de iões de cloro, sugerindo, o modelo estrutural hipotético para 

Trk1 proposto, que os iões de cloro fluem por um poro central formado por agregações 

simétricas com quatro monómeros de Trk1 [Kuroda et al., 2004]. 

 

 

 

TRK2 é o segundo gene do tipo TRK em S. cerevisiae, codificando para uma proteína 

mais pequena (889 aminoácidos) que apresenta 55% de identidade com Trk1 [Ko & Gaber, 

1991]. 
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Células com ambos os Trk eliminados, embora seriamente limitadas na sua capacidade 

de absorver K
+
, são viáveis desde que o meio de crescimento seja suplementado com 

concentrações elevadas de potássio (50 μM), o que revela a existência de um ou mais 

sistemas funcionalmente independentes adicionais, capazes de transportar o potássio [Madrid 

et al., 1998].  

Os mecanismos mediadores da absorção de potássio em S. cerevisiae ainda não estão 

esclarecidos. O potássio é acumulado nas células de leveduras contra uma série de gradientes 

de concentração. A ATPase da membrana plasmática expulsa H
+
 e cria um potencial na 

membrana que atrai o potássio para dentro da célula [Ariño et al., 2010]. Trk1 e Trk2 têm sido 

descritos como sendo essenciais na regulação do potencial de membrana [Madrid et al., 1998]. 

Estudos comprovam que Trk1p e Trk2 estão envolvidas no controlo do potencial da membrana, 

prevenindo hiperpolarizações excessivas. Delecções destas proteínas provocam potenciais 

membranares excepcionalmente elevados, negativos no interior, que poderiam conduzir a uma 

absorção de catiões. Células trk1∆ e sobretudo células trk1trk2∆ são altamente 

hiperpolarizadas [Madrid et al., 1998]. 

Relativamente à saída de potássio, a existência de um mecanismo de efluxo de K
+
 em 

S. cerevisiae é conhecido há bastante tempo. Nos dias de hoje, existem fortes evidências 

experimentais para que pelo menos 3 transportadores diferentes possam contribuir para o 

efluxo de potássio, dependendo das condições fisiológicas [Ariño et al., 2010]. Dois deles foram 

identificados como sistemas de efluxo de Na
+
, que também podem mediar o efluxo de K

+
: Ena1 

[Benito et al., 2002] e Nha1 [Bañuelos et al., 1998]. O terceiro sistema é um canal de K
+
, 

codificado por TOK1, sendo o único específico para o efluxo de K
+
 (Tok1) existente nesta 

levedura [Fairman et al., 1999].  

 

1.4.2.3.5. Transporte de hexoses 

 

Em Saccharomyces cerevisiae o transporte de glucose para o interior da célula ocorre 

através de sistemas de difusão facilitada, mediada por vários transportadores, as proteínas Hxt, 

com diferentes propriedades cinéticas e modos de regulação [Leandro et al., 2009] e proteínas 

da família da permease de açúcares [Diderich et al., 1999]. A família HXT compreende 18 

proteínas transportadoras de hexoses distintas, Hxt1-Hxt17, Galp e os sensores Snf3 e Rgt2. 

De entre esses, Hxt1 e Hxt3 apresentam entre si elevada percentagem de similaridade (86,4%) 

e estão ambos envolvidos no transporte de glucose [Kruckeberg, 1996].  

A expressão das proteínas Hxt é fortemente regulada pela presença e concentração de 

glucose. Hxt1p exibe baixa afinidade para a glucose e frutose, e, por conseguinte, é induzido 

por altos níveis de glucose [Özcan & Johnston, 1999]. Por outro lado, Hxt3p não depende da 

concentração de açúcar presente, sendo expresso tanto para baixos como para altos níveis de 

glucose [Özcan & Johnston, 1999].  
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1.4.2.3.6. Transportadores ABC 

 

Como Saccharomyces cerevisiae é naturalmente resistente a um número elevado de 

tóxicos, sugere-se que vários mecanismos de resistência estejam activos neste microrganismo. 

Os transportadores ABC (ATP-binding cassette transporter), associado ao efluxo de drogas, é 

um desses mecanismos [Emter et al., 2002]. A superexpressão destes transportadores confere 

à célula aquisição de resistência simultânea a uma larga variedade de compostos tóxicos 

(MDR, multidrug resistance) [Hiraga et al., 2001].  

Certos transportadores ABC de leveduras, através das suas acções de desintoxicação 

e defesa contra compostos tóxicos, apresentam importantes funções físicas na adaptação a 

condições adversas [Piper et al., 1998]. Em S. cerevisiae estes transportadores estão 

envolvidos num fenómeno conhecido como resistência pleiotrópica drogas, PDR (pleiotropic 

drug resistance) [Mammun et al., 2004]. Uma das proteínas envolvidas e melhor caracterizadas 

é a bomba de efluxo ABC Pdr5, presente na membrana plasmática [Balzi et al., 1994]. Pdr5 

expulsa centenas de xenobióticos estrutural e funcionalmente não definidos para fora da célula 

o que faz crer que esta proteína assuma um papel importante em processos de desintoxicação 

celular [Egner et al., 1998], demonstrando que este papel é altamente relevante na fase 

exponencial de crescimento das células, pois Pdr5 aparece em maior abundância durante esta 

fase. Após a saída das células da fase exponencial, os níveis desta proteína vão decrescendo 

[Mammun et al., 2004]. Mutantes de delecção desta proteína tornam as células de duas a 

duzentas vezes mais sensíveis a numerosos compostos tóxicos como fungicidas usados na 

agricultura ou em medicina [Rogers et al., 2001]. Moye-Rowley (2005) verificou que a função 

de Pdr5 está também relacionado com a via de biossíntese de esfingolípidos em S. cerevisiae, 

sugerindo que o papel desta proteína pode ser o de coordenação da síntese e transporte 

destes importantes lípidos constituintes da membrana plasmática [Moye-Rowley, 2005].  

Por outro lado, Pdr12, um outro transportador ABC localizado na membrana 

plasmática, aparece como necessário para o desenvolvimento da resistência a ácidos fracos 

(como o ácido acético) em leveduras [Piper et al., 1998]. Embora esta seja a sua principal 

função, não está excluída a possibilidade de Pdr12 estar envolvido no transporte de outras 

drogas citosólicas ou metabolitos tóxicos, conferindo igualmente resistência a sorbitol, 

benzoato e acetato [Piper et al., 1998]. Em Saccharomyces cerevisiae, Pdr12 está envolvido na 

exportação de ácidos orgânicos aromáticos e de cadeias ramificadas produzidos no 

catabolismo de aminoácidos [Hazelwood et al., 2006]. Existem evidências genéticas e 

biológicas que comprovam que a adaptação das células de leveduras ao crescimento na 

presença de ácidos fracos tóxicos envolve a indução de sistemas de extrusão dependentes de 

energia que expulsam esses ácidos. Pdr12 é fortemente induzido pelo stress, sendo esta 

indução essencial para o desenvolvimento da resistência a ácidos fracos [Piper et al., 1998], 

essencial para leveduras destinadas à produção de bioetanol celulósico. Delecções de Pdr12 

tornam os mutantes hipersensíveis a ácidos fracos.  
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1.4.3. Metabolismo dos açúcares 

 

Apesar da utilização leveduras ser já antiga, todo o processo fermentativo permaneceu 

desconhecido até meados do século XIX, quando, em 1860, Louis Pasteur associa, pela 

primeira vez, a fermentação alcoólica à actividade de microrganismos.  

No sentido fisiológico, a fermentação é um processo de obtenção de energia, em que 

as moléculas orgânicas servem de receptores e dadores de electrões, ocorrendo o que se 

designa por fosforilação ao nível do substrato [Campos, 2005]. Muitos são os açúcares 

metabolizados pelas leveduras. Para além da D-glucose, principal hexose fermentada, D-

frutose e D-manose são utilizadas pela maioria destes microrganismo. Por outro lado, a 

fermentação de pentoses não é tão comum. Apesar de D-xilose, considerada a pentose mais 

abundante na natureza, ser utilizada por muitas espécies de leveduras como fonte de carbono 

e energia, poucas são capazes de a fermentar como é o caso da P. stipitis [Tran & Chambers, 

1986]. A fermentação de pentoses torna-se relevante em processos bioenergéticos tão 

importantes actualmente, como a produção de bioetanol de segunda geração. A presença de 

pentoses em hidrolisados lenhocelulósicos (hemiceluloses) exige o recurso a leveduras 

capazes de metabolizar estes açúcares, aumentando o rendimento do processo e tornando-o 

economicamente mais viável. Saccharomyces cerevisiae é incapaz de fermentar pentoses, e 

tem vindo a ser exaustivamente estudada uma forma de melhorar e ultrapassar esta limitação 

[Ho et al., 1998; Sonderegger & Sauer,  2003].  

Nos fungos, a principal via catabólica é a glicólise (do Grego glico que significa doce e 

de lise, que significa dissolução) ou Via Embden-Meyerhof-Parnas, definida como um conjunto 

de reacções enzimáticas que pela oxidação de uma molécula de glucose a convertem em duas 

moléculas de ácido pirúvico [Campos, 2005]. A diferente direcção seguida pelo ácido pirúvico 

distingue o metabolismo dos açúcares em leveduras. Este destino depende essencialmente da 

levedura e das condições da cultura (sobretudo concentração de açúcar e disponibilidade de 

oxigénio). O ácido pirúvico pode seguir três vias metabólicas distintas: (i) por um lado, pode ser 

carboxilado originando a produção de oxaloacetato que entra no Ciclo de Krebs (ii) pode, 

também, ser directamente transportado para a mitocôndria onde é oxidado a acetil -CoA, 

seguindo, de igual forma, para o Ciclo de Krebs ou para vias de biossíntese de lípidos [Kresze 

& Ronft, 1981a,b], e finalmente (iii), o ácido pirúvico pode ainda ser descarboxilado pela 

piruvato-descarboxilase e convertido a acetaldeído, que por sua vez pode originar etanol, numa 

reacção catalisada pela álcool-desidrogenase [Gailiusis et al., 1964]. Quando o fluxo de 

glucose é lento provoca baixas concentrações intracelulares de piruvato que são direccionadas 

preferencialmente para o Ciclo de Krebs. Em presença de fluxos mais rápidos, a concentração 

de piruvato tende a aumentar, originando a formação de acetaldeído.  

Assim, tem-se essencialmente duas vias distintas: a via fermentativa e a via 

respiratória. Na grande maioria das leveduras fermentativas, em condições aeróbias, é a 

respiração que impera (Efeito de Pasteur). Já em condições anaeróbias, ou em condições em 

que o oxigénio é limitante, a fermentação é a via predominante. Contudo, existem leveduras 
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que, na ausência de oxigénio, são incapazes de utilizar glucose, sendo o seu metabolismo 

exclusivamente respiratório. Da mesma forma, leveduras como S. cerevisiae são capazes de 

fermentar glucose na ausência ou em presença de baixos teores de oxigénio, desde que a 

concentração de açúcar não seja muito baixa (Efeito de Crabtree), gerando energia apenas 

através da fermentação alcoólica [Barnett & Entian, 2005].   

Para a produção de etanol a via de maior relevo é a fermentação alcoólica. Para além 

da glicólise, a formação de etanol, engloba necessariamente um outro processo, o 

metabolismo anaeróbio do piruvato. Durante a via Embden-Meyerhof-Parnas, ocorrem 

inicialmente duas fosforilações da glucose originando, deste modo, frutose 1,6-bifosfato, num 

conjunto de reacções com consumo de duas moléculas de adenosina trifosfato (ATP). Numa 

segunda fase, é formado o piruvato e quatro moléculas de ATP. Como resultado, e fazendo um 

balanço energético, a glicólise permite a formação de duas moléculas de ATP, outras duas 

moléculas de NADH e envolve ainda a libertação de dois protões H
+
. O piruvato, formado 

anteriormente, sofre agora redução convertendo-se a etanol. Esta fase envolve duas etapas. 

Primeiramente, o piruvato é descarboxilado numa reacção irreversível catalisada pela piruvato 

descarboxilase. O acetaldeído formado é, neste momento, reduzido e convertido a etanol, 

numa reacção auxiliada pela álcool desidrogenase. Nesta fase, através utilização do NADH 

formado anteriormente, fica assegurado o poder redutor necessário para a glicólise [Campos, 

2005].  

É de notar que em Saccharomyces cerevisiae também a galactose pode ser utilizada 

para o desenrolar da glicólise. A utilização da galactose é feita através da via Leloir onde a 

galactose é convertida a glucose-1-fosfato via galactose-1-fosfato. Glucose-1-fosfato é depois 

convertida a glucose-6-fosfato que pode entrar na via Embden-Meyerhof-Parnas ou na via das 

pentoses fosfato [Bro et al., 2005]. Em S. cerevisiae, o sistema GAL, que contem genes que 

codificam as proteínas responsáveis pela utilização de galactose, está sujeito a dois tipos de 

controlo sendo, por um lado, induzido pela galactose e por outro reprimido pela glucose 

[Ostergaard et al., 2001]. No entanto, genes como GAL6, GAL80 e MIG1, que não estão 

directamente envolvidos na utilização da galactose intracelular, exercem um controlo negativo 

no sistema GAL [Ostergaard et al., 2001]. Também designado por LAP3, GAL6 é um gene que 

controla a síntese da leucina aminopeptidase [Trumbly & Bradley, 1983]. Delecção de GAL6 

mostrou ter um importante impacto na formação de biomassa e de etanol quando as células 

crescem em galactose, sugerindo que GAL6 pode estar envolvido em mecanismos moleculares 

que provocam a degradação de mRNA na transcrição de genes GAL [Ostergaard et al., 2001]. 

Esta hipótese é suportada pelo facto de GAL6 se encontrar principalmente no citoplasma, exibir 

alta afinidade para o RNA e também pelo facto de a delecção deste gene provocar o aumento 

da transcrição dos genes GAL2 (que codifica a permease para a absorção de galactose), GAL1 

e GAL7 (que codificam enzimas da via Leloir) [ Zheng et al., 1997], e consequentemente num 

aumento da taxa de absorção de galactose [Bro et al., 2005]. Apesar de GAL6 ter menor 

impacto no controle da glucose do sistema GAL que MIG1 e GAL80 convém sublinhar que 

Gal6 desempenha um papel importante em S. cerevisiae quando o sistema GAL é induzido 
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durante o crescimento em galactose [Ostergaard et al., 2001]. Para além do controlo negativo 

no sistema GAL, este gene, também conhecido por BLH1 (bleomycin hydrolase protein) está 

igualmente envolvido na desintoxicação da bleomicina, membro da família dos glicopéptidos 

produzidos por Streptomyces verticillus que se podem ligar e clivar o DNA [Zheng et al., 1997; 

Enenkel & Wolf, 1992]. Por outro lado, delecção de GAL6 torna as células mais tolerantes ao 

etanol e melhora a capacidade fermentativa de S. cerevisiae, podendo esta resistência estar 

associada a um reforço visível da integridade da parede celular nestes mutantes [Yazawa et 

al., 2007].  

No processo de fermentação alcoólica o etanol é o produto metabólico com maior 

importância. No entanto, está demonstrado que à medida que se vai formando, durante a 

fermentação, o seu aumento de concentração torna-se tóxico para a célula, inibindo a 

capacidade fermentativa. Estudos realizados com várias estirpes de Saccharomyces cerevisiae 

demonstraram que esta apresenta um máximo de tolerância para concentrações de etanol 

perto de 25% (v/v), permanecendo as células viáveis e metabolicamente activas num meio até 

esta concentração [Wang et al., 2007]. O etanol interfere na organização dos lípidos da 

membrana, afectando a sua função como matriz para enzimas, perturbando a conformação e 

função dos transportadores da membrana e aumentando ainda a sua a permeabilidade não 

específica. Respostas de leveduras a stresses induzidos pelo etanol incluem mudanças nos 

níveis de ergosterol e na composição da membrana fosfolipídica [Teixeira et al. , 2009].  

No entanto, a maioria dos estudos baseiam-se em efeitos provocados pela adição de 

etanol no meio, tendo-se observado que a toxicidade do etanol produzido durante a 

fermentação é consideravelmente maior [Nagodawithana & Steinkraus, 1976], estando a 

hipótese justificativa mais provável relacionada com a acumulação de sub-produtos tóxicos 

[Maiorella & Blanche, 1983]. Loureiro & Ferreira (1983) demonstraram que a membrana 

plasmática é altamente permeável ao etanol, sendo estabelecido de imediato um equilíbrio 

entre as concentrações intra e extracelular, contrariando assim a hipótese de que a toxicidade 

era fruto de uma acumulação intracelular de etanol provocada por um desequilíbrio entre a sua 

taxa de produção e o seu efluxo [Loureiro & Ferreira, 1983]. 

Estudos realizados com Saccharomyces cerevisiae, testando a influência da 

concentração de etanol nalgumas enzimas glicolíticas, evidenciaram que apenas 

concentrações acima de 10% de etanol interferiram com algumas destas enzimas, 

nomeadamente a fosfogliceratocinase e a piruvato descarboxilase, que viram as suas 

actividades significativamente reduzidas [Millar et al., 1982].  

Em relação à membrana plasmática, considerada a principal vítima da inibição 

provocada pelo etanol, está comprovado que o etanol aumenta a fluidez da membrana e a 

permeabilidade a pequenos iões e metabolitos [Thomas et al., 1978;  Mishra & Prasad, 1989]. 

Através deste efeito, ao nível da organização e função da membrana plasmática, o etanol 

também induz a acidificação do meio [Rosa & Sá-Correia, 1991; 1996]. Em resposta a este 

resultado, a levedura exibe um aumento da actividade da H
+
-ATPase da membrana plasmática, 

que é importante na manutenção do pH intracelular e nos mecanismos secundários de 
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transporte, que estão dependentes do gradiente protónico através da membrana plasmática 

[Monteiro & Sá-Correia, 1998; Aguilera, 2006]. Ingram & Buttke (1984) verificaram que o etanol 

afecta igualmente o posicionamento das proteínas da membrana e interage na camada 

hidrofóbica da mesma [Ingram & Buttke, 1984]. Diminuindo a integridade membranar, a célula 

perde a capacidade em manter um gradiente de concentração através da membrana 

plasmática, colocando em risco diversos sistemas de transporte de solutos [Leão & van Uden, 

1984a,b].  

Acções conjuntas, nas fases finais da fermentação, entre o etanol e o ácido acético 

demonstraram também ser responsáveis pela inibição do processo fermentativo pelo etanol, 

em consequência da acumulação da forma dissociada do ácido, no interior da célula 

[Pampulha & Loureiro-Dias, 1989]. 

Vários têm sido os estudos realizados com o intuito de perceber quais os agentes e/ou 

mecanismos responsáveis pela capacidade de adaptação de S. cerevisiae a concentrações 

inibitórias de etanol. Assim sendo, a H
+
-ATPase membranar [Aguilera et al., 2006], a 

biossíntese de ergosterol [Lei et al., 2007] e a biossíntese de fosfolípidos [Chi & Arneborg, 

1999] são alguns dos factores considerados fundamentais na tolerância ao etanol. Em 1989, 

estudos de Mishra & Prasad comprovaram que S.cerevisiae se torna mais tolerante com o 

aumento do grau de insaturação dos lípidos membranares [Mishra & Prasad, 1989]. Por outro 

lado, muitos são os estudos que tentam identificar os genes envolvidos na tolerância a 

concentrações inibitórias de etanol. Teixeira e colaboradores (2009) identificaram mais de 250 

genes envolvidos nesta tolerância, desde genes essenciais (como MED8, MPE1 ou FHL1), a 

genes requeridos na biogénese e organização peroxissomal (como PEX1, PEX4 ou PEX10), 

genes relacionados com a biossíntese de ergosterol, lípidos e ácidos gordos (como ERG2, 

LIP5 ou OPI3), genes envolvidos na composição e formação de V-ATPase (como CUP5, VMA2 

ou PPA1), genes envolvidos na biossíntese da parede celular (como HOC1, KRE6 ou SLT2) e 

genes envolvidos no metabolismo de hidratos de carbono e aminoácidos (como FPS1, MIG1 

ou LST8) [Teixeira et al., 2009].  

 

1.4.3.1.  Subprodutos da fermentação alcoólica 

 

Durante o metabolismo fermentativo, são produzidos vários subprodutos, como glicerol, 

succinato e acetato. Glicerol é o mais importante sub-produto da fermentação alcoólica, 

consumindo uma média de 3-5% dos açúcares fermentáveis e aparecendo logo a seguir ao 

etanol e ao CO2 [Gancedo & Gancedo, 1973; Zhang et al., 2006]. Como sub-produto da 

glicólise, o glicerol é sintetizado no citosol a partir da dihidroxiacetonafosfato, num conjunto de 

duas reacções, sendo uma delas catalisada por glicerol-3-fosfato desidrogenase [Albertyn et 

al., 1994] (figura 8), enzima chave na síntese de glicerol e essencial para o crescimento em 

condições de stress osmótico [Albertyn et al., 1994]. A acumulação intracelular de glicerol 

aparece como principal mecanismo de defesa em Saccharomyces cerevisiae [Kofli et al., 

2006]. Vários genes foram já associados à produção de glicerol, nomeadamente GPD1 e 
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GPD2 que codificam para glicerol-3-fosfato desidrogenase [Larsson et al., 1993; Albertyn et al., 

1994; Eriksson et al., 1995], contudo pensa-se que apenas GPD1 é induzido por stress 

osmótico [Kofli et al., 2006]. Mutantes ∆gpd1 apresentam, para além da sensibilidade ao stress 

osmótico, produções muito reduzidas de glicerol, muito embora suficientes para o crescimento 

normal da célula de levedura [Albertyn et al., 1994] e acumulação de níveis mais elevados de 

etanol (Michnick et al., 1998]. A produção de etanol exige condições redox neutras, mas outros 

processos celulares que ocorrem em simultâneo produzem excedente de NADH no citosol que 

é re-oxidado pela glicerol-3-fosfato desidrogenase, evitando o desequilíbrio na relação 

NAD
+
/NADH [Kong et al., 2006]. 

