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Resumo 

 
Com a depleção dos combustíveis fósseis, a instabilidade do mercado do petróleo e os 

impactos ambientais associados à sua utilização, existe um interesse renovado nos 

biocombustíveis líquidos produzidos a partir de biomassa lenhocelulósica, uma fonte 

abundante e atractiva para a produção de etanol. 

Neste trabalho foi estudada a utilização da citometria de fluxo multiparamétrica na 

monitorização da resposta da levedura Saccharomyces carlsbergensis à presença de ácido 

acético, um composto inibidor presente nos hidrolisados lenhocelulósicos. 

Foi possível concluir que a presença deste inibidor afecta o crescimento (Ki=0,121 L.g-1) 

e a capacidade fermentativa da levedura, induzindo permeabilidade e despolarização das 

membrana citoplasmática e mitocondrial. 

Os resultados obtidos mostraram que esta levedura cresce na presença de 

concentrações de ácido acético até 15 g.L-1, sendo o seu crescimento inibido a 20 g.L-1. 

Porém, concentrações até 15 g.L-1 permitem que a fermentação ocorra com consumo total 

de glucose e valores de rendimento em etanol ainda aceitáveis (85% relativamente ao 

ensaio sem inibidor). 

A citometria de fluxo multiparamétrica também demonstrou ser uma ferramenta útil na 

monitorização da fermentação, permitindo detectar de forma rápida, precisa e fácil, as 

respostas das células ao stress causado pela presença deste inibidor, o que permite ajustar 

online o bioprocesso industrial e aumentar o seu rendimento. 

 

Palavras-Chave: Bioetanol, Saccharomyces carlsbergensis, inibição, ácido acético, 

citometria de fluxo multiparamétrica. 
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Abstract 

 
With the depletion of fossil fuels, instability of oil market and associated environmental 

impacts, there is a renewed interest in biofuels produced from lignocellulosic substrates, 

which are a plentiful, cheap and renewable source of biomass for bioethanol production. 

The aim of this study was the utilization of multi-parameter flow cytometry in monitoring 

the response to stress of Saccharomyces carlsbergensis yeast in the presence of acetic 

acid, an inhibitor compound present on lignocellulosic hydrolysates. 

From this study it was possible to conclude that the presence of acetic acid affects the 

growth (Ki=0,121 L.g-1) and fermentation capability of this yeast, by promoting the increase of 

cytoplasmic membrane permeability and depolarization. 

The results showed that S. carlsbergensis grows in the presence of acetic acid in 

concentrations up to 15 g.L-1, being inhibited at 20 g L-1. However, concentration levels up to 

15 g.L-1 still allow the fermentation to occur with global glucose consumption and ethanol 

productions at 85% of the assay without inhibitor 

Also, in this work, flow cytometry proved to be a useful tool in monitoring this bioprocess, 

allowing to detect quickly, accurately and easily, cell responses to the stress caused by the 

presence of this inhibitor, and enabling online correction of parameters for improving 

industrial fermentation performance. 

 

Keywords: Bioethanol, Saccharomyces carlsbergensis, inhibition, acetic acid, multi-

parameter flow cytometry. 
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Extended Abstract 

 
With the depletion of fossil fuels, the instability of oil market and associated 

environmental impacts, there is a renewed interest in biofuels produced with lignocellulosic 

substrates, which are a plentiful, cheap and renewable source of biomass for bioethanol 

production. 

The aim of this study was the characterization of growth and ethanol production capacity 

of the yeast Saccharomyces carlsbergensis ATCC 6269 in the presence of acetic acid, a 

compound formed in the pretreatment of lignocellulosic biomass that may inhibit the 

fermentative process. 

Microorganisms under stress present usually heterogeneous physiological states so, the 

physiological response of the individual cells as well as the integrity of the cytoplasmic 

membrane, the cytoplasmic membrane potencial and the presence of reactive oxygen 

species (ROS) were monitored by multi-parameter flow cytometry as their knowledge is 

crucial to control and optimize the fermentation bioprocess. 

The evaluation of yeast growth, substrate consumption and ethanol production in the 

presence of acetic acid also allowed the characterization of the inhibitor effect. 