 

 

 

A produção de glicerol compete com a produção de etanol, e multiplicam-se os estudos 

que procuram formas de eliminar ou reduzir substancialmente o glicerol que é produzido para 

rentabilizar a produção de biocombustível [Medina et al., 2010]. No início da fermentação, as 

células estão sujeitas a altas condições osmóticas devido às elevadas concentrações do meio 

exterior. Estas condições podem ser inibitórias e prejudiciais a um bom desempenho 

fermentativo e, consequentemente, à produção de bioetanol. De forma a evitar estas 

condições, as células da levedura sintetizam polióis, incluindo o glicerol, trealose, arabitol e 

sorbitol [Kofli et al., 2006]. Foi já demonstrado que o glicerol é usado como principal osmólito, 

em Saccharomyces cerevisiae [Nevoigt & Stahl, 1997]. Quando as células de leveduras ficam 

expostas a alterações na osmolaridade externa (alta pressão osmótica) encolhem, em 

consequência da rápida perda de água intracelular [Siderius et al., 2000;  Li et al., 2009b]. Para 

compensar esta perda, as células acumulam glicerol como osmólito, aumentando a sua síntese 

por um lado [Albertyn et al., 1994] e melhorando a retenção de glicerol produzido por outro 

[Tamás et al., 1999]. A concentração intracelular de glicerol é regulada, em S. cerevisiae, pela 

sua via biossintética bem como pelo sistema de transporte membranar (já anteriormente 

Figura 8: Transportadores membranares envolvidos no transporte de glicerol (adaptado de 

Hohmann, 2002). 
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referido), sobretudo mediado pela aquaglicerolporina da membrana plasmática [Luyten et al., 

1995;  Sutherland  et al., 1997;  Tamás et al., 1999]. O seu movimento através da membrana, 

ao contrário do que se pensava anteriormente, pode ser feito por difusão passiva ou por 

difusão facilitada [Oliveira et al., 2003]. Mas o glicerol não serve apenas como fonte de carbono 

ou actua como osmólito, mas apresenta também uma função metabólica dado a sua síntese 

contribui para a manutenção do balanço redox [Ansell et al., 1997]. Em estirpes selvagens de 

S.cerevisiae, a produção de glicerol é essencial para reoxidar o NADH produzido em processos 

biossintéticos, surgindo assim da necessidade em se oxidar o excesso de NADH formado 

durante a glicólise e que não é utilizado na redução de acetaldeído a etanol, em condições 

limitantes de oxigénio [van Dijken & Scheffers, 1986] 

 

1.5. Objectivos 

 

A realização deste trabalho teve como principal objectivo avaliar o comportamento de 

uma colecção de 17 mutantes de delecção em comparação com a sua estirpe-mãe 

(Saccharomyces cerevisiae BY4741), durante o processo fermentativo, num meio simulando 

um hidrolisado de material lenhocelulósico.  

 

 Pretendeu-se igualmente desenvolver um método que implica: 

 Estabelecer um meio de cultura; 

 Desenvolver testes expeditos para monitorizar a fermentação, tendo 

presente que grande parte da fermentação ocorre na fase estacionária. 

 

Paralelamente caracterizaram-se com maior detalhe alguns mutantes seleccionados 

avaliando diferentes parâmetros, nomeadamente: 

 Efluxo de H
+
 através da membrana plasmática; 

 Permeabilidade da membrana plasmática; 

 Teor em etanol presente no meio; 

 Teor em glucose presente no meio; 

 Teor em glicerol presente no meio. 
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2.    MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Microrganismos 

 

Para este estudo foi utilizada a estirpe de Saccharomyces cerevisiae BY4741, 

designada por estirpe-mãe, e uma colecção de 17 mutantes de delecção cujas principais 

características se encontram referidas na tabela 2. Estas estirpes foram adquiridas frescas em 

tubos de meio a partir da página da Euroscarf, European Saccharomyces cerevisiae, 

(http://web.uni-frankfurt.de/fb15/mikro/euroscarf/).  

 

Tabela 2: Caracterização dos mutantes em estudo neste trabalho. 

 

2.2.   Meios de Cultura 

 

Durante o estudo do comportamento das várias estirpes utilizou-se um meio sintético, 

simulando hidrolisado de material lenhocelulósico. Este meio teve por base o meio mineral 

YNB com 10% (p/v) de glucose suplementado com metionina (80 mg/L), histidina (80 mg/L), 

leucina (160 mg/L) e uracilo (80 mg/L), ao qual foi adicionado ácido acético (5 g/L), ácido p-

Gene 
Nome 

sistemático 
Outros nomes Mutante Genótipo 

HXT1 YHR094C HOR4 YO1922 
BY4741; Mat a; His3D1; leu2DO; met15DO; 

ura3DO; YHR094c::kanMX4 

HXT3 YDR345C  Y04182 
BY4741; Mat a; His3D1; leu2DO; met15DO; 

ura3DO; YDR345c::kanMX4 

TRK1 YJL129C  Y01296 
BY4741; Mat a; His3D1; leu2DO; met15DO; 

ura3DO; YJL129c::kanMX4 

AQY1 YPR192W  Y05607 
BY4741; Mat a; His3D1; leu2DO; met15DO; 

ura3DO; YPR192w::kanMX4 

FPS1 YLL043W  Y01531 
BY4741; Mat a; His3D1; leu2DO; met15DO; 

ura3DO; YLL043w::kanMX4 

GUP1 YGL084C  Y04451 
BY4741; Mat a; His3D1; leu2DO; met15DO; 

ura3DO; YGL084c::kanMX4 

GPD1 YDL022W DAR1,HOR1,OSG1,OSR5 Y03718 
BY4741; Mat a; His3D1; leu2DO; met15DO; 

ura3DO; YDL022w::kanMX4 

STL1 YDR536W  Y05831 
BY4741; Mat a; His3D1; leu2DO; met15DO; 

ura3DO; YDR536w::kanMX4 

PDR5 YOR153W LEM1,YDR1,STS1 Y02409 
BY4741; Mat a; His3D1; leu2DO; met15DO; 

ura3DO; YOR153w::kanMX4 

PDR12 YPL058C  Y02770 
BY4741; Mat a; His3D1; leu2DO; met15DO; 

ura3DO; YPL058c::kanMX4 

SLT2 YHR030C BYC2,MPK1,SLK2 Y00993 
BY4741; Mat a; His3D1; leu2DO; met15DO; 

ura3DO; YHR030c::kanMX4 

URA7 YBL039C  Y03065 
BY4741; Mat a; His3D1; leu2DO; met15DO; 

ura3DO; YBL039c::kanMX4 

GAL6 YNL239W BLH1,LAP3,YCP1 Y01973 
BY4741; Mat a; His3D1; leu2DO; met15DO; 

ura3DO; YNL239w::kanMX4 

KNH1 YDL049C  Y03746 
BY4741; Mat a; His3D1; leu2DO; met15DO; 

ura3DO; YDL049c::kanMX4 

ERG2 YMR202W END11 Y00788 
BY4741; Mat a; His3D1; leu2DO; met15DO; 

ura3DO; YMR202w::kanMX4 

ERG4 YGL012W  Y04380 
BY4741; Mat a; His3D1; leu2DO; met15DO; 

ura3DO; YGL012w::kanMX4 

OPI3 YJRO73C PEM2 Y02551 
BY4741; Mat a; His3D1; leu2DO; met15DO; 

ura3DO; YJR073c::kanMX4 

http://web.uni-frankfurt.de/fb15/mikro/euroscarf/
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hidrobenzóico (1 g/L) e furfural (1 g/L), com pH 5,0 ajustado com KOH (ver anexo I para 

preparação das três soluções constituintes do meio).  

 

 

Tanto a Estirpe-mãe como todos os mutantes envolvidos neste trabalho foram 

mantidos em meio YPD (“Yeast extract Peptone Dextrose”) cuja composição está acessível em 

anexo (anexo I). Também para os ensaios que envolveram a contagem em placas das 

unidades formadoras de colónias (UFC) foi utilizado este meio de cultura. 

 

2.3.    Condições de crescimento e amostragem 

2.3.1. Manutenção de Culturas 

 

Aquando a chegada das estirpes seleccionadas para este estudo, procedeu-se à sua 

repicagem tanto para tubos com meio sólido inclinado (meio YPD, secção 2.2) como para 

placas com o mesmo meio, sendo de imediato incubadas em estufa num período 

compreendido entre as 24 e as 48h, a uma temperatura de 28
o
C. Após este intervalo de tempo, 

as culturas foram mantidas a 4
o
C até serem utilizadas para os respectivos ensaios. 

Para garantir culturas jovens, antes do início de qualquer ensaio experimental, as 

mesmas foram refrescadas, seguindo o procedimento anterior, utilizando agora apenas tubos 

com meio sólido inclinado.  

 

2.3.2. Quantificação de biomassa 

2.3.2.1. Acompanhamento das culturas 

 

Solução 1 Solução 2 Solução 3 

Figura 9: Soluções constituintes do meio sintético: solução 1 (YNB, 6,7 g/L; glucose 100 g/L;                             

suplementos – metionina (80 m g/L), histidina (80 m g/L), uracilo (80 mg/L), leucina (160 

g/L)), solução 2 (furfural, 1 g/L); solução 3 (ácido acético, 5 g/L; ácido p-hidrobenzóico          

(1 g/L)). 
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O crescimento das culturas foi acompanhado a partir da leitura da densidade óptica, a 

640 nm (D.O.640nm), recorrendo a um espectrofotómetro Ultrospec 2100 pro (Amersham 

Bioscience®). Para valores de D.O.640nm superiores a 0,50 procedeu-se a uma diluição com 

água desmineralizada para garantir que as leituras se encontravam na gama de linearidade. 

Foram realizadas leituras em intervalos de tempo apropriados mediante a fase e a velocidade 

de crescimento da cultura, correspondendo, por norma, a 2 amostragens por dia.  

O teor de glucose foi seguido, de uma forma qualitativa, recorrendo às tira-teste 

DIABUR-TEST® 5000, até se dar o esgotamento da glucose (anexo III, figura 20).  

 

2.3.2.2. Peso seco 

 

O peso seco das amostras foi determinado pesando 100 μL de suspensão de células 

em folhas de alumínio previamente taradas numa balança analítica (anexo III, figura 21). O 

conjunto (prata + amostra) foi colocado numa estufa, a 80
o
C, durante um período não inferior a 

24h, a seguir ao qual foi arrefecido, num excicador, até à temperatura ambiente, e registado o 

peso do conjunto.  

No caso dos ensaios de permeabilidade e nos de expulsão de H
+
 determinou-se o peso 

seco de suspensão utilizada nos ensaios.   

 

2.3.3. Amostragem do sobrenadante 

 

Em situações específicas, os ensaios foram executados em amostras de sobrenadante. 

Para tal, em cada ponto de amostragem (ver secção 2.5.1.), foram recolhidas amostras para 

seis tubos de centrifugação de 2 mL, as quais foram centrifugadas a 16 000g, durante 5 

minutos. O sobrenadante foi separado das células e mantido a uma temperatura de -70
o
C até 

se proceder aos ensaios.  

 

 

2.4. Ensaios preliminares de crescimento 

    

Inicialmente realizaram-se ensaios preliminares com a estirpe BY4741 de modo a 

observar o crescimento típico da cultura, em termos quer de crescimento quer de consumo de 

glucose.  

 

2.4.1. Ensaios preliminares de caracterização 

2.4.1.1. Influência da concentração de azoto 

 

A influência da concentração de azoto no crescimento da estirpe de S. cerevisiae 

BY4741 foi estudada através da variação na quantidade de YNB adicionado ao meio. Deste 

modo, realizaram-se 3 ensaios distintos: um com a quantidade normal de YNB (6,7 g/L), outro 
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com o dobro de YNB (13,4 g/L) e um terceiro com o triplo de YNB (20,1 g/L). A execução dos 

meios seguiu o procedimento descrito na secção 2.2. 

2.4.1.2. Influência dos tóxicos 

 

Para perceber o efeito dos tóxicos (furfural e ácidos) presentes neste tipo de meio 

procedeu-se à inoculação da estirpe-mãe em meio normal (ver secção 2.2) e em meio onde os 

tóxicos foram substituídos por água esterilizada (anexo III, figura 22).  

Os ensaios foram realizados em duplicado. 

 

2.4.1.3. Influência dos suplementos 

 

Relativamente aos suplementos, foi comparado um meio com as quantidades normais 

de todos os nutrientes e outro com o triplo de todos suplementos em simultâneo. Nestes 

ensaios foi também estudada a variante 3x suplementos com tóxicos e 3x suplementos sem 

tóxicos. 

A influência de cada nutriente em específico foi também avaliada, neste trabalho, 

realizando-se, para isso, quatro ensaios separados, cada um deles com triplo de um dos 

suplementos.  

 

2.4.2.  Ensaios preliminares em meio simulado de material lenhocelulósico 

 

A fim de optimizar o meio simulado de material lenhocelulósico para a realização dos 

ensaios com os mutantes realizaram-se ensaios preliminares com a estirpe BY4741 onde 

foram testadas diferentes quantidades e combinações dos componentes do meio sintético. 

Para tal prepararam-se diferentes soluções variando quer a quantidade de ácidos quer a 

quantidade de furfural (anexo II), procedendo-se de acordo com o descrito em 2.2.  

 

2.5.  Ensaios em meio simulado de material lenhocelulósico 

 

Os ensaios em meio simulado foram realizados em balões de Erlenmeyer de 100 mL 

contendo 50 mL de meio. Os balões foram inoculados com células provenientes de culturas 

frescas. Foram preparadas suspensões concentradas de células em água esterilizada e 

inocularam-se os balões de forma a obter um D.O.640nm inicial de 0,05 aproximadamente. Uma 

vez inoculadas, as culturas foram incubadas com agitação orbital (SI Series, SHELDON Mfg. 

Inc.) a 180 rpm e 28ºC (anexo III, figura 24).  

Nos ensaios de medição das velocidades de efluxo protónico e da permeabilidade a H
+
 

da membrana plasmática, os ensaios foram realizados num volume de 500 mL de meio 

sintético, em balões de Erlenmeyer de 1000 mL, no mesmo meio de cultura simulado de 

material lenhocelulósico. 
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2.5.1. Pontos de amostragem 

 

Durante este estudo, e ao longo do crescimento das diferentes culturas, foram 

recolhidas amostras de células em duas fases específicas: no início da fase estacionária 

(identificada pela determinação de valores idênticos de D.O.640nm medidos com 6h de intervalo) 

e no final da fermentação (identificada pelo esgotamento da glucose). Nos casos em que não 

se observou esgotamento da glucose, recolheram-se amostras ao fim de 30 dias de incubação. 

 

2.6. Determinação de parâmetros fisiológicos dos mutantes 

2.6.1.  pH extracelular 

 

O pH extracelular foi medido por leitura directa no eléctrodo de pH (PHM220, Lab pH 

METER) de 4 mL de amostra de células recolhidos directamente do balão de ensaio. 

 

2.6.2.  UFC 

 

O número de Unidades Formadoras de Colónias (UFC) foi determinado através do 

método de espalhamento em placa (em meio YPD) de 100 μL de suspensão de células. 

Sempre que necessário, os ensaios foram realizados para diferentes diluições (1:100, 1:1000 e 

1:10 000) de modo a garantir que o número de colónias presentes em cada placa estivesse 

compreendido entre as 30 e as 300 colónias (anexo III, figura 25). As amostras foram 

plaqueadas em duplicado. As placas foram incubadas a 28
o
C, durante 48 a 72h, após o qual se 

executou uma contagem directa do número de colónias por placa.  

 

2.6.3. Células totais e células metabolicamente activas 

 

O número de células totais e células metabolicamente activas foi determinado através 

da contagem em hemocitómetro. Juntou-se 50 μL de azul de metileno a 50 μL de suspensão 

diluída e incubou-se durante 15 minutos à temperatura ambiente. Ao fim deste tempo, colocou-

se no hemocitómetro e contaram-se as células ao microscópio (objectiva 40x). 

Por contraste, foi possível contabilizar as células totais (brancas) e as células coradas 

(azuis) cuja diferença representa o total de células metabolicamente activas. 

 

2.7.  Determinação do teor de glucose, etanol e glicerol em amostras seleccionadas 

2.7.1. Teor em glucose presente no meio 

2.7.1.1. Base do método 
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A determinação do teor em glucose foi realizada tendo por base o método UV (nzytech 

D-Glucose Kit).  

Nesta situação, os ensaios foram executados em amostras de sobrenadante (ver 

secção 2.3.3.). 

A base deste método assenta em duas reacções enzimáticas que, por razões 

estequiométricas, possibilitam-nos determinar facilmente o teor em glucose presente no meio.  

Assim, numa primeira fase, promovida pela enzima hexocinase (HK) e na presença de 

ATP, ocorre a fosforilação da D-glucose a D-glucose-6-fosfato (G-6-P), com consequente 

formação de adenosina-5’-difosfato (ADP), representado pela seguinte equação:   

 

                                       

D-glucose + ATP                                 G-6-P + ADP 

 

 

Seguidamente, a glucose-6-fosfato, formada na primeira reacção, é agora oxidada, na 

presença da enzima glucose-6-fosfato desidrogenase (G6P-DH), levando à formação de 6-

fosfoglucono-∂-lactona e de dinucleotídeo reduzido de nicotinamida – adenina (NADPH), como 

se encontra esquematizado na reacção abaixo: 

 

 

G-6-P + NAD
+
                                      6-fosfoglucono-∂-lactona +NADPH + H

+
 

 

Existe uma relação entre a quantidade de D-glucose consumida na primeira reacção e 

a quantidade de NADPH formada na segunda reacção, sendo estas duas quantidades 

estequiometricamente equivalentes. Assim sendo, o teor em glucose é medido indirectamente 

através da leitura de absorvância (340nm) da quantidade de NADPH formado. 

 

2.7.1.2. Procedimento experimental 

 

O procedimento efectuado respeitou as normas presentes no kit e baseou-se na leitura 

de absorvâncias a 340 nm, depois da mistura das soluções e após um intervalo de tempo 

específico. 

A concentração de glucose na amostra (g/L) foi calculada a partir da seguinte fórmula: 

 

 

 

                             

 

onde, 

 

c 

 

V.MW 

 Ε.v.1000 

 

= 

 

. ∆A 

 

HK 

G6P-DH 
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c – Concentração da amostra (g/L) 

V – Volume final: 1,16 mL 

MW – Massa molecular da glucose: 180,16 g/mol 

Ε – Coeficiente de extinção do NADH: 6,3 L/(mmol.cm) 

v – Volume da amostra: 0,5 mL 

∆A – Variação de absorvância 

 

O resultado final foi multiplicado pelo factor de diluição. Sempre que necessário as 

amostras de sobrenadante foram diluídas de forma a que as determinações se encontrassem 

na gama de concentrações recomendada pelo fabricante. 

Para determinar a variação de absorvância recorreu-se à seguinte fórmula: 

 

∆A = (A2 – A1)amostra – (A2 – A1)branco 

 

Onde,  

 

A1 – Primeiras absorvâncias lidas da amostra/branco 

A2 – Segundas absorvâncias lidas da amostra/branco 

 

As primeiras absorvâncias foram lidas 3 minutos após a mistura de 550 μL de água 

destilada, 500 μL de amostra, 50 μL de solução 1 e 50 μL de solução 2 (no caso do branco os 

500 μL de amostra não foram incluído). Na mesma cuvette, e após a primeira leitura, foi 

adicionado 10 μL da suspensão 3 (iniciando assim a reacção), agitou-se, deixou-se repousar 

durante 5 minutos e leram-se as absorvâncias A2. A suspensão e as duas soluções utilizadas 

encontram-se devidamente caracterizadas no anexo IV. 

 

2.7.2. Teor em etanol presente no meio 

2.7.2.1. Base do método 

 

A determinação do teor em etanol foi realizada tendo por base o método UV (nzytech, 

Ethanol Kit).  

Os ensaios foram executados em amostras de sobredanante (ver secção 2.3.3.).   

A base deste método assenta em duas reacções enzimáticas que, por razões 

estequiométricas, nos possibilitam determinar facilmente o teor em etanol presente no meio.  

Assim, numa primeira fase, em acção conjunta entre a enzima álcool desidrogenase 

(ADH) e o dinucleotídeo de nicotinamida – adenina (NAD), o etanol é oxidado a acetaldeído, 

representado pela seguinte equação:   

 

Etanol + NAD
+
                                              Acetaldeído + NADH + H

+
 

 

ADH 
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Seguidamente, o acetaldeído, formado na primeira reacção, é agora oxidado, na 

presença da enzima aldeído  desidrogenase (Al-DH), levando à formação de ácido acético e  

NADH, como se encontra esquematizado na reacção abaixo: 

 

Acetaldeído + NAD
+
 + H2O                                     Ácido acético + NADH + H

+ 

 

Existe uma relação entre a quantidade de etanol consumida na primeira reacção e a 

quantidade de NADH formada na segunda reacção, sendo estas duas quantidades 

estequiometricamente equivalentes. Assim sendo, o teor em etanol é medido indirectamente 

através da leitura de absorvância (340nm) da quantidade de NADH formado 

 

2.7.2.2. Procedimento experimental 

 

O procedimento efectuado respeitou as normas presentes no kit e baseou-se na leitura 

de absorvâncias a 340 nm, depois da mistura das soluções e após um intervalo de tempo 

específico. 

A concentração de etanol na amostra (g/L) foi calculada a partir da seguinte fórmula: 

 

                             

 

onde, 

 

c – Concentração da amostra (g/L) 

V – Volume final: 1,27 mL 

MW – Massa molecular da glucose: 46,07 g/mol 

ε– Coeficiente de extinção do NADH: 6,3 L/(mmol.cm) 

v – Volume da amostra: 0,5 mL 

∆A – Variação de absorvância 

 

O resultado final foi multiplicado pelo factor de diluição. Sempre que necessário as amostras de 

sobrenadante foram diluídas de forma a que as determinações se encontrassem na gama de 

concentrações recomendada pelo fabricante. 

Para determinar a variação de absorvância recorreu-se à seguinte fórmula: 

 

∆A = (A2 – A1)amostra – (A2 – A1)branco 

Onde,  

 

A1 – Primeiras absorvâncias lidas da amostra/branco 

A2 – Segundas absorvâncias lidas da amostra/branco 

 

As primeiras absorvâncias foram lidas 3 minutos após a mistura de 550 μL de água 

destilada, 500 μL de amostra, 100 μL de solução 1 e de solução 2 e ainda 10 μL da suspensão 

Al-DH 

ε.v.2.1000 

 

V.MW 

 

c

   

 

=

   

 

. ∆A   
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3 (no caso do branco foram adicionadas 1050 μL de água, em vez de apenas 550 μL, e o 

volume de amostra não foi incluído). Na mesma cuvette, e após a primeira leitura, foi 

adicionado 10 μL da suspensão 4 (iniciando assim a reacção), agitou-se, deixou-se repousar 

durante 5 minutos e leram-se as absorvâncias A2. As suspensões e as soluções utilizadas 

encontram-se devidamente caracterizadas no anexo IV. 

 

2.7.3. Teor em glicerol presente no meio 

2.7.3.1. Base do método 

 

A determinação do teor em glicerol foi realizada tendo por base o método UV 

(BOEHRINGER MANNHEIM / R-BIOPHARM, Roche).  

Os ensaios foram executados em amostras de sobredanante (ver secção 2.3.3.). 

A base deste método assenta em três reacções enzimáticas que, por razões 

estequiométricas, possibilitam-nos determinar facilmente o teor em glicerol presente no meio. 

Assim, numa primeira fase, catalisada pela enzima glicerolcinase (GK) e determinada 

pela presença de adenosina-5’-trifosfato (ATP), ocorre a fosforilação do glicerol a L-glicerol-3-

fosfato, com consequente formação de adenosina-5’-difosfato (ADP), representado pela 

seguinte equação:   

 

Glicerol + ATP                             L-glicerol-3-fosfato + ADP 

 

Seguidamente, o ADP, formado na primeira reacção, é agora reconvertido, com a ajuda 

do fosfoenolpiruvato (PEP) e na presença da enzima piruvatocinase (PK), a ATP, levando à 

formação depiruvato, como se encontra esquematizado na reacção abaixo: 

 

ADP + PEP                             ATP + piruvato 

 

Por fim, a oxidação de NADH a NAD
+
 estimula a redução do piruvato, formado na 

reacção anterior, a L-lactate, como é visível na seguinte reacção: 

 

 Piruvato + NADH + H
+
                                L-lactato + NAD

+ 
 

 

 

Existe uma relação entre a quantidade de glicerol consumida na primeira reacção e a 

quantidade de NADH oxidado na terceira reacção, sendo estas duas quantidades 

estequiometricamente equivalentes. Assim sendo, o teor em glicerol é medido indirectamente 

através da leitura de absorvância (340nm) da quantidade de NADH oxidado. 

 

2.7.3.2. Procedimento experimental 

 

PK 

L-LDH 

GK 
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O procedimento efectuado respeitou as normas presentes no kit e baseou-se na 

medição de absorvâncias a 340 nm, depois da mistura de determinadas soluções e após um 

intervalo de tempo específico. 

A concentração de glicerol na amostra (g/L) foi calculada a partir da seguinte fórmula: 

 

 

 

 

 

onde, 

 

c – Concentração da amostra (g/L) 

V – Volume final: 1,51 mL 

MW – Massa molecular da glicerol: 92,1 g/mol 

ε– Coeficiente de extinção do NADH: 6,3 L/(mmol.cm) 

d – Espessura da cuvette: 1 cm 

v – Volume da amostra: 0,5 mL 

∆A – Variação de absorvância 

 

O resultado final foi multiplicado pelo factor de diluição. Sempre que necessário as amostras de 

sobrenadante foram diluídas de forma a que as determinações se encontrassem na gama de 

concentrações recomendada pelo fabricante. 

Para determinar a variação de absorvância recorreu-se à seguinte fórmula: 

 

∆A = (A1 – A2)amostra – (A1 – A2)branco 

 

Onde,  

 

A1 – Primeiras absorvâncias lidas da amostra/branco 

A2 – Segundas absorvâncias lidas da amostra/branco 

 

As primeiras absorvâncias foram lidas entre 5 a 7 minutos após a mistura de 500 μL de 

solução 1, 500 μL de amostra, 500 μL de água mili Q e 5 μL de suspensão 3 (no caso do 

branco foi adicionado 1000 μL de água redestilada, em vez de 500 μL, e o volume de amostra 

não foi incluído). Na mesma cuvette, e após a primeira leitura, foram adicionados 5 μL da 

suspensão 3 (iniciando assim a reacção), agitou-se, deixou-se repousar durante 5 a 10 minutos 

e leram-se as segundas absorvâncias. A solução e as suspensões utilizadas encontram-se 

descritas em anexo (ver anexo IV).  

 

2.8. Avaliação do comportamento das diferentes estirpes em relação ao influxo de protões 

H
+
 através da membrana a H

+
 

2.8.1. Base do método 

c = 

V . MW 

ε . d . v .  1000 

. ∆A  
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Figura 10: Dispositivo completo utilizado na medição da entrada protónica na 

membrana plasmática: (a) banho termostatizado; (b) vaso de reacção; (c) agitador 

magnético; (d) eléctrodo de pH; (e) potenciómetro; (f) amplificador de sinal; (g) 

registador. 

 

 

A medição da permeabilidade da membrana a H
+
 teve como princípio base a 

determinação da variação de pH no meio extracelular de uma suspensão concentrada de 

células. Esta variação, visivelmente detectável num registador, é causada pela entrada de 

protões H
+
 através da membrana plasmática de cada uma das estirpes em estudo.  

Para inibir a actividade da H
+
-ATPase, reduzindo a saída paralela de protões e garantir 

assim resultados mais reais, foi adicionado 5 μL de 2-deoxi-D-glucose (0,2 M) e antimicina (0,4 

mg/mL). 

Este mecanismo compreende a interligação de vários equipamentos, como é visível na 

figura 10. A medição de pH é feita no eléctrodo de vidro (Philips CA 14/02) (d) que se encontra 

em cima de um agitador magnético (c). O potenciómetro (PHM82, Radiometer) (e), ligado 

directamente ao eléctrodo, permite ao operador controlar a intensidade da agitação de modo a 

não disturbar a medição da variação de pH. É este potenciómetro que faz a ligação até ao 

registador (BBC SE 460, Goerz Metrawatt) (g), dispositivo este que, para além de ser 

responsável pelo registo em papel da variação da concentração de protões na célula, permite 

também o controlo da velocidade do papel assim como da sensibilidade da medição. E para 

aumentar esta sensibilidade foi introduzido um amplificador de sinal entre estes 2 dispositivos 

(f). A temperatura dentro do reactor, onde é inserido o eléctrodo, pode ser ajustável devido à 

presença de um regulador de temperatura directamente ligado ao mesmo, funcionando como 

termóstato (b) 

 

 

 

 

 

Foi possível o cálculo da velocidade da entrada de H
+
, para cada ensaio realizado, 

através dos dados da velocidade do papel registador e dos valores da calibração do sinal, 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

(a) 
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efectuada com base na adição de uma quantidade conhecida de HCl, reportando sempre o 

peso seco relativo ao volume de suspensão de células utilizado.  

 

2.8.2. Procedimento experimental 

 

Para cada estirpe e para cada ponto de amostragem, preparou-se uma suspensão 

concentrada de células em água, de modo a obter um valor de D.O.640nm próximo de 100. 

Centrifugou-se 200 mL de células recolhidas em cada ponto de amostragem a 

aproximadamente 13 000 g, em rotor de ângulo fixo, durante 3 minutos, a uma temperatura de 

4
o
C. As células foram lavadas duas vezes em água desmineralizada fria. No final, 

ressuspenderam-se as células em água desmineralizada fria calculando-se o volume final de 

suspensão de células tendo por base o valor de D.O640nm no ponto de amostragem específico 

(concentração inicial), o volume de suspensão centrifugado (volume inicial) e o valor de 

D.O.640nm desejado (concentração final). A suspensão concentrada foi colocada a repousar 

durante 30 minutos, em gelo, onde permaneceu durante todo o ensaio. 

Relativamente ao estudo da entrada de protões de H
+
 este foi realizado a partir do 

dispositivo caracterizado na secção 2.8.1., sujeito a uma temperatura dentro do reactor 

aproximadamente igual a 28ºC. Após o processo de calibração de pH deu-se início ao ensaio. 

No eléctrodo de pH, já devidamente posicionado no vaso de reacção, foram colocados 200 μL 

de suspensão concentrada de células juntamente com 800 μL de água desmineralizada e 

ainda 5 μL de antimicina 0,4 mg/mL e 5 μL de 2-deoxi-D-glucose 0,2 M. O pH foi ajustado a 4,0 

recorrendo a uma solução de HCl, entre 10 e 100 mM, consoante a situação. Uma vez atingido 

o valor de pH 4,0, ou perto deste valor, deu-se início ao registo da curva, tendo-se tido a 

preocupação de registar, ao longo do tempo, a evolução de pH extracelular no próprio registo 

em papel obtido, não esquecendo de anotar a velocidade do papel e o valor da sensibilidade, 

Velocidade do papel 

(cm.min
-1

) 

pH 

Xnmol H
+
 

Figura 11: Curva típica obtida nos 

ensaios de avaliação da entrada 

protónica na membrana plasmática, 

caracterizada pela acidificação 

repentina do meio extracelular no acto 

de calibração, após a adição de uma 

quantidade conhecida de HCl. 
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para cada ensaio. Quando o valor de pH extracelular registado se manteve estável foi calibrado 

através da adição de um volume conhecido de HCl, 10 mM. Após a execução destes passos foi 

possível obter uma curva, como a exemplificada na figura 11, que nos permitiu, através de 

triangulações e juntamente com os valores de peso seco corresponde aos 200 μL de 

suspensão de células (ver descrição do método de cálculo de peso seco na secção 2.3.2.2.), 

calcular a velocidade de movimento de entrada de protões H
+ 

através da membrana plasmática 

(em mmolh
-1
g

-1
).  

Todos os ensaios foram realizados pelo menos duas vezes. 

 

2.9 Avaliação do comportamento das diferentes estirpes em relação à capacidade de expulsão 

de H
+ 

através da membrana plasmática  

2.9.1. Base do método 

 

A medição da saída de protões H
+
 através da membrana teve como princípio base a 

determinação da variação de pH no meio extracelular, de uma suspensão concentrada de 

células após a adição de uma solução de glucose, detectável num registador, em resultado de 

acidificação do meio extracelular.  

Os ensaios foram realizados com base no mesmo dispositivo utilizado na avaliação da 

permeabilidade da membrana, já caracterizado na secção 2.8.1. 

A velocidade da saída de H
+
, para cada ensaio realizado, foi calculada com base nos 

dados da velocidade do papel registador e dos valores da calibração do sinal, efectuada com 

base na adição de uma quantidade conhecida de NaOH (10 mM), reportando sempre o peso 

seco relativo ao volume de suspensão de células utilizado. 

 

2.9.2. Procedimento experimental 

 

Preparou-se uma suspensão concentrada de células, para cada estirpe e em cada 

ponto de amostragem, de acordo com o procedimento já descrito na secção 2.8.2. 

Em relação ao estudo da saída de protões de H
+
 este foi também realizado a partir do 

dispositivo caracterizado na secção 2.8.1., sujeito a uma temperatura dentro do reactor 

aproximadamente igual a 28ºC. Após o processo de calibração de pH deu-se início ao ensaio. 

No eléctrodo de pH, já devidamente posicionado no vaso de reacção, foram colocados 200 μL 

de suspensão concentrada de células juntamente com 700 μL de água desmineralizada. O pH 

foi agora ajustado a 5,0 recorrendo a uma solução de NaOH entre 1 e 100 mM, consoante a 

situação. Atingido um valor estável de pH, deu-se início ao registo da curva adicionando, para 

tal, 100 μL de glucose. No momento adequado, o sinal foi calibrado através da junção de um 

determinado volume conhecido de NaOH de concentração rigorosa, geralmente 10 mM.  

Com os valores de peso seco corresponde a 200 μL de suspensão de células (ver 

descrição do método de cálculo de peso seco na secção 2.3.2.2.) é possível calcular, de uma 
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forma simples, a velocidade do movimento de saída de protões H
+ 

através da membrana 

plasmática (em mmolh
-1

g
-1

). 

Durante todo o ensaio foi registada a evolução de pH extracelular no próprio registo obtido. 

Os ensaios foram realizados em duplicado. 

Após a execução destes passos foi possível 

obter uma curva, como a exemplificada na figura 12, 

que permitiu, através de triangulações e juntamente  

 

 

 

 

 

 

pH 

Velocidade 

do papel 

(cm.min-1) 

100 μL glucose 

20% (p/v) 

Xnmol OH
-
 

Figura 12: Curva típica obtida nos ensaios 

de saída de protões H
+
 da membrana plasmática, 

caracterizada pela acidificação do meio 

extracelular após a junção de 100 μL de glucose 

(20% (p/v)). O instante onde se observa uma 

subida abrupta de valores de pH corresponde à 

fase de calibração, realizada através da adição de 

NaOH. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estudo apresentado surge da necessidade em encontrar métodos e formas 

alternativas que permitam a optimização de recursos bioenergéticos, focalizando-se 

concretamente na produção de bioetanol. Considerado como um dos principais 

biocombustíveis [Demirbas, 2009], o bioetanol utiliza como matéria-prima biomassa amilácea, 

açucarada ou biomassa lenhocelulósica. Uma das principais apostas, para um futuro mais 

sustentável, é a produção de bioetanol a partir de material lenhocelulósico (bioetanol de 

segunda geração) [Naik et al., 2010]. No entanto, apesar das inúmeras vantagens associadas 

ao bioetanol de segunda geração, a presença de inibidores (como o furfural, o ácido acético e o 

ácido p-hidroxibenzóico), que resultam de processos de pré-tratamento e hidrólise de material 

lenhocelulósico, afecta a performance da levedura, e consequentemente o processo 

fermentativo [van Maris et al., 2006; Almeida et al., 2007]. Assim, dada a crescente importância 

da passagem da primeira para a segunda geração de biocombustíveis, o presente estudo 

centrou-se na produção de bioetanol a partir de hidrolisados de materiais lenhocelulósicos.  

Neste trabalho, estudou-se o comportamento de um grupo de dezassete mutantes de 

delecção em genes relacionados com a parede e a membrana celular (associados sobretudo 

com transportadores membranares), no sentido de avaliar a relação destas mutações com a 

resistência a diferentes condições de stress. 

A maioria dos estudos de produção de etanol, relacionados especialmente com a 

tolerância a diferentes stresses, baseiam-se em efeitos no crescimento. Na fermentação 

alcoólica, após um período curto de duplicação efectiva de população, esta entra em fase 

estacionária, sendo a maior parte da fermentação realizada por “resting cells”. Por este motivo, 

no presente trabalho procurou-se dar especial atenção às células nesta fase, avaliando o 

comportamento de uma estirpe bem caracterizada (Saccharomyces cerevisiae BY4741) e dos 

dezassete mutantes de delecção, recolhendo-se amostras de células em duas fases 

específicas da curva de crescimento, o início da fase estacionária e o fim da fermentação da 

glucose.  

A entrada na fase estacionária foi identificada pela obtenção de dois valores idênticos 

de D.O.640nm e o esgotamento da glucose, utilizada como fonte de carbono e energia, foi 

detectado qualitativamente através de tiras comerciais (DIABUR-TEST®5000), considerando a 

ausência de alteração colorimétrica indicador do fim da fermentação.  

 As fermentações ocorreram, de uma forma geral, até um período máximo de 30 dias, 

ao fim dos quais, na ausência de esgotamento de glucose, os ensaios foram interrompidos.  

De modo a garantir a reprodutibilidade dos valores referentes aos diversos parâmetros 

determinados ao longo desta investigação, realizou-se pelo menos uma repetição.  
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3.1. Ensaios preliminares de crescimento 

 

Com vista a avaliar o comportamento da estirpe a partir da qual foram obtidos os 

mutantes de delecção escolhidos, realizaram-se vários ensaios preliminares com a estirpe 

Saccharomyces cerevisiae BY4741, nos quais se procurou testar qual o meio apropriado à 

realização dos ensaios com os mutantes, em termos de concentrações de compostos tóxicos. 

 

3.1.1. Composição do meio simulado de material lenhocelulósico 

 

 A composição de hidrolisados lenhocelulósicos, em termos de inibidores, é descrita 

essencialmente como um conjunto de três grandes grupos de compostos tóxicos: os derivados 

furanos, os ácidos fracos e os fenóis [van Maris et al., 2006]. Em cada um deles, os mais 

representativos são o furfural, o ácido acético e o ácido p-hidroxibenzóico, respectivamente 

[Almeida et al., 2007]. As concentrações utilizadas neste estudo tiveram por base a gama de 

concentrações encontrada na literatura para cada um dos constituintes [Kovacs et al., 2009]. 

Na tabela 3 estão apresentadas as concentrações destes compostos, encontradas em 

hidrolisados de materiais lenhocelulósicos, e a respectiva concentração adoptada para este 

trabalho. É possível verificar que, em qualquer um dos casos, a concentração escolhida 

encontra-se dentro do intervalo referenciado na literatura, tendo-se procurado utilizar uma 

concentração suficientemente elevada para estimular uma activação de stress e, ao mesmo 

tempo, não demasiado alta que pudesse ser o factor determinante de paragem da fermentação 

ou que impedisse mesmo o seu arranque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar da glucose aparecer nos hidrolisados geralmente com valores de 25 g/L 

[Kovacs et al., 2009], neste trabalho foram adicionados 100 g/L ao meio, uma concentração 

quatro vezes superior ao referenciado. Dado que o processo SSF é, sem dúvida, o mais 

interessante e o mais procurado tecnologicamente, estando associado a uma concentração 

inicial de açúcares que ronda os 5%, a concentração inicial elevada de açúcar (10%), escolhida 

para esta investigação, torna-se admissível para avaliar o comportamento dos diferentes 

mutantes em presença de quantidades significativas de etanol, um dos principais stresses 

 
Concentração referenciada 

na literatura  

Concentração utilizada 

neste estudo  

Furfural 0-2 g/L 1 g/L 

Ácido acético 0-10 g/L 5 g/L 

Ácido p-hidroxibenzóico 0-2 g/L 1 g/L 

Tabela 3: Concentrações dos principais tóxicos encontrados em materiais lenhocelulósicos. 
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causados durante o processo fermentativo, bem como permite, à partida, tornar o processo 

viável, ou seja, com uma produção de etanol superior a 4-5%.  

 

3.1.2. Ensaios preliminares em meio simulado de material lenhocelulósico 

 

A optimização do meio e o efeito causado pelos principais inibidores de hidrolisados 

lenhecelulósicos no crescimento da estirpe de Saccharomyces cerevisiae BY4741, aqui 

designada por estirpe-mãe, foram o ponto de partida para este trabalho. Para tal, fizeram-se 

variar as concentrações escolhidas para a composição do simulado de hidrolisado 

lenhocelulósico, utilizado como meio de crescimento das estirpes em estudo. A variação de 

diferentes concentrações e combinações entre os diversos constituintes do meio, permitiu-nos 

identificar a influência e a importância de cada um dos inibidores na performance da estirpe 

BY4741, bem como perceber se as concentrações seleccionadas para os ensaios de 

crescimento da estirpe-mãe e dos dezassete mutantes se encontravam dentro da gama de 

concentrações que induzem o stress na cultura, por um lado, não afectando 

determinantemente o processo fermentativo, por outro.  

Deste modo, foram preparados sete meios diferentes, caracterizados na tabela 4, cujas 

respectivas concentrações utilizadas se encontram expostas no anexo II. 

 

Tabela 4: Caracterização dos 7 meios utilizados nos ensaios preliminares. 

 

Meio Caracterização do meio 

Meio 1 Sem tóxicos 

Meio 2 Concentração total de furfural e de ácidos 

Meio 3 Sem ácidos 

Meio 4 Sem furfural 

Meio 5 Metade da concentração de furfural e de ácidos 

Meio 6 Metade da concentração de furfural, na ausência de ácidos 

Meio 7 Metade da concentração de ácidos, na ausência de furfural 

 

Os meios foram preparados consoante o descrito na secção 2.2., tendo sempre o 

cuidado de inocular todos os ensaios com uma concentração inicial de células, de forma a 

obter uma D.O.640nm inicial próxima de 0,05 em cada balão. 

Como é possível verificar, através da observação das curvas de crescimento obtidas 

(figura 13) ao longo do processo fermentativo da estirpe BY4741, consoante a constituição do 

meio registaram-se comportamentos distintos. Comparando o efeito causado no crescimento 

da levedura na ausência de tóxicos (meio 1), com os restantes meios, verifica-se que a 

ausência de inibidores não favorece o esgotamento da glucose, tal como acontece em culturas 
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inoculadas no meio 3, 5 e 6, embora se tenham registado, nestes 3 últimos meios, valores de 

D.O.640nm superiores até ao trigésimo dia de crescimento (anexo V).  

O início da fase estacionária foi atingido entre o terceiro (meio 4) e o quinto dia (meio 

1,2 e 3), apresentando esta fase de crescimento consumos de glucose pouco significativos, 

com concentrações deste açúcar entre os 5 e os 10%, para qualquer um dos meios. 

  Tal como se pode observar na figura 13 (anexo V), os valores de D.O.640nm, registados 

ao longo da fermentação, não ultrapassaram 4,0, na maioria das situações, verificando-se, no 

entanto, diferenças consideráveis entre os diferentes meios durante as fases de latência e 

exponencial. Os meios 1, 3, 4, 5, 6, e 7 atingiram, entre o primeiro e o segundo dia, D.O.640nm 

superiores a 1,0 (anexo V). Por outro lado, apesar do meio com a concentração total de 

inibidores (meio 2) não atingir valores de D.O.640nm superiores a 1 após o primeiro dia de 

crescimento, observou-se um esgotamento da glucose, tendo este sido registado 10 dias após 

o início do crescimento, bem como no meio 4, onde o final da fermentação ocorreu ao vigésimo 

quarto dia. Nos restantes meios, após mais de 20 dias de incubação, não se atingiu o final da 

fermentação, estando os níveis de glucose, em todos estes meios, entre os 5 e os 10%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No conjunto de gráficos apresentado na figura 14, é possível verificar, com maior 

detalhe, a influência dos principais constituintes destes meios, no crescimento e no consumo 

de glucose de uma estirpe de S. cerevisiae. A comparação entre o meio sem qualquer tóxico 

(meio 1) e o meio com concentração máxima de inibidores (meio 2) permite-nos constatar que, 

apesar do início da fase estacionária ter sido atingida em ambos os casos ao fim de 5 dias, na 

ausência de tóxicos a levedura consumiu lentamente a glucose (figura 14a). Tanto no início da 

fase estacionária como a partir desta os valores de D.O.640nm são semelhantes para os dois 

meios, situando-se entre 3 e 4. Como já foi referido, uma melhor performance da levedura, em 

termos de tempo de fermentação, é visível na presença das concentrações máximas de 

inibidores utilizados em hidrolisados lenhocelulósicos. Este facto também é comprovado 

observando a figura 14c, onde a redução da concentração de tóxicos para metade (meio 5) não 

Figura 13: Curva de crescimento da estirpe BY4741 nos 7 meios estudados. 
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incitou igualmente o esgotamento da glucose num período de 30 dias, apresentado níveis 

desta hexose entre os 5 e os 10%. Os valores de D.O.640nm ao longo da curva de crescimento 

foram semelhantes nos dois meios (2 e 5), não ultrapassando o valor de 4.  

 

  

 

 

 

A influência da concentração de furfural na performance da levedura pode ser avaliada 

na figura 14d, onde é possível verificar que para qualquer uma das concentrações deste 

composto (meio 3 e 6) não se obteve o esgotamento da glucose ao fim de 30 dias de 

incubação. Os valores de D.O.640nm registados foram igualmente similares ao longo da curva de 

crescimento (aproximadamente 4,0). O furfural está descrito como provocando graves inibições 

no crescimento de Saccharomyces cerevisiae [Navarro, 1994], tendo Li & Yuan (2010) referido 

que a presença de furfural no meio regula a biossíntese de glicerol e inibe a transcrição de 

genes envolvidos no metabolismo de produtos químicos essenciais, como as poliaminas que 

estão envolvidas em múltiplos processos metabólicos e essenciais para o normal crescimento 

e proliferação das células [Li & Yuan, 2010]. O furfural está ainda associado a outros efeitos, 

tais como uma diminuição no crescimento das células, a interrupção de várias vias do 

metabolismo, incluindo a fermentação da glucose, a produção de etanol e o ciclo dos ácidos 

Figura x: pôr o que significa cada meio 

Figura 14: Curvas de crescimento de BY4741 em (a) meio sem tóxicos (1) e meio com a 

totalidade de tóxicos (2); (b) meio sem ácidos (3) e meio sem furfural (4); (c) meio com a 

totalidade de tóxicos (2) e meio com metade da concentração de tóxicos (5); (d) meio sem 

ácidos (3) e meio com metade da concentração de furfural, ausência de ácidos (6). 