The results showed that Saccharomyces carlsbergensis grows in the presence of acetic 

acid in concentrations up to 15 g.L-1, being inhibited at 20 g L-1. However, concentration 

levels up to 15 g.L-1 still allow the fermentation process to ocurr with global glucose 

consumption and ethanol productions at 85% of the assay without inhibitor. The biomass 

yield was the most affected by the presence of acetic acid, probably due to the fact that the 

cell had to use extra energy (ATP) to make up for the change in the intracellular pH caused 

by the acetic acid diffusion. 

Since Saccharomyces cerevisiae tolerates, for the same inhibitor, concentrations up to 

10 g.L-1 and that this inhibitor can be found at concentrations between 0.6 and 11 g L-1 in 

lignocellulosic hydrolysates, the use of this organism may be important for assuring the 

economical and technical viability of ethanol production from lignocellulosic biomass. 

Also, in this work, multi-parameter flow cytometry proved to be a useful tool in monitoring 

this bioprocess, allowing to detect quickly, accurately and easily, cell responses to stress 

caused by the presence of this inhibitor, which enables the correction of some parameters 

and improving fermentation performance in a industrial scale. 
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1. Introdução 

 

A força motriz da economia global é o petróleo, que está presente no mais ínfimo 

pormenor do quotidiano. Contudo, a procura mundial por energia, predominantemente 

proveniente de reservas fósseis, cresce todos os dias (Fig.1.1.) devido ao aumento da 

população mundial e ao crescimento industrial que se observa em diversos países em 

desenvolvimento (Talebnia et al., 2010). Por esta razão assiste-se, em simultâneo, à 

depleção das reservas petrolíferas mundiais, ao crescimento da dependência energética de 

muitos países, ao aumento da insegurança no abastecimento e ao aumento dos níveis de 

dióxido de carbono (CO2) e de outros gases com efeito de estufa na atmosfera, resultantes 

da utilização de combustíveis fósseis (Ballesteros et al., 2006). 

 

 
Figura 1.1. Consumo de petróleo no mundo, Estados Unidos, Japão e países da OCDE, entre 1973 e 2010, em 
milhões de barris de petróleo por dia (adaptado de EIA, 2010). 
 
 

O sector dos transportes é fundamental para o funcionamento da economia e é um 

grande consumidor de energia fóssil. Só na União Europeia (UE), cerca de um terço da 

energia consumida é absorvida por ele. Actualmente, o consumo energético europeu neste 

sector assenta, quase exclusivamente numa única fonte externa, o petróleo, sendo a sua 

utilização responsável por cerca de 19% das emissões de CO2 e de outros gases com efeito 

de estufa (Eurostat, 2009). 

C
o

n
s

u
m

o
 d

e
 p

e
tr

ó
le

o
 n

a
 O

C
D

E
 

(m
il

h
õ

es
 d

e
 b

a
rr

is
) 



2 
 

A importância, dimensão e vulnerabilidade deste sector obrigaram a que fossem criadas 

medidas para diminuir os impactos ambientais associados ao uso de energia de origem 

fóssil e a insegurança energética na Europa. 

Nesse sentido, a Comissão Europeia (CE) começou por implementar a Directiva 

2003/30/EC e a Directiva 2003/96/EC que estipulavam, respectivamente, a substituição da 

gasolina e do gasóleo por biocombustíveis em 5,75% até 2010 e a isenção de impostos 

sobre os mesmos. Em 2009, visando promover a utilização de energia proveniente de fontes 

renováveis, implementou-se a Directiva 2009/28/EC, que estabelece como objectivos 

nacionais obrigatórios uma quota de 20% de energia proveniente de fontes renováveis no 

consumo final bruto de energia e uma quota de 10% de energia proveniente de fontes 

renováveis no sector dos transportes, a atingir até 2020. 

A procura de biocombustíveis líquidos está, portanto, a assumir uma importância 

crescente no decorrer desta década. 