(a) (b) 

(c) (d) 
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tricarboxílicos, bem como a inibição de enzimas essenciais [Palmqvist et al., 2000, Klinke et al., 

2004; Gorsich et al., 2009]. No entanto, neste estudo não se verificaram diferenças no 

desempenho da estirpe-mãe tanto num meio na presença de furfural como único factor de 

stress, como num meio na ausência de qualquer tóxico (meio 1).  

Por outro lado, verifica-se que a presença de ácidos fracos, quando presentes sozinhos 

como únicos inibidores, embora dificulte o desempenho da levedura, permite esgotar a 

glucose, tendo-se dado, neste caso, ao fim de 24 dias de incubação (figura 14b). Os valores de 

D.O.640nm são, no entanto, inferiores aos valores obtidos na presença de furfural como único 

inibidor (anexo V). Estes resultados aproximam-se dos obtidos por Eva Palmqvist e 

colaboradores (1999) onde é referido que uma concentração de ácido acético entre 0 (zero) e 9 

g/L não exerce efeitos na taxa específica de crescimento, ao contrário do obtido para o furfural 

onde concentração entre 0 (zero) e 3 g/L exerce um efeito negativo [Palmqvist et al.,1999]. 

Também estudos de Wikandari e colaboradores (2010) confirmam tais resultados, verificando 

que para concentrações de 4,5 e 6,0 g/L de ácido acético a glucose foi consumida, ao contrário 

do sucedido com uma concentração de 1 g/L de furfural [Wikandari et al., 2010]. A presença de 

ácido acético no meio tem efeitos na regulação de hidratos de carbono e no metabolismo de 

aminoácidos [Li & Yuan, 2010], e está ainda envolvida em fenómenos de apoptose [Ludovico et 

al., 2001]. 

A presença conjunta de ácidos fracos (5 g/L de ácido acético e 1 g/L de ácido p-

hidroxibenzóico) e furfural (6,7 g/L) parece melhorar a performance da levedura, sendo o efeito 

conjugado dos dois stresses diferente do efeito de cada um por si. 

Na verdade, o esgotamento mais rápido da glucose não indica que esteja 

necessariamente a ser utilizada na produção de etanol, que a taxa específica de produção de 

etanol seja mais rápida, ou o rendimento produto/substrato (etanol/glucose) seja mais elevado, 

podendo haver desvio da glucose para outros processos metabólicos. A glucose, para além de 

ser utilizada como fonte de carbono, é também usada como fonte de energia, promovendo a 

produção de ATP através do processo fermentativo com produção de etanol. Contudo, quando 

os níveis de glucose são baixos, para além da fermentação também ocorre a respiração, 

provocando consequentemente uma diminuição nos níveis de produção de etanol.  

A célula, em condições de stress, pode também accionar mecanismos de defesa, utilizando a 

glucose como fonte de energia para outros processos metabólicos, como por exemplo 

processos envolvidos no equilíbrio redox. O stress causado pela presença de tóxicos pode 

igualmente exigir um aumento na produção de ATP que é canalizada para mecanismos de 

defesa como MDR e não para o crescimento celular, devido a uma redução de energia 

canalizada para processos biossintéticos. Desta forma, o facto de concentrações de tóxicos 

mais elevadas estimularem uma redução no tempo necessário até se finalizar o processo 

fermentativo, não nos possibilita afirmar à priori que tais condições favoreçam a performance 

da levedura em termos de produção de etanol.  

Apesar das fases de crescimento de latência e exponencial não serem caracterizadas 

neste trabalho, a escolha do ponto da entrada em fase estacionária como ponto de 
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Figura 15: Curvas de crescimento em meios com diferente concentração de YNB (NH4
+
).  

amostragem revelou-se um método eficaz de avaliação da forma de adaptação inicial das 

células nestas condições.  

Os resultados obtidos permitem-nos concluir que as concentrações escolhidas como 

base para a composição do meio, utilizado durante o trabalho no crescimento das diferentes 

estirpes (meio 2), possibilitam, por um lado, o esgotamento da glucose e, por outro lado, não 

comprometem a finalização do processo fermentativo.  

 

3.1.2.1. Avaliação da influência da concentração de azoto no crescimento da estirpe 

BY4741 

 

 Num meio composto com 5 g/L de furfural, 1 g/L de ácido acético e 5 g/L de ácido p-

hidroxibenzóico, correspondente ao meio 2 (tabela 4), os valores de D.O.640nm não 

ultrapassaram os 4,0. Se toda a glucose fosse desviada para crescimento, cada unidade de 

D.O.640nm corresponderia a 1 gbiomassaL
-1

 [Pronk, 2002]. Atendendo a que a D.O.640nm final foi de 

3,56, a biomassa no final da fermentação estará compreendida entre os 3 e os 4 g/L. Ora, uma 

vez que ao meio foram adicionados 100g/L de glucose, as D.O.640nm esperadas seriam, com 

toda a certeza, bem maiores a 4,0.  

A curva de crescimento da estirpe BY4741 (figura 15) permite-nos constatar que, tal 

como em muitos fenómenos alcoólicos, a glucose não é o factor limitante de crescimento, uma 

vez que a entrada na fase estacionária não coincide com o esgotamento da glucose. Com base 

nestas observações, e tendo-se igualmente verificado um período fermentativo relativamente 

longo, resolveu-se testar a influência da concentração de azoto (sob forma de NH4
+
) introduzida 

no meio, comparando três meios distintos: (i) meio com a quantidade recomendada pelo 

fabricante de YNB (6,7 g/L); (ii) meio onde a concentração de YNB foi duplicada (13,4 g/L) e (iii) 

meio com o tripo de YNB (20,1 g/L). Os resultados encontram-se representados na figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Até ao início da fase estacionária, tanto a utilização do dobro como o triplo da 

concentração de azoto não levou a diferenças significativas em termos de tempo e de 
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densidade óptica a 640nm, tendo a estabilização ocorrido ao quinto dia unanimemente e 

apresentando valores de D.O.640nm semelhantes nos três meios em estudo, embora mais baixos 

numa concentração de YNB igual a 6,7 g/L (anexo VI). Com base nos dados apresentados na 

figura 15, verifica-se que em qualquer um dos meios a ocorre o esgotamento da glucose. No 

entanto, na presença de concentrações de 6,7 g/L e de 13,4 g/L de YNB são necessários 10 e 

11 dias, enquanto uma concentração de YNB três vezes superior à normal provoca um 

aumento considerável no tempo de fermentação, tendo, neste caso, cessado ao fim de 25 dias 

de incubação.  

Tais resultados levam-nos a afirmar que o valor final atingido para a biomassa da 

cultura não é resultado da falta de azoto, ou seja, não é a escassez da fonte de azoto que 

determina a melhor ou pior performance da estirpe, em termos de tempo total de fermentação.  

Face a estes resultados, optou-se por utilizar a concentração de YNB igual a 6,7 g/L 

durante os ensaios de crescimento da estirpe-mãe e dos diferentes mutantes. 

 

3.1.2.2. Avaliação da influência da concentração de suplementos no crescimento da 

estirpe BY4741 

 

Uma vez conferido que os valores de D.O.640nm baixos e os períodos fermentativos 

longos, obtidos para a estirpe-mãe nestas condições, não estão relacionados com uma limitada 

concentração de glucose e de azoto no meio, optou-se por verificar se estes resultados 

estariam associados a uma limitação de outros nutrientes presentes no meio, essenciais para o 

crescimento e reprodução das células de levedura, tal como foi descrito por Pronk  (2002), num 

artigo em que sublinha a importância de um uso correcto de estirpes auxotróficas e a sua 

complementação de acordo com o objectivo do trabalho, salientando que os requisitos 

nutricionais dos microrganismos variam em função das condições de crescimento e dos 

antecedendes genéticos, sendo por isso essencial verificar experimentalmente quais os 

nutrientes que limitam a formação de biomassa [Pronk, 2002]. Para testar esta hipótese a 

estirpe-mãe foi inoculada em meio composto pelo triplo de todos os suplementos (leucina, 

histidina, metionina e uracilo), em relação ao meio 2 assumido como meio base. Foi ainda 

realizado um outro ensaio em paralelo onde o meio, para além do triplo de suplementos, não 

continha nenhum dos tóxicos (furfural, ácido acético e p-hidroxibenzóico). As curvas obtidas 

foram comparadas com as curvas de crescimento registadas em condições normais de 

crescimento e em condições não tóxicas, com concentrações normais de suplementos (figura 

16).  

Se tivermos em consideração a figura 16, verifica-se uma significativa a influência dos 

suplementos na performance da levedura. Na presença de tóxicos, o meio com o triplo dos 

suplementos leva a uma redução significativa no tempo de fermentação, passando de 10 dias 

para 4 (anexo VII). Em meio com o triplo de suplementos atingiram-se valores de D.O.640nm 

mais elevados, apresentando, no final da fermentação, uma densidade óptica a 640nm igual a 

4,93.   
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Figura 16: Curvas de crescimento com o triplo de suplementos, na presença e ausência 

de tóxicos.  

Também num meio desprovido de toxicidade, onde anteriormente a fermentação não 

terminava após 25 dias, é visível a actuação dos suplementos, tendo a S. cerevisiae esgotado 

a glucose no terceiro dia de incubação. Os valores de D.O.640nm obtidos nestas condições foram 

os mais elevados, relativamente aos outros meios de crescimento, tendo-se registado, 

aquando do esgotamento da glucose, valores acima dos 6 (anexo VII). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o triplo dos suplementos (em meio com e sem tóxicos) verificou-se que a entrada 

na fase estacionária coincidiu com o esgotamento da glucose. Assim sendo, nos casos em que 

os meios foram suplementados com o triplo da concentração de nucleótidos, a glucose foi o 

nutriente limitante. 

Face a estes resultados resolveu-se estudar a influência de cada nucleótido ao longo 

do processo fermentativo. Para tal, foram desenhados novos meios, sem factores de 

toxicidade, onde apenas um dos nucleótidos foi introduzido com o triplo da concentração, 

estando os outros presentes com as concentrações normais. As diferentes curvas de 

crescimento encontram-se esquematizadas na figura 17. 

Relativamente à fase antecedente à estacionária, observa-se que o triplo de cada 

suplemento provoca um súbito aumento de D.O.640nm logo após o primeiro dia de incubação, 

tendo o valor mais baixo sido registado com o triplo de leucina 1,52 (figura 17 e anexo VII). 

Comparando este comportamento com o da estirpe-mãe em condições normais, verifica-se que 

o triplo de cada suplemento estimula a entrada na fase estacionária num menor número de 

dias (pouco mais de dois dias no caso do triplo da concentração de cada suplemento, em 

oposição aos cinco dias requeridos para a estirpe-mãe), embora o tempo necessário para se 

atingir o fim da fermentação seja maior (figura 17a). Observa-se ainda que em nenhum dos 

meios onde foi adicionado o triplo de um único suplemento se atingiu o final da fermentação ao 

fim de 13 dias, encontrando-se as concentrações de glucose entre os 5 e os 10%. Estes 

resultados aproximam-se dos obtidos num meio sem factores de stress, na medida em que 
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Figura 17: Curvas de crescimento em meio com o triplo de um único suplemento em 

comparação com (a) meio normal, e (b) meio com o triplo dos suplementos, com e sem tóxicos. 

 

também neste caso não se verificou o esgotamento da glucose após um longo período de 

tempo (figura 17a). 

 

 

Face às curvas apresentadas na figura 17b, verifica-se que, na fase inicial de 

crescimento, os valores de D.O.640nm, obtidos para os meios suplementados com o triplo de 

cada nucleótido, aproximam-se dos registados com o triplo de todos os suplementos, num meio 

sem tóxicos, cujo valor de D.O.640nm foi de 1,73. É de notar, que o triplo de todos os nutrientes 

em simultâneo promove um rápido esgotamento da glucose (pouco mais de 3 dias num meio 

sem tóxicos e 4 dias na presença de inibidores), ao contrário do sucedido quando apenas a 

concentração de um dos nutrientes foi triplicada (não esgotaram após 13 dias). Neste caso, 

interrompeu-se o crescimento ao fim de 13 dias, e não ao fim de 30 dias como nos restantes 

ensaios, pois o objectivo era apenas confirmar a existência de um nutriente limitante ou 

simplesmente se existia uma influência positiva provocada pelo aumento de um dos 

suplementos, e não caracterizar o crescimento em si. Assim, embora ao fim de 13 dias não se 

tenha observado o esgotamento da glucose, e apesar do comportamento inicial parecer 

demonstrar melhorias, na verdade, como se pode verificar, isoladamente nenhum destes 

nutrientes é limitante. De entre os quatro suplementos testados individualmente o meio com o 

triplo de uracilo foi aquele para o qual se observou uma fase inicial de crescimento mais rápida, 

atingindo-se valores de D.O.640nm mais elevados, acima dos 4,0. Contudo, o crescimento nos 

outros três meios suplementados foi-se aproximando do obtido com o triplo de uracilo, tendo 

sido atingida a fase estacionária ao fim de pouco mais de 2 dias, para qualquer uma destas 

situações. 

Numa fase inicial, mesmo isoladamente, cada nutriente surge como essencial para um 

rápido crescimento, contudo, fica registado que o excesso de um único nucleótido provoca, ao 

longo do tempo, dificuldades no desenvolvimento da cultura. Concentrações excessivas 

podem, por hipótese, desequilibrar as vias biossintéticas, por exemplo, através de um efeito de 
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retroinibição de uma via que apresente um intermediário comum, causando destabilizações a 

nível celular. No entanto, para qualquer um deles a D.O.640nm final foi semelhante (anexo VII). 

De entre todos os suplementos adicionados ao meio, é de salientar que apenas o uracilo não é 

um aminoácido, mas uma base. Este facto pode justificar os valores iniciais que se observaram 

no meio enriquecido com uracilo, uma vez que este suplemento assume uma importância 

acrescida, sobretudo numa fase de crescimento celular activo, fazendo parte do RNA que é 

responsável pela síntese de proteínas na célula e estando igualmente envolvido em diversas 

reacções biológicas.  

Face aos resultados obtidos, não é possível afirmar que um único nucleótido seja o 

factor limitante neste processo. No entanto, este resultado não permite descartar a hipótese de 

existirem dois ou três nutrientes que combinados constituam nutrientes limitantes de 

crescimento. Apesar do resultado obtido apontar para uma mais rápida utilização e consumo 

da glucose em presença de maior concentração de suplementos optou-se por prosseguir o 

trabalho com a concentração inicial (ver anexo I) uma vez que as quantidades normais 

permitiam o esgotamento da glucose e ainda porque a aplicação do triplo da concentração de 

suplementos torna o processo menos rentável a nível económico, afastando-o de uma 

perspectiva industrial. 

 

3.1.3. Avaliação do comportamento de Saccharomyces cerevisiae BY4741 

 

Inicialmente foram realizados ensaios preliminares com a estirpe BY4741 de modo a 

avaliar o comportamento desta levedura ao longo da fermentação. Para tal, acompanhou-se a 

evolução da D.O.640nm e do teor em glucose, como descrito na secção 2.3.2.1.. O conhecimento 

do tempo necessário para atingir a fase estacionária e o final da fermentação, assim como os 

valores determinados dos diversos parâmetros nos dois pontos de amostragem específicos da 

estirpe-mãe, caracterizados em 2.5.1., serviram de modelo de comparação para os 17 

mutantes em estudo, tendo sido sempre feita uma analogia entre os valores obtidos para a 

estirpe-mãe com os de cada mutante.  

Apesar de Saccharomyces cerevisiae estar entre os microrganismos mais tolerantes 

aos vários inibidores encontrados em hidrolisado lenhocelulósicos, vários autores referem que 

esta cresce muito deficientemente durante a fermentação destes hidrolisados [Nilsson et al., 

2001; Petersson & Lidén, 2007]. Harsch e colaboradores (2009) afirmam que estirpes 

laboratoriais de S. cerevisiae com base em S288C fermentam relativamente mal, verificando 

ainda que na presença de suplementação adicional, as taxas de fermentação de estirpes 

S288C foram ainda mais lentas [Harsch et al., 2009]. 

Para além da definição da curva de crescimento característica da estirpe-mãe, 

determinou-se o valor de pH, o número de células totais/mL e a UFC/mL para os dois pontos 

de amostragem escolhidos (tabela 5).  
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Tabela 5: Parâmetros determinados para a estirpe BY4741 nos dois pontos de amostragem, 

para uma D.O.640nminicial aproximadamente igual a 0,05. 

Com base na tabela 5, e tendo em conta um pH inicial igual a 5, observa-se que este 

decresceu ao longo do processo fermentativo, tendo-se registando no primeiro ponto de 

amostragem um valor de 4,65 e no fim da fermentação um pH de 4,58.  

O número de células totais foi determinado através de microscópio, como descrito na 

secção 2.6.3.. Apesar de se ter utilizado o azul de metileno para possibilitar a distinção entre 

células metabolicamente activas (brancas) e células inactivas (azuis) a dificuldade em 

diferenciara células coradas e células não coradas tornou difícil a utilização desta metodologia, 

tendo-se optado por contabilizar apenas no número de células totais. Como também é visível 

na tabela 5, durante a fase estacionária, o número de células totais não sofreu grande 

alteração. Por outro lado, dado que a inoculação foi realizada tendo em conta um valor inicial 

de D.O.640nm próximo de 0,05, na população ocorreram aproximadamente 6 duplicações.  

 

 

 

Quando as células entram em fase estacionária, aproximadamente 10% das células 

totais têm capacidade de multiplicação, mantendo-se sensivelmente igual até ao esgotamento 

da glucose. Assim, tendo em conta os resultados de UFC/mL, o período compreendido entre a 

fase estacionária e o fim da fermentação caracterizou-se por uma manutenção na viabilidade 

celular. Em analogia com os valores obtidos para as células totais, as UFC/mL, embora tenham 

acompanhado os registados para as células totais, encontram-se abaixo destes, verificando-se 

mesmo um ligeiro decréscimo na percentagem de células com capacidade de se multiplicar. 

Como se sabe, cada colónia deve, em princípio, resultar de uma única célula, o mas pode 

acontecer que nem todas as células totais tenham capacidade de se multiplicar, muito embora 

possam manter ainda a sua capacidade metabólica (o que só seria verificável caso se tivessem 

realizado ensaios para determinar a viabilidade das células por exemplo com coloração com 

azul de metileno). De igual forma, a desigualdade exibida entre o número de células totais e 

UFC/mL poderá estar associado quer a erros inerentes aos métodos de contagem como (i) o 

facto de poder não ocorrer uma separação da mãe e da gémula, dando o conjunto origem a 

penas a uma colónia, e (ii) o próprio acto de contagem uma vez que em presença de um 

número de células relativamente alto, é possível que duas células fiquem muito próximas, 

dando origem a duas colónias sobrepostas difíceis de distinguir, quer ao facto de (iii) nem todas 

 
 
 

Início da fase estacionária Final da fermentação 

D.O.640nm 3,46 3,56 

Glucose (%) 5-10 0 

pH 4,65 4,58 

Células totais/mL 1,66E+07 1,74E+07 

UFC/mL 1,75E+06 1,43E+06 
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as células terem a capacidade de se multiplicarem originando colónias, o que apenas seria 

possível verificar caso tivesse sido bem sucedida a contagem de células coradas com azul de 

metileno. A determinação de UFC/mL foi realizada através do método de espalhamento em 

placa, utilizando diluições de forma a garantir um número contável de colónias numa amostra 

de solução de 100 µL sujeita a uma diluição 1:100, 1:1000 e 1:10 000. 

   

3.2. Ensaios com os mutantes 

 

 Após os ensaios preliminares para definição do meio de cultura e os ensaios para 

caracterização preliminar do comportamento da estirpe-mãe, realizou-se o estudo comparativo 

do crescimento de 17 mutantes de delecção inoculados num meio simulado de material 

lenhocelulósico. Esta colecção de mutantes possui as mesmas marcas auxotróficas e a mesma 

cassete de canamicina da estirpe de Saccharomyces cerevisiae BY4741, como é visível na 

tabela 2. Para este estudo foram seleccionados mutantes descritos na literatura como estando 

associados a vias de transporte membranar, relacionados com a composição da membrana, 

com a parede celular e com a tolerância a etanol e outros tóxicos [Akada, 2002;  Teixeira et al., 

2009;  Zhao & Bai, 2009 ; Teixeira et al. , 2010].  

 Numa primeira abordagem realizaram-se ensaios preliminares com os dezassete 

mutantes com vista a avaliar o seu comportamento bem como as diferenças entre este e o 

comportamento da estirpe-mãe, no sentido de seleccionar estirpes que apresentem uma 

performance significativamente pior ou melhor que BY4741. 

 

3.2.1. Curvas de crescimento 

 

O crescimento dos 17 mutantes em estudo foi realizado em paralelo com o da estirpe-

mãe, estando as respectivas curvas de crescimento representadas na figura 18. O 

acompanhamento, ao longo da fermentação, através de valores de D.O640nm e do teor de 

glucose, encontram-se descritos no anexo VIII.  

Relativamente ao início da fase estacionária, verifica-se que apenas ura7Δ, erg2Δ e 

opi3Δ apresentam um maior número de dias até se atingir esta fase, comparativamente com a 

estirpe-mãe, tendo-se alcançado a estabilização após sete, onze e pouco mais de cinco dias, 

respectivamente. Os restantes mutantes atingiram a fase estacionária num período de tempo 

compreendido entre o terceiro e o quinto dia. O teor de glucose, determinado nesta fase de 

crescimento, varia igualmente consoante o mutante. Até ao início da fase estacionária, os 

maiores consumos de glucose estão associados a trk1Δ e hxt1Δ, apresentando uma 

concentração de glucose no meio entre 0,5 e 1% e 1 e 2%, respectivamente. No entanto, a 

maioria dos mutantes apresenta concentrações deste açúcar entre os 5 e 10% tal como a 

estirpe-mãe. 
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A figura 18 permite-nos verificar que o tempo necessário para se atingir o final da 

fermentação da glucose, obtidos para os vários mutantes, foi variável. Os mutantes trk1Δ, 

gal6Δ, hxt1Δ, opi3Δ, hxt3Δ, aqy1Δ, fps1Δ, e ura7Δ apresentaram tempos mais curtos do que o 

da estirpe BY4741, tendo o trk1Δ sido o mais rápido (4 dias). Em contrapartida, gpd1Δ, stl1Δ, 

slt2Δ, pdr5Δ, pdr12Δ, knh1Δ, erg2Δ e erg4Δ apresentaram fermentações mais demoradas do 

que a estirpe-mãe, não se tendo observado o esgotamento da glucose, após o trigésimo dia de 

incubação, em gpd1Δ, slt2Δ e knh1Δ. Os valores de D.O.640nm, ao longo do processo 

fermentativo, não ultrapassaram os 6,0, tendo-se observado o valor mais alto para o mutante 

ura7Δ (5,95), determinado no final da fermentação.  

 

 

 

 

 

Tendo em consideração a figura 18d, observa-se que o mutante erg4Δ surge com um 

comportamento distinto dos outros dezasseis mutantes, apresentando uma curva de 

Figura 18: Curvas de crescimento da estirpe-mãe e dos 17 mutantes (a) trk1Δ, hxt1Δ, hxt3Δ, 

aqy1Δ; (b) gup1Δ, gpd1Δ, stl1Δ, fps1Δ; (c) slt2Δ, ura7Δ, gal6Δ, knh1Δ e (d) pdr5Δ, pdr12Δ, erg2Δ, 

erg4Δ e opi3Δ. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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crescimento que se afasta dos padrões habituais. Esta curva atípica é resultado de uma fase 

de arranque inexistente, não tendo sido atingida a fase estacionária após trinta dias da 

inoculação, e estando os valores de D.O.640nm abaixo de 0,1, durante todo este período. Em 

relação aos restantes mutantes, apesar de a duração de fermentação ser variável, a curva 

apresenta uma forma típica.  

 

3.2.2. Determinação de parâmetros de crescimento 

 

Para todos os mutantes foram igualmente determinados diferentes parâmetros para o 

início da fase estacionária e no final da fermentação. Os resultados obtidos encontram-se 

expostos na tabela 6.  

 

 

 

Tabela 6: Parâmetros determinados para as 17 estirpes em estudo, nos dois pontos de 

amostragem. 
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Para os dois pontos de amostragem foram determinados os respectivos valores de pH, 

tendo-se iniciado o crescimento com valores iguais a 5. Como se pode constatar pela tabela 6, 

em todas as estirpes, o processo fermentativo foi acompanhado por um decréscimo nos 

valores de pH, embora não muito acentuado. Também no estudo de Palmqvist e colaboradores 

(1999), numa investigação que avalia a interacção dos efeitos do ácido acético, furfural e ácido 

p-hidroxibenzóico no crescimento e na produtividade de etanol em leveduras, o pH sofreu 

igualmente um decréscimo, estando a intensidade da variação associada à concentração de 

ácido acético presente no meio. Neste estudo, com variações mais acentuadas distinguem-se o 

pdr5Δ com pH final igual a 4,33, e pdr12Δ e slt1Δ ambos com 4,35. Mutantes opi3Δ e a própria 

estirpe-mãe demonstraram as diminuições menos acentuadas, obtendo no fim da fermentação 

pH igual a 4,71 e 4,58 respectivamente [Palmqvist et al., 1999]. As reduzidas diminuições 

poderão estar relacionadas com a capacidade tampão exercida pelo ácido presente no meio, 

sobretudo o ácido acético [Palmqvist et al., 1999]. 

 

Um dos genes abrangidos neste estudo foi o GAL6, responsável por exercer um 

controlo negativo no sistema GAL, estando a sua delecção associada a um aumento da taxa 

de absorção de galactose [Bro et al., 2005]. Como é possível constatar, o início da fase 

estacionária foi atingido num período de tempo mais curto (3 dias), com valores de D.O.640nm e 

células totais mais elevados, e demonstrando ainda níveis de glucose inferiores (2-3%) 

relativamente à estirpe-mãe. Também o fim da fermentação foi atingido mais cedo neste 

mutante (6 dias) do que na estirpe-mãe (10 dias), apresentando igualmente valores de 

D.O.640nm e número total de células mais elevados. Estes resultados aproximam-se dos obtidos 

por Yazawa e colaboradores (2007) onde se verificou um aumento da taxa de absorção de 

glucose numa estirpe com mutação em GAL6 (BY4743-Δgal6), na ausência de etanol. 

Delecções deste gene são consideradas favoráveis, aumentando a tolerância das células ao 

etanol e melhorando a capacidade fermentativa de Saccharomyces cerevisiae [Yazawa et al., 

2007]. Como é visível na tabela 6, os resultados obtidos neste trabalho foram ao encontro da 

informação documentada, apresentando, estes mutantes, tempos de fermentação bastante 

mais curtos do que os observados na estirpe-mãe e valores de D.O.640nm e células totais 

superiores. O aumento da tolerância ao etanol, em mutantes gal6Δ, pode ser explicado pelas 

mudanças estruturais ocorridas na membrana e na parede plasmática, estando estas 

alterações associadas à composição de ácidos gordos insaturados (sobretudo ácido 

palmitoleico e ácido oleico), que aumentam a fluidez da membrana [Yazawa et al., 2007], e à 

integridade da parede celular, e uma vez que o etanol tem um efeito na fluidez da membrana 

plasmática será de esperar que o seu efeito se conjugue. 

 

A parede celular é uma das estruturas mais importantes presentes numa célula, 

adquirindo um papel fundamental na defesa da mesma face a condições exteriores de stress 

[Shahinian & Bussey, 2000]. Neste estudo, foram seleccionados dois genes relacionados com 

esta estrutura celular, KNH1 e SLT2.  
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O gene KNH1 está relacionado com a biossíntese da parede, codificando O-

glicoproteínas da superfície celular, aparecendo também envolvido na biossíntese de β-1,6-

glucanos [Brown & Bussey, 1993]. O polímero de β-1,6-glucanos assume um papel 

fundamental na estrutura da parede interligando todos os outros componentes presentes na 

parede [Kollár et al., 1997]. Células de knh1Δ, apesar de estabilizarem dentro do período 

normal (entre o terceiro e o quarto dias), não atingem o esgotamento da glucose após 30 dias 

de incubação. Mutantes knh1Δ evidenciam reduções no tamanho celular, reduções estas que 

podem estar associadas a um crescimento mais limitado, uma vez que é conhecida a 

existência de uma relação entre o tamanho e a capacidade de multiplicação celular, existindo 

uma diminuição nesta capacidade multiplicativa associada a uma diminuição de tamanho 

[Jorgensen et al., 2002]. A inibição na multiplicação celular pode justificar a entrada na fase 

estacionária num período mais curto do que o da estirpe-mãe, podendo as células ter 

simplesmente deixado de se multiplicar. Por outro lado, sabe-se que delecções deste gene 

provocam uma diminuição na resistência das células a ácidos fracos. A adição de 5 g/L de 

ácido acético pode ter contribuído para um difícil esgotamento da glucose. As células assim 

expostas a este ácido podem ter sofrido perturbações às quais não resistiram.  

Avaliando os resultados obtidos para os mutantes slt2Δ, verifica-se, que tal como para 

células de knh1Δ, estes também apresentam um tempo fermentativo longo, não esgotando a 

glucose ao fim de 30 dias de incubação. Em Saccharomyces cerevisiae a integridade da 

parede celular é assegurada, em grande parte, por Slt2, uma cinase proteica activada por 

mitogénio [Martín et al., 2000]. Delecções deste gene afectam os níveis de transcrição dos 

genes que codificam proteínas chave envolvidas na biossíntese de compostos da parede 

celular, podendo, como resultado final, levar à lise da célula [Martín et al., 2000]. Como se pode 

verificar através da tabela 6, mutantes slt2Δ apresentaram um crescimento pouco acentuado, 

atingindo valores de D.O.640nm, no início da fase estacionária, de 2,51, tendo este sido o valor 

mais baixo de entre todos os mutantes estudados. O mesmo se conclui se compararmos os 

dados referentes às UFC, que neste caso atingem os 1,40E+05 UFC/mL, permitindo, este 

facto, afirmar que esta mutação proporciona reduções efectivas na viabilidade celular, dado 

que vai ao encontro do estudo de Nunez e colaboradores (2008) [Nunez et al., 2008]. No 

mesmo estudo, Nunez e colaboradores referem que a via MAPK regula a resposta celular a 

stresses na parede e também na membrana celular, exibindo os mutantes slt2Δ deficiências 

graves no metabolismo lipídico, incluindo uma acumulação anormal de PC (fosfotidilcolina), 

diacilglicerol, triagliceróis e esteróis livres [Nunez et al., 2008]. O excesso de PC é tóxico para 

as células [Nunez  et al., 2008], podendo este facto justificar a perda de viabilidade 

determinada neste trabalho.  

Comparando o crescimento de knh1Δ com o de slt2Δ constata-se que apresentam 

semelhanças evidentes, tendo ambos entrado na fase estacionária ao fim de 3 dias, com níveis 

de glucose entre os 5-10%. É de notar, que tal como acontece com knh1Δ, também o tamanho 

das células em mutantes de slt2Δ tende a diminuir [Zhang et al., 2002], podendo ocorrer em 

ambos os casos um efeito semelhante na capacidade de multiplicação celular. Estes resultados 
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confirmam que a integridade da parede celular é essencial para a sobrevivência dos 

organismos, observando-se que delecções efectuadas em genes envolvidos nesta estrutura 

são fulcrais para o crescimento e sobrevivência celular.  

 

Dada a importância assumida pela membrana plasmática para a sobrevivência da 

célula, foram seleccionados para este trabalho genes relacionados directa ou indirectamente 

com esta estrutura. Inserido neste grupo encontra-se OPI3, gene envolvido na biossíntese de 

fosfolípidos [Kodaki & Yamashita, 1987]. De acordo com o descrito na literatura, na ausência 

de factores de stress, a delecção de OPI3 teria consequências nocivas para a célula, levando a 

um crescimento limitado [McGraw & Henry, 1989]. Mutantes opi3Δ, em certas condições, 

podem produzir membranas praticamente desprovidas de PC, afectando a capacidade das 

estirpes mutantes para iniciar o crescimento na fase logarítmica e para sustentar a viabilidade 

na fase estacionária [McGraw & Henry, 1989]. A atípica composição da membrana de opi3Δ 

pode igualmente afectar a fluidez ou outra propriedade física importante desta estrutura celular 

[McGraw & Henry, 1989]. Está ainda descrito que a delecção do gene OPI3 torna as células 

mais sensíveis a toxinas e ao etanol, tendo Chi e Ameborg (1999) descrito que estirpes com 

maior tolerância ao etanol contêm uma elevada proporção de PC e baixa de PE 

(fosfotidiletanolamina) [Chi & Arneborg, 1999]. No entanto, neste estudo verifica-se que os 

mutantes opi3Δ apresentaram melhor performance relativamente à da estirpe-mãe, 

apresentando um tempo de fermentação de seis dias, em oposição aos dez dias necessários 

para a estirpe-mãe. Boumann e colaboradores (2006) descrevem que, em Saccharomyces 

cerevisiae, mutações nos genes que codificam as enzimas responsáveis pela biossíntese de 

PC, como OPI3 e CHO2, levam a deficiência respiratória, indicando que PC é importante na 

função mitocondrial, interagindo com Gut2, uma glicerol-3-fosfato desidrogenase mitocondrial, 

no entanto, afirmam ainda que a perda de PC é compensada por um aumento na quantidade 

de PE, tornando a membrana mais saturada e consequentemente mais estável [Bouman  et  

al., 2006]. Hossack e colaboradores (1977) verificaram que o enriquecimento de membranas 

plasmáticas com PE torna a célula mais resistente à lise osmótica e com maior capacidade em 

permanecer intacta do que quando enriquecida com PC [Hossack et al., 1977]. Tais dados vão 

ao encontro dos nossos resultados onde se verifica um esgotamento da glucose rápido (seis 

dias) com uma fase estacionária inferior a um dia, provocados possivelmente por um aumento 

da saturação das membranas (resultado da diminuição de PC e consequente aumento de PE) 

e consequente diminuição da sua fluidez, com efeitos directos na obstrução da entrada de 

formas não dissociadas de ácidos fracos que nestas condições não conseguem difundir tão 

facilmente através da membrana plasmática, tornando-se menos tóxicos para a célula. Este 

efeito é particularmente importante em presença de maiores concentrações de etanol, dado 

que este composto tende a aumentar a fluidez da membrana lipídica, podendo contrariar esta 

acção.  

 

Também envolvido na biossíntese de fosfolípidos surge URA7, gene que codifica para 

a CTP sintetase [Nadkarni et al., 1995]. Embora menos acentuado, o comportamento de 
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mutantes ura7Δ evidenciou também uma melhoria no tempo de fermentação, esgotando a 

glucose ao oitavo dia. Foi igualmente visível que, do início da fase estacionária até ao fim da 

fermentação, o número total de células aumentou, passando de 7,90E+07 células totais/mL 

para 1,11E+08 células totais/mL, valor acima do obtido para a estirpe BY4741. Estes 

resultados aproximam-se do descrito na literatura, confirmando que a delecção de URA7 torna 

as células mais tolerantes ao etanol e melhora a capacidade fermentativa de Saccharomyces 

cerevisiae [Yazawa et al., 2007]. Mutantes ura7Δ estão também associados a um aumento da 

integridade da parede celular, que se torna visivelmente mais forte, contribuindo 

vantajosamente para a resistência da célula [Yazawa et al., 2007; Chang & Carman, 2008]. Por 

outro lado, é de notar que as fases antecedentes ao início da fase estacionária foram as mais 

afectadas, sendo necessários sete dias até se atingir esta fase. Uma vez que a biossíntese de 

uracilo está intimamente relacionada com a síntese de RNA é justificável que menores 

quantidades de uracilo, provocados pela delecção de URA7, sejam prejudiciais nas fases de 

latência e exponencial, fases caracterizadas por uma necessidade maior de proteínas 

essenciais para a multiplicação celular e consequentemente do mRNA, tRNA e rRNA onde 

entra este nucleótido. 

 

Envolvidos na via biossintética de ergosterol (pertencente ao grupo dos esteróis, 

componentes estruturais e reguladores da membrana plasmática), e apresentando, igualmente, 

fermentações mais lentas do que a estirpe-mãe, surgem os genes ERG2 e o ERG4.  

Mutantes erg4Δ apresentam um perfil de crescimento muito particular, não atingindo, 

mesmo após 30 dias, a fase estacionária e adquirindo, praticamente em todas as medições, 

valores de D.O.640nm não superiores a 0,1 (anexo VIII). Uma vez que ERG4 codifica a enzima 

responsável pela catálise do último passo da biossíntese de ergosterol [Zweytick et al., 2000], 

mutações em ERG4 prejudicam a produção deste esterol, e consequentemente, podem 

reprimir a multiplicação celular.  

A curva de crescimento registada para mutantes erg2Δ aproxima-se da exibida por 

Palermo e colaboradores (1997), tendo nos dois casos as células mutantes apresentado 

valores de D.O.640nm finais e taxas específicas de crescimento semelhantes às da estirpe-mãe, 

embora evidenciando uma fase de latência mais demorada [Palermo et al., 1997]. Neste 

estudo, mutantes erg2Δ atingiram o início da fase estacionária após onze dias da inoculação, 

tendo-se esgotado a glucose após dois dias do início desta fase. O período relativamente longo 

obtido até ao início da fase de estabilização pode estar associado ao papel do ergosterol na 

biossíntese de membranas necessárias para a multiplicação celular, que acorre nas fases 

antecedentes à fase estacionária. Enquanto que a enzima codificada por ERG4 é responsável 

pelo último passo da via da biossíntese de ergosterol, a enzima codificada por ERG2 está 

envolvida numa outra etapa, promovendo a passagem de fecosterol a episterol [Daum et al., 

1998]. Delecções em ERG2 vão influenciar, embora não tão acentuadamente como ERG4, a 

síntese de ergosterol, podendo levar igualmente a implicações na multiplicação celular. Na 

verdade, tendo em conta a tabela 6, verifica-se uma variação, pouco acentuada, número de 

células viáveis (com capacidade de multiplicação activa, expresso em UFC/mL), entre o início 
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da fase estacionária e o fim da fermentação, obtendo-se mesmo valores um pouco inferiores 

(2,42E+06 UFCm/L e 1,52E+06, respectivamente). Da mesma forma, as células totais 

acompanharam esta ligeira descida, apresentando valores de 2,72E+07 e 5,76E+07 células 

totais/mL,respectivamente. Contrariamente a estes, os valores de D.O.640nm sofreram um 

aumento, contudo deve-se ter em consideração o facto de, ao contrário dos dois parâmetros 

anteriormente referidos, este englobar todo o tipo de células, independentemente da sua 

capacidade metabólica e de multiplicação.  

Apesar de erg2Δ e erg4Δ apresentarem ambos delecções em enzimas da via 

biossintética do ergosterol (levando a que este composto não seja sintetizado) [Lees et al., 

1995], e serem ambos considerados genes não essenciais [Palermo et al., 1997], erg2Δ foi 

capaz de crescer ao passo que a delecção no gene ERG4 mostrou impedir o crescimento das 

estirpes delectadas nas condições usadas. A diferença entre os fenótipos dos dois mutantes 

poderá resultar de uma variação na resistência a drogas, sendo erg4Δ mais sensível que 

erg2Δ. Esta diferença de sensibilidade foi apontada por Kaur & Bachhawat (1999) como 

resultado de uma maior redução na eficiência de proteínas resistentes a drogas pleotrópicas 

(MDR), nomeadamente Pdr5, na expulsão dos tóxicos do que de uma alteração na 

permeabilidade da membrana [Kaur & Bachhawat, 1999]. Neste estudo, foram introduzidos no 

meio tóxicos característicos de hidrolisados lenhocelulósicos, como o furfural, o ácido acético e 

o ácido p-hidroxibenzóico. A presença destes tóxicos, aliada a uma maior tolerância no caso de 

erg2Δ, pode explicar as diferenças obtidas entre erg2Δ e erg4Δ.  

O crescimento insuficiente visível em células de erg2Δ e erg4Δ pode relacionar-se 

também com as alterações na fluidez e na permeabilidade da membrana celular, consequência 

das alterações provocadas na estrutura dos esteróis, que se caracterizam pelo seu papel 

fundamental nestas propriedades membranares. Por outro lado, alterações na via biossintética 

do ergosterol traduzem-se em modificações noutras vias, nomeadamente a via dos 

esfingolípidos, tendo Sharma (2006) observado a existência de uma coordenação ao nível da 

regulação metabólica entre o metabolismo do ergosterol e o metabolismo dos esfingolípidos 

[Sharma, 2006]. Auesukaree e colaboradores (2009) evidenciam ainda uma menor tolerância 

das leveduras ao etanol aquando da delecção de genes envolvidos na síntese de ergosterol, 

podendo igualmente este facto ter contribuído para a curva de crescimento obtida [Auesukaree 

et al., 2009]. 

 

O glicerol é um dos principais subprodutos formados durante a fermentação alcoólica. 

GPD1 é um dos genes associados à produção deste composto, codificando para glicerol-3-

fosfato desidrogenase, enzima que catalisa uma das duas reacções envolvidas na síntese de 

glicerol [Larsson et al., 1993; Albertyn et al., 1994; Eriksson et al., 1995]. Tendo em conta a 

tabela 6, células gpd1Δ apresentam uma dificuldade em esgotar a glucose, não tendo 

finalizado a fermentação ao fim de 30 dias, onde se verificou ainda uma concentração de 

glucose no meio entre os 20 e os 30 g/L (anexo VIII). Estirpes mutantes gpd1Δ, que estão 

desprovidas da principal via de biossíntese de glicerol, são osmossensíveis [Albertyn et al., 

1994], estando o GPD1 identificado como necessário para a tolerância das leveduras a altas 
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concentrações de glucose [Teixeira et al., 2010]. Desta forma, a resposta a stress 

hiperosmótico nestas estirpes é afectada, podendo este facto contribuir para o crescimento 

limitado detectado ao longo deste trabalho. Por outro lado, o glicerol não serve apenas como 

fonte de carbono ou actua como osmólito, mas também apresenta uma função metabólica 

essencial, provocando, a sua ausência ou limitação, distúrbios na manutenção do balanço 

redox [Ansell et al., 1997]. A glicerol-3-fosfato desidrogenase (Gpd1) é responsável pelo 

equilíbrio da relação NAD
+
/NADH, reoxidando a NADH que é produzida em vários processos 

celulares [Kong et al., 2006]. Os mutantes gpd1Δ apresentam uma diminuição na acumulação 

de glicerol [Michnick et al., 1998], podendo ficar sujeitos a desequilíbrios redox, influenciando 

todo o processo fermentativo, uma vez que a produção de etanol é realizada em condições que 

garantem a regeneração de NADH. 

 

Relacionados também com o glicerol, mais propriamente com o seu transporte, estão os genes 

GUP1 [Neves et al., 2004], STL1 [Ferreira et al., 2005] e FPS1 [Luyten et al., 1995].   

De acordo com a tabela 6, constata-se que mutantes gup1Δ apresentam um tempo de 

fermentação idêntico ao da estirpe-mãe (10 dias), evidenciando, no entanto, valores de 

D.O.640nm, UFC/mL e células totais/mL superiores à mesma, nos dois pontos de amostragem. 

Está demonstrado que delecções em GUP1 resultam num aumento de triglicéridos e 

consequentemente numa descida de síntese de fosfolípidos [Ferreira et al., 2006], estando 

também envolvidas em muitos efeitos pleiotrópicos que estão associados com a organização 

da estrutura celular e biogénese, incluindo alterações na composição dos lípidos [Ferreira & 

Lucas, 2008], na morfologia do vacúolo [Bonangelino et al., 2002] e na composição, montagem, 

estabilidade e morfologia da parede celular [Ferreira et al., 2006]. De acordo com Ferreira e 

colaboradores (2006), este mutante está ainda associado a um crescimento deficiente na 

presença de sal, etanol e ácidos carboxílicos fracos [Ferreira et al., 2006]. No entanto, as 

condições a que as células foram expostas não provocaram uma deficiência nítida, dado que a 

delecção deste gene não implicou diferenças significativas no processo fermentativo quando 

comparado com a estirpe-mãe o que nos leva a crer que as concentrações de ácido acético 

introduzidas no meio, bem como a concentração de etanol formado ao longo da fermentação, 

não foram as suficientes para inibir o crescimento deste mutante. Por outro lado, deve-se 

ressalvar que Gup1 está descrito como sendo essencial para um crescimento eficiente cujos 

efeitos de mutações mais acentuados verificam-se quando o glicerol actua como única fonte de 

carbono e energia [Ferreira et al., 2005], papel assumido pela glucose neste estudo.  