 

1.1. O bioetanol como biocombustível 

 
Nos últimos anos vários foram os esforços para substituir a gasolina e o gasóleo por 

biocombustíveis, isto é, combustíveis líquidos produzidos a partir de biomassa, um recurso 

renovável. Mas o conceito de biocombustível é surpreendentemente antigo uma vez que 

Rudolph Diesel realizou os primeiros  testes ao motor diesel com óleo de amendoim (Balat e 

Balat, 2008). Já o bioetanol começou a ser utilizado como combustível em meados do séc. 

XIX, até ter sido substituído pela gasolina (Chen et al., 2011). 

São inúmeras as vantagens da utilização de biocombustíveis líquidos, tanto do ponto de 

vista económico, como do ponto de vista ambiental e da segurança energética: 

sustentabilidade, competitividade internacional, redução da importação de petróleo, 

biodegradabilidade, mitigação dos níveis de CO2 e de outros gases de estufa, sequestro de 

carbono, disponibilidade imediata, distribuição doméstica, etc. (Demirbas, 2009). 

Dos biocombustíveis mais comuns, o bioetanol é o dominante, com uma produção 

mundial de cerca de 73954 milhões de litros em 2009, contra os 17929 milhões de litros de 

biodiesel produzidos no mesmo ano, segundo os dados da Biofuels Platform (BP, 2010). 

Estima-se, ainda, que em 2015, a produção de bioetanol atinja os 115000 milhões de litros 

(Talebnia et al., 2010). 

Os maiores produtores mundiais (Fig. 1.2.) são os Estados Unidos da América (EUA) e o 

Brasil, produzindo bioetanol obtido principalmente a partir de milho e cana-de-açúcar, 

respectivamente. A Europa surge como terceiro maior produtor, com bioetanol produzido a 

partir de biomassa lenhocelulósica (BP, 2010). 



 

 

Figura 1.2. Produção mundial de etanol em 2009, em milhões de litros (adaptado de BP, 2010).

 

1.2. A biomassa lenhocelulósic

 
Existem três tipos de matérias

bioetanol: os açúcares contidos nas plantas açucareiras como a cana

das plantas amiláceas, como por

compostas todas as espécies vegetais.

Porém, a exploração de culturas ricas em açúcar e em amido 

bioetanol compete com a produção de alimentos, desviando recursos 

fundamentais para a alimentação humana

encontrar tanto em plantas lenhosas como herbáceas, em resíduos agrícolas ou florestais

mesmo nos resíduos sólidos urbanos e industriais, é 

matéria prima mais barata e mais 

(Taherzadeh e Karimi, 2007). 

A biomassa lenhocelulósica é composta 

extractivos e cinzas, estes últimos

degradar (Gírio et al., 2010). 

A celulose (Fig. 1.3.a), que constitu

lenhocelulósica, é um polímero linear e cristalino composto por 

Produção mundial de etanol em 2009, em milhões de litros (adaptado de BP, 2010).
 

lenhocelulósica como matéria-prima 

Existem três tipos de matérias-primas que podem ser utilizadas na 

contidos nas plantas açucareiras como a cana-de

como por exemplo o milho, e o material lenhocelulósico de que são 

mpostas todas as espécies vegetais. 

, a exploração de culturas ricas em açúcar e em amido para a 

bioetanol compete com a produção de alimentos, desviando recursos 

alimentação humana. Já a biomassa lenhocelulósic

tanto em plantas lenhosas como herbáceas, em resíduos agrícolas ou florestais

mesmo nos resíduos sólidos urbanos e industriais, é uma fonte abundante e

barata e mais atractiva para a obtenção deste tipo de biocombustível 

 

A biomassa lenhocelulósica é composta por celulose, hemicelulose

, estes últimos em pequenas quantidades, numa estrutura mu

, que constitui entre 36 a 61% da matéria seca total d

, é um polímero linear e cristalino composto por β-D-glucose. As cadeias de 
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Produção mundial de etanol em 2009, em milhões de litros (adaptado de BP, 2010). 

primas que podem ser utilizadas na produção de 

de-açúcar, o amido 

e o material lenhocelulósico de que são 

para a obtenção de 

bioetanol compete com a produção de alimentos, desviando recursos limitados que são 

ocelulósica, que se pode 

tanto em plantas lenhosas como herbáceas, em resíduos agrícolas ou florestais e 

fonte abundante e, como tal, a 

obtenção deste tipo de biocombustível 

emicelulose, lenhina, e 

, numa estrutura muito difícil de 

61% da matéria seca total da biomassa 

glucose. As cadeias de 



 

celulose estão de tal forma empacotadas

pelo que a hidrólise é extremamente difícil (Kim e Dale, 2004).