 

Contrariamente a gup1Δ, mutantes slt1Δ evidenciam um crescimento mais demorado, 

esgotando a glucose ao fim de 15 dias. Em Saccharomyces cerevisiae, este gene está 

associado ao simporte glicerol/H
+ 

e delecções deste gene eliminam o transporte activo deste 

poliol [Ferreira et al., 2005], sugerindo, logo à partida, implicações no balanço redox. Com base 

na tabela 6, é possível verificar que aparentemente estas células mutantes, desde o início da 

fase estacionária até ao final da fermentação, apresentam uma redução efectiva da população 
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e de viabilidade celular, detectável pela variação de UFC/mL, que diminuiu de 3,93E+07 para 

3,8E+06 UFC/mL.  

 

Mutantes fps1Δ apresentam um tempo de esgotamento igual a 7 dias. Apesar de 

estarem envolvidas em processos tão importantes como a regulação da exportação de glicerol  

[Zhang et al., 2006], a resistência da levedura ao etanol [Teixeira et al., 2009] ou a alteração na 

composição celular dos lípidos [Hohmann, 2002], delecções deste gene não influenciaram o 

crescimento das células. Uma das principais funções do glicerol é manter o balanço redox 

[Bakker et al., 2001]. Para que as células minimizem o excedente de NADH, os mutantes fps1Δ 

produzem menores concentrações de acetato e ácido pirúvico como principal ajustamento 

metabólico [Kong et al., 2006], podendo este facto justificar a  melhoria na performance dos 

mutantes aquando desta delecção. Os resultados obtidos vão ao encontro do estudo de Zhang 

e colaboradores (2006) que, para uma concentração de 8% de glucose, verificam que 

delecções em FPS1 não influenciaram a taxa de crescimento, tendo o estudo ainda concluído 

que estes mutantes não sofreram igualmente alterações na concentração de biomassa, 

verificando-se melhorias na produção de etanol e paralelamente diminuições na formação de 

glicerol, ácido pirúvico e acetato [Zhang et al., 2006].  

Mollapour & Piper (2007) identificaram a Fps1 como um importante elemento na 

resistência de leveduras a ácido acético [Mollapour & Piper, 2007]. Por outro lado, Trindade e 

colaboradores (2010) verificaram também que a presença de ácido acético no meio de 

crescimento actua como protector, tendo sido verificado que embora este ácido tenha 

aumentado a tolerância ao etanol tanto na estirpe BY4741 como em fps1Δ, este fenótipo foi 

mais evidente para os mutantes [Trindade et al.,  2010]. Assim sendo, uma vez que a maior 

parte do etanol é produzida na fase estacionária, justifica-se que apenas o tempo de duração 

da fase estacionária tenha sido diferente entre este mutante e a estirpe-mãe. 

 

Neste trabalho, uma grande parte dos genes seleccionados relaciona-se, directa ou 

indirectamente, com transporte membranar, como AQY1, que codifica para um canal específico 

para a água [Laizé et al., 2000]. Neste estudo, mutantes aqy1Δ evidenciaram um crescimento 

mais rápido do que o da estirpe-mãe, finalizando o processo fermentativo ao fim de 7 dias. 

Para além de uma maior rapidez, este mutante também evidenciou um número total de células 

maior ao de BY4741, com valores de 6,30E+07 células totais/mL referentes ao primeiro ponto 

de amostragem e de 1,61E+08 células totais/mL obtidas no final da fermentação. Uma melhoria 

significativa em termos de viabilidade, em mutantes aqy1Δ quando comparados com a estirpe 

selvagem, tinha sido já mostrada anteriormente por Bonhivers e colaboradores (1998) 

[Bonhiverst et al., 1998]. Estes resultados podem estar relacionados com o seu papel de 

osmorregulação, uma vez que células mutantes adquirem maior resistência e tolerância a 

stress osmóticos, promovido pela diminuição da permeabilidade das membranas plasmáticas à 

água.  

 

O gene TRK1 está envolvido no transporte de potássio e destaca-se neste estudo por 

apresentar o tempo de fermentação mais curto, com esgotamento da glucose em apenas 5 
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dias (metade do exigido para a estirpe-mãe). Este gene está descrito como sendo não 

essencial em S. cerevisiae, uma vez que existem outros sistemas de transporte de K
+
 

funcionais como o TRK2, embora menos eficientes que TRK1 (principal sistema) [Gaber et al., 

1988; Ko & Gaber, 1991].  

 Está descrito que mutantes trk1Δ são menos eficientes no transporte de potássio, 

provocando a acumulação de K
+
 no exterior da célula [Wright  et al., 1997]. Dado o papel de K

+
 

na regulação do potencial de membrana, TRK1 é essencial na manutenção deste potencial, 

sendo as células trk1Δ extremamente hiperpolarizadas [Madrid  et al., 1998]. Desta forma, 

delecção de TRK1 leva a que as células apresentem alto potencial de membrana, negativo no 

interior da célula, que pode conduzir a uma absorção ectópica de catiões. Por outro lado, a 

presença de um pH extracelular ácido facilita as formas não dissociadas dos ácidos fracos 

presentes no meio, com tendência a difundirem através da membrana plasmática [Pampulha & 

Loureiro-Dias, 1989]. Para recompor, a célula expulsa protões H
+
, embora com maior 

dificuldade devido ao potencial gerado. Segundo Pampulha e Loureiro-Dias (2000), o 

decréscimo de crescimento tem sido atribuído a um desvio de ATP dos processos anabólicos 

para o bombeamento de H
+
 através da ATPase [Pampulha & Loureiro-Dias, 2000]. Por este 

motivo, era de esperar que o crescimento de trk1Δ ficasse afectado, com tempos de 

fermentação mais elevados. Contudo, neste estudo verifica-se o oposto, tendo trk1Δ esgotado 

a glucose ao fim de cinco dias de incubação. Tendo em conta os valores obtidos para a UFC, 

houve um crescimento visível no número de células viáveis, atingindo as 2,55E+06 UFC/mL no 

primeiro ponto de amostragem e as 2,48E+07 UFC/mL após ter sido detectado o esgotamento 

da glucose, levando-nos a afirmar que estas células mutantes se mantêm viáveis ao longo da 

fermentação. Medições dos níveis de glucose demonstram um consumo rápido deste açúcar 

até ao início da fase estacionária, com valores entre 2 e 3%. 

 

Relacionados com o transporte de hexoses aparecem os genes HXT1 e HXT3, ambos 

caracterizados por uma fermentação mais curta do que a da estirpe BY4741, com duração de 6 

e 7 dias, respectivamente. Os transportadores de glucose são essenciais para o funcionamento 

da célula, estando envolvidos na regulação do processo de activação de H
+
-ATPase [Souza et 

al., 2001]. Por outro lado, sendo a glucose o substrato neste processo fermentativo, o seu 

transporte é essencial sobretudo como fonte de carbono e energia para a célula. No entanto, 

mediante os nossos resultados, constata-se que tanto para as células hxt1Δ como para as 

hxt3Δ obteve-se um esgotamento da glucose num menor número de dias do que os 

necessários para a estirpe-mãe. Esta semelhança observada entre as duas estirpes pode 

resultar do facto de ambos os genes (HXT1 e HXT3) estarem associados a um transporte de 

baixa afinidade [Özcan & Johnston, 1999], assim, a delecção única de um deles, leva a que o 

transporte seja assegurado pela presença do outro gene não interrompido, não provocando 

danos visíveis para a célula e para o seu funcionamento. Da mesma forma, é de notar que a 

expressão de HXT1 aumenta com o aumento das concentrações externas de glucose atingindo 

um limite de indução para níveis que rondam os 4% de glucose [Maier et al., 2002]. O início da 

fase estacionária foi atingido em ambos os casos ao fim de três dias, coincidindo com níveis de 
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glucose entre os 1 e 2% para hxt1Δ e 3-5% para hxt3Δ. Desta forma, a partir da fase 

estacionária, em células hxt3Δ a expressão de HXT1 pode ter vindo a diminuir, podendo este 

facto justificar a necessidade de mais um dia até se dar o final da fermentação.  

 

Em Saccharomyces cerevisiae, fenómenos de resistência a tóxicos são essenciais para 

a sua sobrevivência. Nestes microrganismos, tais fenómenos estão em grande parte 

associados a transportadores ABC, agindo em acções de desintoxicação e defesa contra 

compostos tóxicos [Piper  et al., 1998], estando estes transportadores envolvidos num 

processo de resistência a drogas pleiotrópicas [Mammun et al., 2004]. PDR5 e PDR12 são 

genes que estão intimamente relacionados com este sistema transportador. Como se pode 

verificar, tanto num caso como no outro, a fermentação ocorre num período de tempo mais 

longo do que o da estirpe-mãe, finalizando ao décimo oitavo e décimo quarto dia, 

respectivamente. Em ambos os casos, este crescimento demorado foi acompanhado por uma 

diminuição de viabilidade celular.  

O papel principal de PDR5, na expulsão de centenas de xenobióticos estrutural e 

funcionalmente não definidos para fora da célula confere-lhe especial relevo em processos de 

desintoxicação celular [Egner et al., 1998]. Em condições tóxicas, como as presentes no meio 

de crescimento em causa, onde para além de ácido acético e ácido p-hidroxibenzóico coexiste 

em simultâneo o furfural, é de esperar que células onde este gene foi delectado sintam 

dificuldade em crescer, sendo mais sensíveis à presença destes tóxicos, tal como referido na 

literatura [Rogers et al., 2001]. Por outro lado, uma vez que está também referenciado o papel 

deste gene na síntese e transporte de esfingolípidos [Moye-Rowley, 2005], é provável que 

delecções deste gene interfiram com os lípidos da membrana plasmática, afectando esta 

estrutura que é essencial para a manutenção das células, o que é corroborado pelos dados 

obtidos nos mutantes pdr5Δ que necessitam de 14 dias para esgotarem a glucose, um valor 

superior ao da estirpe mãe, evidenciando uma dificuldade no crescimento.  

Por sua vez, PDR12 é caracterizado por ser responsável pela resistência a ácidos 

fracos, como é o caso do ácido acético [Piper  et al., 1998]. Sendo um dos tóxicos presentes 

em material lenhocelulósicos, e estando ele naturalmente presente neste meio simulado, era 

de esperar que delecções deste gene não fossem, à partida, benéficas para a 

sobrevivência/performance das células, uma vez que estão mais expostas à acção de ácidos 

fracos e consequentemente às suas implicações na célula. Se tivermos em consideração a 

tabela 6, verificamos que a ausência de PDR12 realmente provoca crescimentos limitados e 

uma diminuição nos níveis de viabilidade celular. 

 

3.3. Ensaios com mutantes seleccionados 

 

Após a caracterização preliminar da performance dos dezassete mutantes, foram 

escolhidos quatro para estudos mais aprofundados, tendo sido seleccionados consoante o seu 

desempenho em relação à estirpe-mãe. Seguindo este critério, escolhemos dois mutantes que 

evidenciaram um tempo de fermentação consideravelmente mais favorável do que o da estirpe-
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mãe (trk1Δ e opi3Δ) e outros dois cujo tempo levado até o esgotamento da glucose foi muito 

maior (pdr5Δ e slt2Δ).  

Apesar de, ao longo do crescimento de cada estirpe, o teor em glucose ter sido 

acompanhado com recurso a tiras de diabetes, determinou-se mais rigorosamente a 

concentração deste açúcar nos dois pontos de amostragem, para a estirpe-mãe e para os 

quatro mutantes seleccionados (tabela 7), sendo os resultados obtidos para cada estirpe 

discutidos separadamente. 

Por outro lado, dado que os resultados de glicerol e etanol foram semelhantes para 

todas as estirpes, serão seguidamente discutidos em conjunto.  

Como se pode verificar na tabela 7, em qualquer uma das estirpes, e nos dois pontos 

de amostragem escolhidos, a concentração de glicerol é muito baixa ou mesmo nula, não 

atingindo em nenhum dos casos, valores superiores a 0,100 g/L. Apesar de, em condições 

normais, o glicerol ser o subproduto da fermentação alcoólica mais importante, consumindo 

uma média de 3-5% dos açúcares fermentáveis, os resultados obtidos neste estudo vão ao 

encontro dos dados encontrados na literatura, onde a presença de furfural está associada a 

uma inibição da produção deste composto [Lin et al., 2009]. Desta forma, os níveis vestigiais de 

glicerol determinados neste trabalho podem ser reflexo de uma inibição por parte do furfural. 

Na presença deste tóxico poderá ocorrer um menor desvio de glucose para a via das pentoses 

fosfato (utilizada habitualmente para manter os níveis de NADH e o balanço redox) 

[Taherzadeh et al., 1999] uma vez que a célula utiliza preferencialmente a redução do furfural a 

álcool furfuril do que a produção de glicerol para alcançar o balanço redox [Palmqvist et al. , 

1999; Lin et al. , 2009].  

 

 

 

 
BY4741 trk1Δ pdr5Δ slt2Δ opi3Δ 

Início 

est. 

Final 

ferm. 

Início 

est. 

Final 

ferm 

Início 

est. 

Final 

ferm 

Início 

est. 

Final 

ferm 

Início 

est. 

Final 

ferm 

[Glucose], g/L 73,6 0,331 9,09 0,04 46,4 0,26 86,2 59,0 39,8 0,39 

Glucose 

consumida, % 
26,4 99,7 90,01 99,9 53,6 99,7 13,8 41,0 60,2 99,6 

[Glicerol], g/L 0,022 0,00 0,013 0,00 0,008 0,004 0,008 0,00 0,004 0,00 

 

Se toda a quantidade de glucose fosse convertida em etanol o máximo de álcool 

produzido seria 54,4 g/L, o correspondente a cerca de metade da concentração inicial de 

glucose (100 g/L), uma vez que por cada molécula de glucose são formadas duas de etanol. 

Mas nem sempre a glucose é utilizada para a produção de etanol, estando envolvida e sendo 

necessária para outros processos metabólicos celulares. É também conhecido o efeito do 

Tabela 7: Concentração obtida de glucose e glicerol, nos dois pontos de amostragem. 
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etanol no estímulo do influxo passivo de H
+
, sendo citado como prejudicial ao funcionamento da 

membrana plasmática, inibindo, por um lado, processos de transporte e estimulando, por outro, 

processos de difusão simples [Aguilera et al., 2006]. Dadas estas implicações e dada a 

importância do conhecimento da produção de etanol enquadrada no tema deste estudo, 

durante o trabalho procurou-se determinar enzimaticamente as concentrações deste álcool. 

Embora para os dois pontos de amostragem tenham sido determinadas estas concentrações, 

os valores de etanol obtidos foram incoerentes tendo-se optado por não os apresentar. 

A membrana plasmática é uma das estruturas celulares mais importantes, delimitando 

o meio intra do meio extracelular, e permitindo, ao mesmo tempo, a entrada de nutrientes 

essenciais para o desenvolvimento celular e a expulsão de produtos residuais prejudiciais à 

célula [Konings, 2006]. Composta por sistemas de transporte, a membrana não só permite a 

troca de compostos para dentro e fora da célula, como é responsável por manter os níveis 

protónicos no meio intracelular equilibrados, compatíveis com os exigidos durante toda a 

actividade fisiológica [Konings, 2006].  

De forma a avaliar as alterações ocorridas ao nível da permeabilidade celular da 

membrana plasmática, neste conjunto de mutantes, verificando assim o estado desta estrutura 

celular no início da fase estacionária e comparando-o com o seu estado no fim da fermentação, 

procedeu-se à determinação das respectivas velocidades de influxo protónico (figura 19a). Esta 

determinação teve como princípio base o registo da variação de pH no meio extracelular de 

uma suspensão concentrada de células. A variação, visivelmente detectável num registador, é 

causada pela entrada de protões H
+
 através da membrana plasmática de cada uma das 

estirpes em estudo. Como o objectivo era verificar apenas a entrada de protões, e como 

naturalmente ocorre em simultâneo a saída de protões por acção da H
+
-ATPase da membrana 

plasmática, foram adicionados ao meio 5 μL de 2-deoxi-D-glucose (0,2 M), um análogo não 

metabolizável da glucose, e de antimicina (0,4 mg/mL), conhecido inibidor da cadeia 

respiratória [Madeira et al., 2010]. O registo de pH foi iniciado assim que o meio atingiu um pH 

perto de 4,0. Os dados utilizados para a calibração, bem como dados importantes para o 

ensaio, incluindo o resultado médio obtido das velocidades, encontram-se em anexo IX. Todo o 

procedimento experimental encontra-se descrito em 2.8.2. 

Para além da velocidade de influxo, neste trabalho foi igualmente determinada, para os 

mutantes trk1Δ, pdr5Δ, slt2Δ, opi3Δ e para a estirpe BY4741, a velocidade de efluxo, de modo 

a avaliar a capacidade de expulsão de H
+
 através da membrana plasmática, sobretudo por 

intermédio da actividade da H
+
-ATPase membranar, no início da fase estacionária e no fim da 

fermentação (figura 19b). Tal como na determinação da velocidade de influxo, o procedimento 

teve por base o acompanhamento do movimento dos protões, realizado através da variação de 

pH extracelular, após a adição de 100 µL de glucose. Todo o procedimento adoptado encontra-

se descrito na secção 2.9.2 e os valores utilizados na calibração e durante o ensaio, bem como 

os valores médios calculados para as velocidades, encontram-se tabelados em anexo IX.  

A permeabilidade da membrana é afectada por diversos factores, sendo o etanol um 

deles, induzindo um aumento da permeabilidade [Ingram & Buttke, 1984; Mishra & Prasad, 
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Figura 19: Velocidade de (a) influxo; (b) efluxo de protões H
+
 através da membrana plasmática. 

1989] e consequentemente um decréscimo de pH interno. Este aumento pode estimular a 

actividade da H
+
-ATPase membranar na tentativa de contrariar a entrada de protões e a 

descida de pH, resultando num aumento de expulsão protónica para o exterior da célula. É 

possível afirmar que de um ponto de vista ideal, a célula devia demonstrar permeabilidade 

selectiva bem como elevada actividade da H
+
-ATPase. A actividade da ATPase surge como a 

principal responsável pela manutenção do pH intracelular e do potencial de membrana, 

contribuindo para a homeostasia celular. Implicações nesta estrutura celular desencadeiam 

complicações que podem promover o colapso celular [Serrano, 1978; 1988].  

 

 

 

3.3.1. Estirpe BY4741 (estirpe-mãe) 

 

A estirpe de Saccharomyces cerevisiae BY4741 serviu de comparação para o conjunto 

de mutantes em estudo.  

Observando os valores expostos na tabela 7, relativos à concentração de glucose, e 

comparando estes mesmos valores com os obtidos utilizando as tiras-teste DIABUR-TEST® 

5000 (tabela 6), verifica-se que para a estirpe-mãe foi obtida uma concentração de glucose, no 

início da fase estacionária, igual a 73,6 g/L, o que corresponde a 7,36% da concentração inicial 

(10%), valor que se encontra dentro do intervalo 5-10% determinado com as tiras-teste. A 

concentração de glucose registada no início da fase estacionária corresponde a um consumo 

de 26,4% deste açúcar, tendo este consumo se aproximado de 100% no final da fermentação.  

Relativamente ao estudo da regulação da homeostase protónica, para a estirpe-mãe 

foram determinadas velocidades de influxo de protões H
+
 de 0,3838 mmol.g

-1
.h

-1
 e 0,0235 

mmol.g
-1

.h
-1

, e velocidades de efluxo protónico de 1,24 mmol.g
-1
.h

-1
 e 0,76 mmol.g

-1
.h

-1
, para os 

respectivos pontos de amostragem, resultados estes que se assemelham aos obtidos por 

(a) (b) 
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Madeira e colaboradores (2010) onde, para células de Saccharomyces cerevisiae em fase 

exponencial, a velocidade de influxo atingida rondou os 0,5 mmol.g
-1

.h
-1

 e a velocidade de 

efluxo foi aproximadamente igual a 2 mmol.g
-1
.h

-1 
[Madeira et al., 2010]. 

Face a estes resultados, e partindo do princípio que a medição da velocidade de influxo 

de protões H
+
 através da membrana plasmática é um indicador da actividade de H

+
-ATPase, 

verifica-se que, do início da fase estacionária até se dar o esgotamento da glucose, nesta 

estirpe esta actividade foi inibida, provavelmente em consequência da presença de etanol que 

terá sido produzido durante a fase estacionária.  

 

3.3.2. trk1Δ 

 

Em mutantes trk1Δ, determinou-se uma concentração de glucose, no início da fase 

estacionária, igual a 9,09 g/L, uma concentração muito inferior à registada pela estirpe-mãe 

(73,6%), correspondendo a um consumo de glucose de 90,01%. Esta concentração de glucose 

encontra-se muito próxima do intervalo determinado através das tiras-teste (2-3%).  

Teoricamente, um consumo de glucose mais elevado gera uma maior produção de etanol, que 

pode influenciar a membrana plasmática, aumentando a sua permeabilidade e inibindo a 

actividade dos transportadores. No entanto, verifica-se que as células de mutantes trk1Δ são 

muito impermeáveis no início da fase estacionária, com velocidades de influxo protónico iguais 

a 0,0729 mmol.g
-1

.h
-
1, aumentando esta impermeabilidade ainda mais durante esta fase, 

atingindo valores de 0,012 mmol.g
-1

.h
-1
. Em relação à actividade da H

+
-ATPase, verifica-se que 

no primeiro ponto de amostragem esta se encontra muito activa, apresentando velocidades de 

efluxo protónico iguais a 0,93 mmol.g
-1

.h
-1

, contrariamente ao fim da fermentação, onde se 

registou uma velocidade de efluxo igual a 0,03 mmol.g
-1

.h
-1

, demonstrando uma inibição na 

actividade da H
+
-ATPase. 

Os resultados obtidos para o mutante trk1Δ confirmam o eventual efeito benéfico desta 

mutação na performance da levedura, sobretudo a nível de tempo de fermentação. No entanto, 

uma vez que esta mutação inibe o transporte de K
+
 para dentro da célula [Wright, et al., 1997], 

provocando uma acumulação de carga positiva no exterior (célula hiperpolarizada) e 

consequentemente um aumento do potencial da célula [Madrid et al., 1998], à partida esperar-

se-ia um desempenho mais fraco relativamente ao da estirpe-mãe, com uma dificuldade maior 

em expulsar protões H
+
 para fora da célula uma vez que teria que contrariar um potencial mais 

elevado. Como é possível verificar, nestas condições, mutações em TRK1 não só foram 

benéficas tanto a nível de tempo de fermentação como de velocidade de influxo e efluxo 

protónico. As razões que contribuem para estes resultados devem ser alvo de um estudo mais 

aprofundado para que se consiga entender melhor os mecanismos envolvidos e o efeito 

causado na célula pela interrupção deste gene.  
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3.3.3. pdr5Δ 

 

No início da fase estacionária determinou-se uma concentração de glucose igual a 46,4 

g/L, correspondendo a um consumo de 53,4%, valor superior ao registado com a estirpe-mãe 

(26,4%). No entanto, em mutantes pdr5Δ, a taxa de consumo de glucose diminuiu entra a 

entrada e o fim da fase estacionária, tendo-se registado o esgotamento da glucose no décimo 

quinto dia de crescimento (5 dias a mais em relação à estirpe-mãe).  

A permeabilidade da membrana não evidenciou diferenças significativas entre os dois 

pontos de amostragem, obtendo-se valores de 0,0834 e 0,0673 mmol.g
-1
.h

-1
, entre o início e o 

fim da fase estacionária respectivamente. Por outro lado, a saída de protões H
+
 através da 

membrana plasmática apresentou valores baixos, com velocidade de efluxo iguais a 0,51 e                     

0,15 mmol.g
-1

.h
-
1, indiciando actividades da H

+
-ATPase limitadas.  

Em Saccharomyces cerevisiae, delecções em PDR5 aumentam a sensibilidade a 

muitas pequenas drogas lipofílicas [Emter et al., 2002]. Perante os resultados obtidos verifica-

se que o efeito nocivo em mutantes pdr5Δ não é devido ao influxo de protões H
+
, podendo a 

má performance da levedura, durante a fase estacionária, estar associado a uma inibição da 

actividade H
+
-ATPase, uma vez que registou uma velocidade de saída de protões, nos dois 

pontos de amostragem, inferior a metade da obtida para a estirpe-mãe. As reduções da 

actividade da H+-ATPase obtidas no nosso trabalho vão ao encontro de estudos de Golin e 

colaboradores (2007) onde verificaram que a actividade da H
+
-ATPase em mutantes pdr5Δ 

apresentou valores inferiores aos da estirpe selvagem [Golin et al., 2007]. Esta inibição pode 

dar origem a uma acumulação de protões H
+
 no interior da célula provocando uma acidificação 

interna, e consequentemente, afectando a homeostase celular.  

 Mutantes pdr5Δ exibem menor tolerância a tóxicos, ficando mais sensíveis a inibidores 

presentes em hidrolisados lenhocelulósicos, nomeadamente o furfural. Vários são os efeitos 

causados por este composto tóxico, tais como uma diminuição no crescimento das células, a 

interrupção de várias vias do metabolismo, incluindo a fermentação da glucose, a produção de 

etanol e o ciclo dos ácidos tricarboxílicos [Palmqvist & Hahn-Hagerdal, 2000;  Klinke et al., 

2004;  Lin et al., 2009], bem como a inibição de enzimas essenciais [Gorsich et al., 2006b]. A 

interrupção de um transportador de tóxicos, como o Pdr5, coloca a célula numa situação mais 

vulnerável, podendo ter sofrido um destes efeitos, o que justifica o fraco desempenho de 

células desprovidas deste gene.  

 

3.3.4. slt2Δ 

 

No início da fase estacionária, a concentração mais elevada de glucose foi obtida em 

mutantes slt2Δ, onde se registou uma concentração de 86,2 g/L, evidenciando um consumo de 

glucose lento durante as fases antecedentes ao início da estacionária, tendo-se consumido 

13,8% do total de glucose presente no meio. Assim sendo, não seriam de espera elevadas 

produções de etanol, dado que o consumo de glucose é baixo durante todo o ensaio. As 
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concentrações de glucose determinadas através das tiras-teste (entre 5 e 10% nos dois pontos 

de amostragem) coincidem com as obtidas através do método enzimático (8,6% e 5,9%, 

respectivamente), confirmando, uma vez mais, a eficácia do método simples de utilização das 

tiras. 

Também em mutantes slt2Δ a entrada de protões H
+
 apresentou valores reduzidos, 

com velocidades iguais a 0,0643 mmol.g
-1
.h

-1 
(início da fase estacionária) e 0,0078 mmol.g

-1
.h

-1
 

(fim da fermentação), inferiores aos da estirpe-mãe, traduzindo-se numa alta impermeabilidade 

da membrana plasmática.  

Tal como em células de pdr5Δ, o efeito negativo na performance dos mutantes slt2Δ 

parece estar directa ou indirectamente relacionado com a inibição da actividade da H
+
-ATPase, 

tendo-se neste caso registado velocidades de efluxo de protões H
+
 ainda mais baixas do que 

as obtidas com pdr5Δ (0,15 e 0,024 mmol.g
-1

.h
-1

). A inibição da ATPase diminui a saída de H
+
 

através da membrana plasmática, provocando uma acumulação de protões no interior da 

célula. Por outro lado, dado que o consumo de glucose foi baixo, a reduzida actividade da 

ATPase poderá não estar relacionada com uma concentração inibitória de etanol. De la Fuente 

e Portillo (2000) verificaram, tal como aconteceu neste estudo, que a actividade da ATPase em 

mutantes slt2Δ foi inferior à da estirpe selvagem [de la Fuente & Portillo, 2000]. Embora ainda 

não se conheçam bem quais os mecanismos envolvidos pela delecção deste gene, os 

resultados sugerem que a cascata MAPK medeia a activação da ATPase pela perturbação 

gerada na presença de glucose (um dos principais sinais externos mais estudados na 

regulação da actividade da ATPase em leveduras) [de la Fuente & Portillo, 2000]. Um modelo 

adicional associa a função de Slt2 ao controlo da expressão e /ou actividade de proteínas 

envolvidas na activação da ATPase [de la Fuente & portillo, 2000]. No entanto, se Slt2 regula a 

ATPase directa ou indirectamente ainda precisa de ser avaliado.  

 

3.3.5.opi3Δ 

 

O início da fase estacionária coincidiu com uma concentração de glucose igual a 39.8 

g/L, muito inferior à registada para a estirpe-mãe (73,6 g/L).  

Tendo em conta a figura 19, verifica-se que mutantes opi3Δ apresentam, no início da 

fase estacionária, velocidades de influxo de protões H
+
 muito baixas (0,0306 mmol.g

-1
.h

-1
) e, ao 

mesmo tempo, velocidades de efluxo altas (1,0 mmol.g
-1
.h

-1
), evidenciando um boa 

performance da levedura que coincide com um consumo de glucose elevado (60,2%) no início 

da fase estacionária. Durante a fase de estabilização, embora as células mantenham altos 

níveis de impermeabilidade, a actividade da ATPase reduziu-se significativamente, 

apresentando valores de 0,091 mmol.g
-1

.h
-1

. Reportando estes dados com os de consumo de 

glucose, e admitindo que consumos elevados de glucose geram produções elevadas de etanol, 

a actividade da H
+
ATPase pode ter sido inibida pelo etanol produzido durante a fermentação. 

Uma vez que a actividade da H
+
-ATPase, até ao início da fase estacionária, não ficou 

comprometida com a interrupção do gene OPI3, a homeostasia celular ficou assegurada pela 
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bombagem de protões para o exterior da célula. Contudo, a inibição da ATPase observada no 

fim da fermentação, apesar de poder influenciar a concentração intracelular de protões H
+
, 

desequilibrando os seus níveis internos, não se mostrou fundamental para uma influência 

negativa na performance da levedura, uma vez que esta atingiu o fim da fermentação num 

período mais curto do que o da estirpe-mãe (6 dias).  

Nestas condições, e apesar do que era inicialmente esperado, fica evidente que esta 

mutação em OPI3 melhorou a performance da levedura. Dado que a perda de PC é 

compensada com o aumento no teor em fosfolípidos mais saturados, sobretudo PE [Bouman et 

al., 2006], que poderá tornar a membrana menos fluida e consequentemente menos permeável 

à entrada de pequenas moléculas lipossolúveis, a célula torna-se mais resistente, 

principalmente à entrada de formas não dissociadas de ácidos fracos (como o ácido acético), 

tendo este dado sido comprovado pelo registo de uma velocidade de influxo de protões H
+
 

baixa, nos dois pontos de amostragem.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Acontecimentos marcantes, como a Crise do Petróleo e a consequente subida 

acentuada do preço deste combustível, ou as alterações climáticas que se fazem sentir cada 

vez com mais força, têm tornado a sociedade mais sensível às questões ambientais [Singh et 

al., 2010]. As projecções pouco animadoras em relação ao futuro do planeta, com a descrição 

de consequências desastrosas num futuro próximo, exigem uma mudança radical nos nossos 

hábitos diários, tornando a nossa presença mais sustentável e amiga do ambiente. É nesta 

perspectiva que surge o bioetanol, como uma necessidade bioenergética, aparecendo como 

um recurso alternativo ao combustível fóssil. No entanto, a produção deste biocombustível 

ainda não é económica nem energeticamente viável. Uma hipótese, vastamente investigada, é 

a produção de bioetanol a partir de material lenhocelulósico (bioetanol de segunda geração), 

como forma de ultrapassar a produção de bioetanol feita a partir de biomassa açucarada ou 

amilácea (bioetanol de primeira geração) [Naik et al., 2010]. Este trabalho surge assim, como 

forma de encontrar alternativas que optimizem a produção deste biocombustível, tornando-o 

numa aposta não apenas teórica, mas também, e acima de tudo, prática.  

 

Neste trabalho, de forma a simular as condições reais, foi desenhado, em laboratório, 

um hidrolisado de material lenhocelulósicos, adicionando os principais tóxicos encontrados 

neste tipo de hidrolisados, furfural, ácido acético e p-hidroxibenzóico. As concentrações 

seleccionadas tiveram por base valores documentados como os característicos [Kovacs et al., 

2009].  

Estudos de optimização do meio, realizados através da variação da concentração dos 

diferentes constituintes, levaram-nos a obter alguns resultados interessantes. Verificou-se que 

a presença dos principais tóxicos encontrados em hidrolisados de materiais lenhocelulósicos, 

nas concentrações mais elevadas utilizadas neste estudo (1 g/L, furfural, 5 g/L ácido acético, 1 

g/L p-hidroxibenzóico), estimulou o esgotamento da glucose, ao contrário do sucedido num 

meio desprovido de qualquer tóxico. Por outro lado, embora com um tempo de fermentação 

mais longo, o meio composto com ácido acético (5g/L) e ácido p-hidroxibenzóico (1 g/L) obteve 

igualmente o esgotamento da glucose, ao contrário de meio constituído apenas por furfural (0,5 

e 1 g/L) cujo esgotamento não foi visível após trinta dias da inoculação. Estas reduções 

temporais podem simplesmente estar associadas a uma necessidade de fonte de carbono mais 

elevada de modo a tentar manter um equilíbrio e fazer a célula suportar tais condições tóxicas, 

estando o consumo da glucose associada a este consumo. Apesar de tempos de fermentação 

mais curtos serem, à partida, mais desejáveis, seria interessante perceber quais os 

mecanismos envolvidos nestas diferenças observadas, e estudar, igualmente, a eficácia do 

processo fermentativo e o correspondente rendimento final na produção de etanol. Os 

resultados obtidos com os diferentes meios, mostrando que o esgotamento da glucose se deu 

apenas no meio constituído pela concentração máxima de inibidores e no meio com a presença 

de ácidos fracos como únicos inibidores, deixam em aberto o efeito dos ácidos na performance 

da levedura. O aumento de acidez favorece formas indissociadas que facilmente se difundem 
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através da membrana plasmática, provocando o aumento da concentração de protões H
+
 

intracelularmente, e consequentemente maiores gastos de ATP na libertação dos protões 

através da ATPase. Por este motivo, seria interessante estudar o comportamento da levedura 

em meios com diferentes valores de pH (acima de 5,0), verificando se o esgotamento se dava 

num período mais curto ou mais longo. 

As diferenças encontradas nos tempos de fermentação obtidos em meios com e sem 

tóxicos podem ainda estar relacionadas com o potencial de membrana, sendo igualmente 

interessante estudar o efeito deste potencial através de um eléctrodo TPP, especialmente no 

caso de mutantes trk1Δ. 

 

A adição do dobro e do triplo da concentração de YNB no meio de crescimento, como 

forma de avaliar a influência da concentração de azoto no tempo fermentativo da estirpe de S. 

cerevisiae, mostrou-se prejudicial, tendo-se verificado períodos consideravelmente mais longos 

até se atingir o esgotamento da glucose. Verificou-se ainda, que os valores de D.O.640nm 

relativamente baixos não estão associados a uma limitação da fonte de azoto. 

 

Ficou também provada a importância da concentração de suplementos adicionada ao 

meio, deixando em aberto o valor das concentrações mais favoráveis para um crescimento 

mais rápido e eficaz, em hidrolisados lenhocelulósicos. Os resultados obtidos em meio com o 

dobro e o triplo da concentração dos suplementos (metionina, leucina, histidina e uracilo) 

permitiram-nos verificar que na presença de concentrações mais elevadas dos nucleótidos em 

simultâneo atingiu-se o esgotamento da glucose num período consideravelmente mais curto. A 

adição do triplo da concentração de um nucleótido ao meio de crescimento evidenciou que 

nenhum dos suplementos adicionados é per si limitante. Contudo, existe a possibilidade de 

suplementos em conjunto proporcionarem optimizações no processo fermentativo, e talvez esta 

combinação seja limitante e essencial para crescimento celular. É de notar que a nível 

industrial poderá não ser economicamente viável a utilização de concentrações mais elevadas 

de suplementos. Por este motivo há que ter em conta a relação entre o custo económico e o 

tempo de fermentação. 

 

Os resultados obtidos evidenciaram diferenças no comportamento dos 17 mutantes, 

tendo, em certos caso, as mutações sido favoráveis, noutros desfavoráveis e noutros ainda 

indiferentes, relativamente ao tempo de fermentação.  

Foram seleccionados quatro mutantes que evidenciaram uma performance, em relação 

ao tempo de fermentação, muito melhor (trk1Δ e opi3Δ) e muito pior do que a estirpe-mãe 

(pdr5Δ e slt2Δ). Para este conjunto de mutantes foram determinadas as concentrações de 

glucose, de etanol e de glicerol. De forma a avaliar o estado fisiológico das células e a 

capacidade de sobrevivência a condições idênticas às encontradas em hidrolisados 

lenhocelulósicos, estudaram-se ainda parâmetros específicos relacionados com a regulação da 

homeostase protónica. Estes estudos são importantes uma vez que está comprovado que ao, 

longo da fermentação, as células sofrem alterações fisiológicas que conduzem a consequentes 

variações na aptidão e tolerância a diversas condições de stress [Yoshikawa et al., 2009].  
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A concentração de glucose, determinada no início da fase estacionária e com base no 

método enzimático, registou valores que se encontram dentro, ou muito próximos, do intervalo 

obtido através das tiras-teste. Para o fim da fermentação, comparando os resultados dos dois 

métodos, facilmente se percebe que, embora se verifique, através do método enzimático de 

determinação da concentração de glucose, ainda a presença deste açúcar, estes valores são 

residuais, e o erro introduzido ao assumirmos o esgotamento detectado por meio das tiras é 

mínimo. Observando os resultados correspondentes à percentagem de glucose consumida, 

verificamos que o esgotamento deste açúcar, assumido por nós com base nas tiras-teste, 

representa um consumo real acima dos 99%, praticamente a totalidade da glucose. É de notar 

que estas diferenças são mínimas, sendo o método das tiras-teste, para além de simples e 

rápido, um bom indicador dos níveis de glucose presente num meio. 

Da mesma forma, o método utilizado, ao longo deste estudo, através de um 

acompanhamento de valores de densidade óptica a 640 nm mostrou-se viável e capaz para a 

diferenciação das várias estirpes. Por outro lado, o método do azul de metileno, não permitiu a 

distinção de células viáveis e não viáveis, sendo necessária a aplicação de outras 

metodologias para distinguir as células coradas de não coradas, úteis para o estudo de 

viabilidade celular.  

 

A determinação da concentração de etanol produzido ao longo da fermentação é 

essencial para a caracterização da eficiência do processo fermentativo, bem como na 

avaliação da performance da estirpe, sobretudo quando o objectivo do trabalho está 

directamente relacionado com questões bioenergéticas. Assim sendo, uma vez que o método 

de determinação da concentração de etanol nos levou a obter valores incoerentes, dever-se-á 

optar pela aplicação de uma metodologia mais eficaz. É de notar que a metodologia utilizada 

neste estudo para a determinação da concentração final de etanol, pode, em parte, influenciar 

os resultados, uma vez que, exigindo tempos de espera, as amostras ficam sujeitas à 

ocorrência de evaporação parcial. Da mesma forma, todas as manipulações efectuadas, ao 

longo do trabalho, incluindo o tempo de congelamento e recolha de amostras sucessivas para 

o acompanhamento do crescimento, podem afectar a determinação deste parâmetro. A 

presença de furfural, para além de estar associada a vários efeitos negativos na célula, como a 

inibição do crescimento celular e de várias enzimas essências para a célula, está também 

envolvido na inibição e interrupção da produção de etanol [Klinke et al., 2004; Gorsich et al., 

2006a; Lin et al., 2009]. Por outro lado, Wikandari e colaboradores (2010) verificaram que 

concentrações de ácido acético no meio acima de 1,5 g/L resultam numa diminuição da taxa de 

produtividade de etanol [Wikandari et al., 2010]. Neste estudo, foi utilizada uma concentração 

de 5 g/L deste ácido, podendo também ter influenciado a produção de etanol.  

Durante o nosso estudo as culturas estiveram sujeitas a agitação constante, e 

sobretudo no final da fase estacionária, quando a concentração de glucose é mais reduzida, as 

leveduras podem estar a fermentar e também a respirar, diminuindo a produção de etanol. A 
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forma como a respiração influencia o desempenho das estirpes e consequentemente a 

produção de etanol, deverá ser objecto de uma estudo mais aprofundado. 

 

Actualmente são ainda escassos os estudos realizados com células em fase 

estacionária, centrando-se, a maior parte das investigações, na fase exponencial de 

crescimento celular. No entanto, este estudo permite-nos apurar diferenças fisiológicas nas 

células ao longo do período compreendido entre o início da fase estacionária e o final do 

processo fermentativo, tendo-se observado, no global, uma manutenção na viabilidade celular. 

Apesar de não termos conhecimento do comportamento das estirpes nas fases de arranque e 

exponencial, a escolha do início da fase estacionária e do final da fermentação como pontos de 

amostragem assegurou com sucesso a caracterização da performance de cada uma das 

estirpes em estudo.  

 

Com a realização deste estudo, fica demonstrado que a delecção de um único gene 

pode facilitar naturalmente o processo fermentativo, como é o caso de TRK1, OPI3, HXT1 e 

GAL6, tornando estas estirpes adequadas para investigações futuras nesta área. O mesmo é 

dizer que descobrindo estirpes com elevada capacidade fermentativa, elevada tolerância a 

inibidores e a condições de stress, sobretudo altas concentrações de etanol e a compostos 

tóxicos presentes em hidrolisados lenhocelulósicos, tornam-nas distintas e tentadoras para 

serem devidamente estudadas e futuramente utilizadas como ferramentas biológicas 

apropriadas à construção de estirpes fermentativas com novas potencialidades funcionais 

adequadas aos processos industriais. Este trabalho veio ajudar à identificação de algumas 

estirpes que deveriam ser objecto de um estudo mais aprofundado, como é o caso do trk1Δ 

que evidenciou consumos rápidos de glucose.  

 

Perante tais resultados ficam cumpridos os objectivos do trabalho, ficando 

demonstradas diferenças evidentes no comportamento entre mutantes de delecções num único 

gene, evidenciadas tanto pelo tempo necessário até o final da fermentação, como pela 

manutenção da viabilidade celular,  capacidade da permeabilidade membranar a H
+
 e ainda 

pela actividade da ATP-ase membranar, medida indirectamente através da determinação da 

velocidade de efluxo protónica. 
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ANEXO I 

 

Preparação do meio de cultura (simulado de hidrolisado de material lenhocelulósico) 

Procedimento para 1L de meio 
 
 
Solução 1 (400 ml)      Concentração Final 

YNB                                       6,7 g      6,7 g/L  

Glucose                                100 g      100 g/L 

Suplementos * (concentrações finais em 1L de meio) 

 Metionina         80 mg      80 mg/L 

 Histidina         80 mg      80 mg/L 

 Uracilo           80 mg      80 mg/L 

 Leucina       160 mg                160 mg/L 

 

 1. Pesar o YNB e a glucose, adicionar 300 mL de água desmineralizada 

 2. Adicionar os suplementos e perfazer a 400 mL com água desmineralizada 

 3. Acertar a pH 5, com KOH 

 4. Filtrar em membrana de nitrocelulose de 0.22 m de poro 

 

Solução 2 (100 ml) 

              Furfural                        1 g                                                                              1 g/L 

 1. Acertar a pH 5, com KOH, se necessário 

 2. Filtrar em membrana de nitrocelulose de 0,22 m de poro 

 

Solução 3 (500 ml) 

Ácido acético                              5 g              

    5 g/L 

Ácido p-hidroxibenzóico             1 g                         1 g/L 

 1. Acertar a pH 5, com KOH 

 2. Esterilizar no autoclave, 121ºC, 20 minutos, 1 atm 

 

 

 

Composição do meio YPD 

glucose 2% (p/v), peptona 1% (p/v), extracto de levedura 0,5% (p/v), agar 2% (p/v), em água 

desmineralizada. 
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ANEXO II 

 

 

 

Tabela 8: Composição dos sete meios analisados. 

 

  Meio 1 Meio 2 Meio 3 Meio 4 Meio 5 Meio 6 Meio 7 

 

 

Solução 

1 

400 mL 

pH 5 

YNB 6,7 g 6,7 g 6,7g 6,7 g 6,7g 6,7g 6,7g 

Glucose 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g 

Suplementos 

 

Metionina 

 

Histidina 

 

Uracilo 

 

Leucina 

 

 

80 mg/L 

 

80 mg/L 

 

80 mg/L 

 

160 mg/L 

 

 

80 mg/L 

 

80 mg/L 

 

80 mg/L 

 

160 mg/L 

 

 

80 mg/L 

 

80 mg/L 

 

80 mg/L 

 

160 mg/L 

 

 

80 mg/L 

 

80 mg/L 

 

80 mg/L 

 

160 mg/L 

 

 

80 mg/L 

 

80 mg/L 

 

80 mg/L 

 

160 mg/L 

 

 

80 mg/L 

 

80 mg/L 

 

80 mg/L 

 

160 mg/L 

 

 

80 mg/L 

 

80 mg/L 

 

80 mg/L 

 

160 mg/L 

Solução 

2 

100 mL 

pH 5 

Furfural 0 g 
1 g 

0,863 mL 

1 g 

0,863 mL 
0 

0,5 g 

0,4315 

mL 

0,5 g 

0,4315 

mL 

0 g 

Solução 

3 

500 mL 

pH 5 

Ác. acético 0 g 5 g 0 5 g 2,5 g 0 g 2,5 g 

Ác. phb 0 g 1 g 0 1 g 0,5 g 0 g 0,5 g 
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ANEXO III  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Acompanhamento do 

crescimento das culturas através 

da leitura de D.O.640nm e do teor de 

glucose. 

 

Figura 21: 100 µL de suspensão 

de células em folha de alumínio 

para determinação do peso seco. 