A hemicelulose (Fig. 1.3.b

D-glucose, D-manose e L-ramnose

de açúcares (ácidos manurónico

da matéria seca total do material lenhocelulósico

Hahn-Hägerdal, 1996). 

 

Figura 1.3. Estrutura química da celulose (

 
 

Constituindo 17 a 32% da matéria seca total,

complexa, constituída por monómeros fenólicos d

sinapílico, unidos numa estrutura tridimensional

fibras de celulose e de hemicelulose

2009). A lenhina é o composto mais recalcitran

a sua proporção na biomassa, maior é a 

(Taherzadeh e Karimi, 2008). 

A pectina, constituindo 2 a 20% da biomassa lenhocelulósica, é um polímero complexo e 

heterogéneo, que actua como agente de união e hidratação da matriz celulósica que 

compõe as paredes celulares 

galacturónico mas também ramnose

Os extractivos, que representam a fracção mais pequena 

lenhocelulósico, são constituidos por um grande número de compostos 

A quantidade de cinzas ou minerais no material lenhocelulósico é ínfima, variando entre 0 e 

2% (Taherzadeh e Karimi, 2007).

É a composição da biomassa lenhocelulósica

complexas que se encontram bastante

estão de tal forma empacotadas que nem água nem enzimas conseguem penetrar, 

pelo que a hidrólise é extremamente difícil (Kim e Dale, 2004). 

b) é composta por heteropolímeros de hexoses

ramnose), pentoses (L-arabinose, e D-xilose) e ácidos 

urónico e galacturónico) (Saha, 2003), correspondendo a 13

do material lenhocelulósico, consoante a sua origem (

Estrutura química da celulose (a) e exemplo de estrutura da hemicelulose (

% da matéria seca total, a lenhina é uma molécula extremamente 

monómeros fenólicos dos ácidos cumarílico, coniferílico e 

numa estrutura tridimensional que se encontra, muitas vezes, 

e de hemicelulose, criando o complexo lenhocelulósico

A lenhina é o composto mais recalcitrante das paredes celulares e, quanto maior for 

a sua proporção na biomassa, maior é a sua resistência à degradação química e enzimática 

 

A pectina, constituindo 2 a 20% da biomassa lenhocelulósica, é um polímero complexo e 

que actua como agente de união e hidratação da matriz celulósica que 

compõe as paredes celulares vegetais, sendo composto principalmente

ramnose (Van Maris et al., 2006). 

, que representam a fracção mais pequena (entre 1 a 5%) do material 

lenhocelulósico, são constituidos por um grande número de compostos lipófilos

A quantidade de cinzas ou minerais no material lenhocelulósico é ínfima, variando entre 0 e 

, 2007). 

É a composição da biomassa lenhocelulósica (Tab. 1.1.), constituída por moléculas 

complexas que se encontram bastante intricadas, que dificulta a sua degradação, 
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que nem água nem enzimas conseguem penetrar, 

hexoses (D-galactose,  

e ácidos derivados 

correspondendo a 13-39% 

, consoante a sua origem (Olsson e    

 
) e exemplo de estrutura da hemicelulose (b). 

lenhina é uma molécula extremamente 

cumarílico, coniferílico e 

muitas vezes, adjacente às 

complexo lenhocelulósico (Saxena et al., 

te das paredes celulares e, quanto maior for 

resistência à degradação química e enzimática 

A pectina, constituindo 2 a 20% da biomassa lenhocelulósica, é um polímero complexo e 

que actua como agente de união e hidratação da matriz celulósica que 

principalmente por ácido 

entre 1 a 5%) do material 

lipófilos e hidrófilos. 