Figura 22: Balões de Erlenmeyer 

com culturas de células da estirpe 

BY4741, na presença e ausência 

de tóxicos. 
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Figura 23: Balões de Erlenmeyer 

com culturas de células da estirpe 

BY4741, em  meio com diferentes 

valores de pH. 

  

Figura 24: Culturas incubadas 

com agitação orbital (SI Series, 

SHELDON Mfg. Inc.) a 180 rpm e 

28ºC. 

  

Figura 25: 100 µL de suspensão de células em placas com YPD para a determinação das Unidades 

Formadoras de Colónias (UFC), numa diluição (a) 1: 1000 e (b) 1: 10 000. 

  

(a) (b) 
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ANEXO IV 

 

 

Tabela 9: Soluções e suspensões utilizadas nos ensaios de determinação do teor em glucose, 

tendo por base o método UV (nzytech,D-Fructose,D-Glucose Kit ). 

 

 

 

Tabela 10: Soluções e suspensões utilizadas nos ensaios de determinação do teor em etanol, 

tendo por base o método UV (nzytech, Ethanol Kit).. 

 

 

 

Tabela 11: Soluções e suspensões utilizadas nos ensaios de determinação do teor em glicerol, 

tendo por base o método UV (BOEHRINGER MANNHEIM / R-BIOPHARM, Roche). 

Solução 1 
25 mL de Tampão imidazol (2 M, pH 7,6); MgCL2 (100 mM); azida de sódio 

(0,02% p/v) 

Solução 2 
Mistura de NADP+ (250 mg), ATP (500 mg) e PVP (120 mg) dissolvida em 

12 mL de água destilada 

Suspensão 3 Hexocinase, 425 U/mL; glucose-6-fosfato desidrogenase, 212 U/mL 

Solução 1 
Tampão pirofosfato de potássio (15 mL, 1,5 M, pH 9,0); azida de sódio 

(0,02% p/v) 

Solução 2 155 mg de NAD
+
 dissolvidos em 12,4 mL de água destilada 

Suspensão 3 Aldeído desidrogenase 15 U/mL em 3,2 M de sulfato de amónio (1,3 mL) 

Suspensão 4 Álcool desidrogenase 167 U/mL em 3,2 de sulfato de amónio (1,3 mL) 

Solução 1 
2g de mistura (tampão glicilglicina, pH 7,4; NADH, 7 mg; ATP, 22 mg, PEP-

CHA, 11 mg; sulfato de magnésio) 

Suspensão 2 0,4 mL de suspensão (piruvatocinase, 240 U; L-lactato desidrogenase, 220 U) 

Suspensão 3 0,4 mL de suspensão de glicerocinase, 34 U. 
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ANEXO V 

Tabela 12: Valores de D.O.640nm e níveis de glucose da estirpe BY4741, ao longo da fermentação, em diferentes meios de crescimento. 

 

 
Tempo 
(dias) 

Meio 1 Meio 2 Meio 3 Meio 4 Meio 5 Meio6 Meio 7 

D.O. 

640nm 
Glucose 

D.O. 

640nm 
Glucose 

D.O. 

640nm 
Glucose 

D.O. 

640nm 
Glucose 

D.O. 

640nm 
Glucose 

D.O. 

640nm 
Glucose 

D.O. 

640nm 
Glucose 

0 0,051 10% 0,051 10% 0,052 10% 0,051 10% 0,05 10% 0,051 10% 0,053 10% 

1 2,16 - 0,158 10% - - 1,98 - 0,82 - 1,35 - - - 

2 - - 0,870 - 1,12 5-10% 2,24 - 1,3 - 1,74 - 2,76 - 
3 3,01 - 1,83 - 1,56 5-10% 2,64 5-10% 3 5-10% 3,57 5-10% 3,07 - 

4 3,86 - 3,46 5-10% 3,43 5-10% 2,72 5-10% 3,24 5-10% 3,76 - 3,04 5-10% 
5 3,76 5-10% 3,67 5-10% 3.83 5-10% 2,29 5-10% 3,1 5-10% 3,83 5-10% 3,57 - 

6 3,4 - 3,78 2-3% 3,90 5-10% 2,5 5-10% 3,42 5-10% 3,93 5-10% 3,04 5-10% 
7 - - 3,63 - 4,19 - 2,22 - 3,15 - 3,93 - - - 

8 - - 3,57 - - - - - - - - - - - 
9 3,44 - 3,36 0,25-0,5% - - - - - - - - - - 

10 - - 3,56 0% 4,13 5-10% 2,83 5-10% 3,32 2,5-5% 4,07 5-10% - - 

 11 3,92 5-10% - - 4,24 5-10% 2,72 5% 3,25 2,5-5% 4,28 5-10% - - 
12 3,95 5-10% - - 5,72 5-10% 2,91 5% 3,23 2,5-5% 4,18 - - - 

13 3,78 5-10% - - - - - - - - - - - - 
14 - - - - - - - - - - - - - - 

15 3,93 - - - 4,19 - 2,36 - 3,06 - - - - - 
16 3,8 - - - - - - - - - - - - - 

17 3,96 5-10% - - 4,24 5-10% 2,47 1-2% 3,45 3-5% 4,37 5-10% - - 
18 3,71 5-10% - - 4,33 5-10% 2,49 1% 3,62 3-5% 4,35 5-10% - - 

19 3,72 5-10% - - 4,33 5-10% 2,68 0,5-1% 3,14 - 4,35 - - - 

20 3,72 5-10% - - - - - - - - - - - - 
21 3,67 5-10% - - - - - - - - - - - - 

22 - 5-10% - - 4,37 - 2,63 0,50% 3,22 3-5% 4,46 5-10% - - 
23 - - - - 4,42 5-10% 2,51 0,25% 3,48 3-5% 4,84 5-10% - - 

24 3,68 - - - 4,85 5-10% 2,63 0% 3,41  4,39 - - - 
25 3,81 5-10% - - 4,63 5-10% - - 3,31 2-3% 4,47 5-10% - - 

26  - - - 4,77 5-10% - - 3,29 2-3% 4,45 5-10% - - 
27 - - - - 4,59 5-10% - - 3,14 2-3% 4,44 5-10% - - 

28 - - - - 4,62 5-10% - - 3,32 2-3% 4,45 5-10% - - 

29 - - - - 4,84 5-10% - - 3,53 2-3% 4,69 5-10% - - 
30 - - - - 5,03 5-10% - - 3,4 2-3% 4,65 5-10% - - 

Início da fase estacionária 

Ensaio interrompido 
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ANEXO VI 

 

Tabela 13: Valores de D.O.640nm e níveis de glucose para a estirpe BY4741, ao longo da 

fermentação. 

 

 

 

Tempo 
(dias) 

Meio Normal Meio com 2x YNB Meio com 3x YNB 

D.O. 

640nm 
Glucose 

D.O. 

640nm 
Glucose 

D.O. 

640nm 
Glucose 

0 0,051 10% 0,046 10% 0,05 10% 

1 0,158 10% 0.147 10% 0,062 - 

2 0,870 - 0,710 10% 0,063 - 

2,5 - - - - -  

3 1,83 - 1,85 5-10% 2,43 5-10% 

3,5 - - - - - - 

4 3,46 5-10% 4,21 5-10% 4,7 5% 

5 3,67 5-10% 4,23 5-10% 4,23 - 

6 3,78 2-3% 4,37 5-10% 3,37 5% 

7 3,63 - 4,18 5-10% 3,26 5% 

8 3,57 1-2% 4,12 5% 4,77 5% 

9 3,36 
0,25-
0,5% 

4,14 5% - - 

10 3,56  0% 4,37 0,5-1% - - 

10,5 - - - - - - 

 11 - - 4,82 0% 3,61 5% 

13 - - - - - - 

13,5 - - - - - - 

14 - - - - 3,27 5% 

14,5 - - - - - - 

15 - - - - 3,57 - 

15,5 - - - - - - 

16 - - - - 3,53 5% 

17 - - - - 3,31 - 

17,5 - - - - 3,43 5% 

18 - - - - 3,72 5% 

18,5 - - - - 3,78 - 

19 - - - - 3,75 - 

20 - - - - 3,66 5% 

21 - - - - 3,62 - 

22 - - - - 3,83 - 

23 - - - - - - 

24 - - - - 4,44 5% 

25 - - - - 4,67 0% 

26 - - - - - - 

27 - - - - - - 

28 - - - - - - 

29 - - - - - - 

30 - - - - - - 

Início da fase estacionária 
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ANEXO VII 

Tabela 14: D.O.640nm e concentração de glucose ao longo da fermentação, em meio com variação da concentração de suplementos. 

 

 Meio com tóxicos Meio sem tóxicos 

Tempo 

(dias) 

Normal 
3x suplementos 

3x suplementos 
3x leucina 3x histidina 3x metionina 3x uracilo 

D.O. 

640nm 
Glucose 

D.O. 

640nm 
Glucose 

D.O. 

640nm 
Glucose 

D.O. 

640nm 
Glucose 

D.O. 

640nm 
Glucose 

D.O. 

640nm 
Glucose 

D.O. 

640nm 
Glucose 

0 0,051 10% 0,051 10% 0,051 10% 0,059 10% 0,059 10% 0,053 10% 0,067 10% 

1 0,158 10% 0,127 - 1,73 5-10% 1,52 - 1,84 - 1,91 - 3,01 - 

1,5 - - 0,240 5-10% - - 2,14 5-10% 2,15 5-10% 2,53 5-10% 3,45 5-10% 

2 0,870 - 0,590 5-10% 2,15 5-10% 3,08 - 2,61 - 3,25 - 3,70 - 

2,5 - - 1,83 5-10% 6,81 5% 2,94 5-10% 2,66 5-10% 3,30 5-10% 3,80 5-10% 

3 1,83 - 4,75 5-10% 6,57 0% 3,03 - 2,43 - 2,86 - 3,59 - 

3,5 - - - - - - 3,11 5-10% 2,57 5-10% 3,15 5-10% 3,71 5-10% 

4 3,46 5-10% 4,93 0% - - - - - - - - - - 

5 3,67 5-10% - - - - - - - - - - - - 

6 3,78 2-3% - - - - 3,37 5-10% 2,56 5-10% 3,14 5-10% 4,09 5-10% 

7 3,63 - - - - - 3,49 - 2,64 - 3,20 - 3,94 - 

8 3,57 - - - - - 3,27 - 2,39 - 2,98 - 3,92 - 

9 3,36 0,25-0,5% - - - - 3,5 5-10% 2,63 5-10% 2,64 5-10% 3,79 5-10% 

10 3,56 0% - - - - 3,29 - 2,6 - 3,17 - 4,01 - 

 11 - - - - - - 3,36 5-10% 2,55 5-10% 3,43 5-10% 3,97 5-10% 

12 - - - - - - 3,41 - 2,62 - 3,47 - 4,02 - 

13 - - - - - - 3,59 5-10% 2,85 5-10% 3,61 5-10% 4,25 5-10% 

Início da fase estacionária 

Ensaio interrompido 
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ANEXO VIII 

Tabela 15:D.O.640nm e concentração de glucose ao longo da fermentação para estirpe BY4741, trk1Δ, hxt1Δ, hxt3Δ, aqy1Δ, gup1Δ e gpd1Δ. 

Tempo 
(dias) 

BY4741 trk1Δ hxt1Δ hxt3Δ aqy1Δ gup1Δ gpd1Δ 

D.O. 

640nm 
Glucose 

D.O. 

640nm 
Glucose 

D.O. 

640nm 
Glucose 

D.O. 

640nm 
Glucose 

D.O. 

640nm 
Glucose 

D.O. 

640nm 
Glucose 

D.O. 

640nm 
Glucose 

0 0,051 10% 0,05 10% 0,05 10% 0,05 10% 0.05 10% 0,051 10% 0,043 10% 

1 0,158 10% 0,286 5-10% 0,301 - 0,204 - 0,121 - - - - - 
2 0,870 - 3,34 - 5,05 - 4,34 5-10% 3,47 5-10% 0,153 5-10% 0,172 5-10% 

2,5 - - - - - - - - - - 0,388 - 0,58 - 
3 1,83 - 4,21 1-2% 4,76 1-2% 4,44 3-5% 4,55 3-5% 1,68 - 3,88 5-10% 

3,5 - - 4,23 0,5-1% - - - - 4,35 2-3% 2,92 5% 3,99 5-10% 

4 3,46 5-10% 4,27 0% 4,79 0,5-1% 4,47 3-5% 4,27 2-3% 4,37 5% 3,90 - 
4,5 - - - - - - - - - - 4,1 5% 3,86 5-10% 

5 3,67 5-10% - - 4,88 0,1-0,25% 4,25 1-2% 4,8 1-2% - - - - 
6 3,78 2-3% - - 5,08 0% 4,55 0,5-1% 4,96 0,25-0,5% 3,16 1-2,5% 3,29 5-10% 

7 3,63 - - - - - 4,11 0% 4.95 0% 2,87 1-2,5% 3,22 - 
8 3,57 - - - - - - - - - 3,02 1-2,5% 2,83 5-10% 

9 3,36 0,25-0,5% - - - - - - - - 3,21 1-2,5% 2,8 - 
10 3,56 0% - - - - - - - - 4,01 0% 3,12 5-10% 

 11 - - - - - - - - - - - - 3,5 - 
12 - - - - - - - - - - - - 3,71 5-10% 

13 - - - - - - - - - - - - - - 

14 - - - - - - - - - - - - 4,05 5-10% 
15 - - - - - - - - - - - - 4,16 - 

16 - - - - - - - - - - - - 4,18 5-10% 
17 - - - - - - - - - - - - 4,21 - 

18 - - - - - - - - - - - - 4,19 5-10% 
19 - - - - - - - - - - - - 4,27 - 

20 - - - - - - - - - - - - 4,32 5-10% 
21 - - - - - - - - - - - - 4,49 5-10% 

22 - - - - - - - - - - - - 4,9 3-5% 

23 - - - - - - - - - - - - 4,82 3-5% 
24 - - - - - - - - - - - - 4,6 3-5% 

25 - - - - - - - - - - - - 4,79 3.5% 
26 - - - - - - - - - - - - - - 

27 - - - - - - - - - - - - - - 
28 - - - - - - - - - - - - 4,89 2-3% 

28,5 - - - - - - - - - - - - 5,25 2-3% 
29 - - - - - - - - - - - - 4,8 2-3% 

29,5 - - - - - - - - - - - - 4,88 2-3% 

30 - - - - - -  - - - - - 5,39 2-3% 

Início da fase estacionária 

Ensaio interrompido 
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Tabela 16: D.O.640nm e concentração de glucose ao longo da fermentação para estirpe BY4741, stl1Δ, fps1Δ, slt2Δ, ura7Δ, gal6Δ e knh1.

Tempo 
(dias) 

BY4741 stl1Δ Fps1Δ slt2Δ ura7Δ gal6Δ knh1Δ 

D.O. 

640nm 
Glucose 

D.O. 

640nm 
Glucose 

D.O. 

640nm 
Glucose 

D.O. 

640nm 
Glucose 

D.O. 

640nm 
Glucose 

D.O. 

640nm 
Glucose 

D.O. 

640nm 
Glucose 

0 0,051 10% 0,064 10% 0,05 10% 0,05 10% 0,049 10% 0,053 10% 0,048 10% 

1 0,158 10% - 5-10% 0,153 - 0275 - 0,21 - 0,284 - 0,23 - 

1,5 - - - - - - 0,31 5-10% 0,44 5-10% 0,29 5-10% 0,28 5-10% 
2 0,870 - 0,215 - 3,6 5-10% 1,84 - 3,01 - 2,33 - 2,79 5-10% 

2,5 - - 0,515 5-10% - - 2,51 - 4,6 - 4,23 - 3,79 - 
3 1,83 - 3,56 5-10% 4,39 5% 2,51 5-10% 4,71 2-3% 4,75 2-3% 4,05 5-10% 

3,5 - - 4,51 - - - 2,5 5-10% 4,8 2-3% 4,43 2-3% 3,89 5-10% 
4 3,46 5-10% 4,76 5-10% 4,35 3-5% 2,36 5-10% 4,73 0,5-1% 4,63 0,5-1% 3,51 - 

4,5 - - 4,58 - - - - - - - - - - - 
5 3,67 5-10% - - 4,51 1-2% 3,37 5-10% 4,67 0,5-1% 4,62 0,25-0,5% 3,72 - 

6 3,78 2-3% 4,01 5-10% 4,38 0,5% 3,67 5-10% 5,24 0,25-0,5% 4,71 0% 4,05 5-10% 
7 3,63 - 4,00 2,5-3% 4,19 0% 5,05 5-10% 5,62 0,25-0,5% - - 4,2 - 

8 3,57 - 4,05 2,5-3% - - 4,78 5-10% 5,4 0-0,01% - - 4,01 5-10% 

8,5 - - - - - - 5,12 5-10% 5,95 0% - - 4,39 5-10% 
9 3,36 0,25-0,5% 4,06 2,5-3% - - 4,01 5-10% - - - - 3,48 5-10% 

10 3,56 0% 4,33 2-3% - - - 5-10% - - - - - - 
 11 - - 4,39 2-3% - - - - - - - - - - 

12 - - - - - - 4,30 3-5% - - - - 3,58 3-5% 
13 - - - - - - 3,69 3-5% - - - - 4,3 3-5% 

14 - - 4,6 0-5-1% - - 4,51 3-5% - - - - 3,74 2-3% 
15 - - 4,74 0,1% - - 4,47 3-5% - - - - 4,03 1-2% 

15,5 - - 4,56 0% - - - - - -  - -  

16 - - - - - - 4,83 2-3% - - - - 4,13 1-2% 
17 - - - - - - 5,02 2-3% - - - - 4,26 0,25-0.5% 

18 - - - - - - 5,30 2-3% - - - - 4,28 0,1-0,25% 
19 - - - - - - 5,06 2-3% - - - - 4,2 0,1-0,25% 

19,5 - - - - - - 5,4 2-3%     4,44 0,1-0,25% 
20 - - - - - - 5,31 2-3% - - - - 4,18 0,1-0,25% 

21 - - - - - - 5,56 1-2% - - - - 4,37 0,1-0,25% 
22 - - - - - - 5,85 1-2% - - - - 4,58 0,1-0,25% 

23 - - - - - - 5,81 1-2% - - - - 4,55 0,1-0,25% 

24 - - - - - - -  - - - - -  
25 - - - - - - -  - - - - -  

26 - - - - - - 6,82 1-2% - - - - 4,81 0,1-0,25% 
27 - - - - - - 6,79 1-2% - - - - 4,84 0,1-0,25% 

28 - - - - - - 6,89 1-2% - - - - 4,75 0,1-0,25% 
28,5 - - - - - - -  - - - - - - 

29 - - - - - - -  - - - - - - 
29,5 - - - - - - -  - - - - - - 

30 - - - - - - 6,72 1-2% - - - - 4,79 0,1-0,25% 

Início da fase estacionária 

Ensaio interrompido 
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Tabela 17: D.O.640nm e concentração de glucose ao longo da fermentação para estirpe BY4741, prd5Δ, pdr12Δ, erg2Δ, erg4Δ e opi3Δ. 

Tempo 
(dias) 

BY4741 pdr5Δ pdr12Δ erg2Δ erg4Δ opi3Δ 

D.O. 

640nm 
Glucose 

D.O. 

640nm 
Glucose 

D.O. 

640nm 
Glucose 

D.O. 

640nm 
Glucose 

D.O. 

640nm 
Glucose 

D.O. 

640nm 
Glucose 

0 0,051 10% 0,051 10% 0,045 10% 0,047 10% 0,05 10% 0,048 10% 

1 0,158 10% - - - - 0,048 - 0,017 - 0,057 5-10% 

2 0,870 - 0,159 5-10% 0,282 5-10% 0,048 5-10% 0,121 - 0,057 - 
2,5 - - 0,354 - 0,401 - 0,054 - 0,022 5-10% 0,172 5-10% 

3 1,83 - 1,64 5-10% 2,49 5-10% 0,048 5-10% 0,019 5-10% 0,619 5-10% 
3,5 - - 3,77 - 4,37 - - - - - - - 

4 3,46 5-10% 4,54 5-10% 5,02 5-10% 0,067 5-10% - - 3,24 5-10% 
4,5 - - 4,67 5-10% 4,73 5-10% - - 0,017 5-10% 3,89 - 

5 3,67 5-10% - - - - 0,08 5-10% 0,012 5-10% 4,01 3-5% 
5,5 - - - - - - 0,052 - 0,016 - 4,08 2-3% 

6 3,78 2-3% 4,44 5% 4,44 5% 0,041 5-10% 0,016 5-10% 4,07 0-0,1% 
6,5 - - - - - - - - - - 3,89 0% 

7 3,63 - 4,2 2,5-5% 4,12 3-5% 0,051 5-10% 0,03 5-10% - - 

8 3,57 - 4,16 2,5-5% 4,15 3-5% 0,175 5-10% 0,01 5-10% - - 
8,5 - - - - - - 0,58 5-10% - - - - 

9 3,36 0,25-0,5% 4,42 2,5-5% 4,45 3-5% 2,8 5-10% 0,029 5-10% - - 
10 3,56 0% 4,66 2-3% 4,82 3-5% 3,78 5-10% 0,017 5-10% - - 

 11 - - 4,63 2-3% 4,8 2-3% 3,69 3-5% - - - - 
12 - - - - 4,71 0,5-1% 4,12 3-5% 0,011 5-10% - - 

13 - - - - - - 4,22 0,5-1% 0,016 5-10% - - 
13,5 - - - - - - 4,48 0% - - - - 

14 - - 4,9 2-3% 5,17 0% - - 0,026 5-10% - - 

15 - - 5,08 1-2% - - - - 0,032 5-10% - - 
15,5 - - - - - - - - 0,03 5-10% - - 

16 - - 5,01 0,1-0,25% - - - - - - - - 
17 - - 5,04 0,1-0,25% - - - - 0,027 5-10% - - 

18 - - 5,0 0% - - - - 0,028  - - 
19 - - - - - - - - 0,025 5-10% - - 

19,5 - - - - - - - - - - - - 
20 - - - - - - - - 0,024 5-10% - - 

21 - - - - - - - - 0,021 5-10% - - 

22 - - - - - - - - 0,023 - - - 
23 - - - - - - - - 0,018 5-10% - - 

26 - - - - - - - - 0,016 5-10% - - 
27 - - - - - - - - 0,015 5-10% - - 

28 - - - - - - - - 0,019 5-10% - - 
28,5 - - - - - - - - - - - - 

29 - - - - - - - - 0,013 5-10% - - 
30 - - - - - - - - 0,01 5-10% - - 

Início da fase estacionária 

Ensaio interrompido 
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ANEXO IX 

Tabela 18: Velocidade de influxo de H
+ 

através da membrana plasmática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 19: Velocidade de efluxo de H
+
 através da membrana plasmática. 

 