A quantidade de cinzas ou minerais no material lenhocelulósico é ínfima, variando entre 0 e 

ituída por moléculas 

degradação, já que é 



 

necessário destruir estas estruturas recalcitrantes e tor

(Huang et al., 2011).  

 

Tabela 1.1. Composição dos polímeros da biomassa lenhocelulósica

Fracção Biomassa Lenhocelulósica

Celulose 

 

Hemicelulose 

 

Lenhina 

 

Pectina 

 
 

1.3. O processo de produção de bioetanol a partir de 

 
Na produção de bioetanol a partir de

redutores estão disponíveis para serem 

lenhocelulósica tal não acontece.

Dada a sua composição, é necessário

às cadeias de celulose e de hemicelulose

hidrolisar os polímeros até obter uma solução co

(Taherzadeh e Karimi, 2007).

fermentação, realizada por micr

representado na Figura 1.4. 

 

Figura 1.4. Processos de produção de etanol a
2010). 
  

necessário destruir estas estruturas recalcitrantes e tornar a celulose acessível à hidrólise 

Composição dos polímeros da biomassa lenhocelulósica (adaptado de Van Maris 

Biomassa Lenhocelulósica Principais Monómeros

33-51% Glucose

 

19-34% 

 

Glucose, Manose, Galactose, 

Xilose e Arabinose

 

20-30% 

 

Alcoóis Aromáticos

2-20% Ácido Galacturónico e Ramnose

rodução de bioetanol a partir de biomassa lenhocelulósic

odução de bioetanol a partir de cana-de-açúcar, por exemplo, 

disponíveis para serem directamente fermentados. Porém

tal não acontece. 

é necessário abrir os feixes lenhocelulósicos de forma 

às cadeias de celulose e de hemicelulose, numa operação designada por 

hidrolisar os polímeros até obter uma solução composta por monómeros de açúcares

, 2007). Só depois destas operações é que 

fermentação, realizada por microrganismos e, por fim, a destilação do bioetanol, como está 

rodução de etanol a partir de biomassa lenhocelulósica (adaptado de Gírio 
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nar a celulose acessível à hidrólise 

daptado de Van Maris et al., 2006). 

Monómeros 

Glucose 

, Manose, Galactose, 

Xilose e Arabinose 

Alcoóis Aromáticos 

Ácido Galacturónico e Ramnose 

lenhocelulósica 

por exemplo, os açúcares 

Porém, na biomassa 

abrir os feixes lenhocelulósicos de forma a aceder 

por pré-tratamento, e 

mposta por monómeros de açúcares 

is destas operações é que pode ocorrer a 

organismos e, por fim, a destilação do bioetanol, como está 

 
(adaptado de Gírio et al., 
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1.3.1. O pré-tratamento 

 
Nos últimos anos foram desenvolvidos diversos tipos de pré-tratamento para material 

lenhocelulósico, com o objectivo de aumentar a eficiência da hidrólise, ou seja, melhorar a 

conversão dos polímeros em monómeros redutores. 

O pré-tratamento pode ser: físico (moenda, pirólise), físico-químico 

(autohidrólise/explosão com vapor, hidrotermólise e oxidação húmida), químico (ácidos 

diluídos, bases, agentes oxidantes e solventes orgânicos), biológico, eléctrico ou uma 

combinação de vários processos (Talebnia et al., 2010). 

Os pré-tratamentos físicos, alguns pré-tratamentos químicos, como a ozonólise, e alguns 

pré-tratamentos biológicos com fungos, não podem ainda ser aplicados à escala 

industrial/comercial, devido ao elevado custo destas tecnologias. Já tecnologias como a 

explosão com vapor, os ácidos diluídos e a explosão de fibras com amónia, apresentam 

uma boa relação custo-benefício (Tomás-Pejó et al., 2008). 

 

1.3.2. A hidrólise 

 
A hidrólise é a etapa seguinte, em que o objectivo é degradar os açúcares presentes nos 

hidrolisados de celulose e de hemicelulose em açúcares simples. 

Durante o pré-tratamento, a hemicelulose é liquefeita, resultando numa mistura de 

monossacáridos e oligossacáridos (Olsson e Hahn-Hägerdal, 1996). Já a celulose 

permanece normalmente intacta, necessitando de ser reduzida a glucose. Para tal existem 

dois tipos de tecnologias: hidrólise ácida e hidrólise enzimática (Sánchez e Cardona, 2008), 

cuja escolha depende da composição da biomassa a utilizar e dos co-produtos que se 

formam durante esta operação. 

Na hidrólise ácida podem ser utilizados ácidos minerais, como o ácido sulfúrico (H2SO4) 

e o ácido clorídrico (HCl), concentrados ou diluídos. Quando são usados ácidos diluídos, 

são necessárias temperaturas de 200 a 240 ºC para hidrolisar a celulose mas, nestas 

condições, é inevitável a formação de compostos indesejáveis que resultam da degradação 

da glucose e que têm efeito inibitório sobre os microrganismos que realizam a fermentação. 

A hidrólise ácida com ácidos concentrados é mais rápida e permite um maior rendimento em 

glucose. Contudo, são necessárias grandes quantidades de ácido, o que é inviável do ponto 

de vista económico (Sánchez e Cardona, 2008). 

Durante este processo, não só há conversão dos polímeros em açúcares 

fermentescíveis como também formação de compostos com efeitos inibitórios sobre os 

microrganismos que realizam a fermentação (Palmqvist e Hanh-Hägerdal, 2000). 
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Estes compostos são o furfural e o hidroximetilfurfural (HMF) (derivados de furano), o 

ácido acético, o ácido fórmico, o ácido levulínico (ácidos fracos) e diversos compostos 

fenólicos. O HMF forma-se durante a desidratação das moléculas de glucose que 

constituem a celulose e das moléculas de glucose, ramnose, galactose e manose que 

compõem a hemicelulose. O furfural é um produto da desidratação da xilose e da arabinose, 

pentoses presentes na hemicelulose. O ácido acético é formado durante a desacetilação da 

hemicelulose enquanto os ácidos fórmico e levulínico são produtos da quebra das moléculas 

de HMF. O ácido fórmico pode, adicionalmente, formar-se a partir do furfural, em condições 

de acidez a elevadas temperaturas. Os compostos fenólicos são gerados durante a 

degradação da lenhina e, durante a hidrólise ácida, aquando da degradação dos hidratos de 

carbono (Almeida et al., 2007). 

A remoção específica destes inibidores antes da fermentação, ou seja, a destoxificação 

dos hidrolisados lenhocelulósicos é possível, através de métodos biológicos, físicos e 

químicos (Palmqvist e Hanh-Hägerdal, 2000). Contudo, esta deve ser evitada devido aos 

elevados custos associados e à possível perda de açúcares fermentescíveis. 

Algumas estratégias vantajosas são a utilização de microrganismos com maior tolerância 

aos inibidores e um melhor controlo do processo de fermentação. Por exemplo, é possível 

fermentar um hidrolisado lenhocelulósico desde que a taxa de alimentação de compostos 

inibidores, numa fermentação em fed-batch, usualmente o regime utilizado à escala 

comercial na produção de etanol, não exceda a capacidade de destoxificação in vivo das 

células das leveduras. (Almeida et al., 2007). 

A hidrólise enzimática consiste na degradação da celulose em glucose, pela acção 

sinérgica de várias enzimas celulolíticas (Huang et al., 2011). Pelo menos 3 grandes grupos 

de enzimas podem estar envolvidos neste processo: as endoglucanases, as exoglucanases 

e as β-glucosidades. As endoglucanases atacam as regiões com baixa cristalinidade e 

deixam livres as extremidades de algumas das cadeias de celulose. As exoglucanases 

começam então a degradar a molécula, removendo as unidades de celobiose que estão nas 

extremidades livres das cadeias, permitindo a acção das β-glucosidades que libertam os 

monómeros de glucose (Talebnia et al., 2010). 

Destas duas tecnologias, a hidrólise enzimática é aquela que é mais utilizada porque, 

embora o preço das enzimas seja elevado e a própria hidrólise demorada, a formação de 

compostos inibitórios é muito menos severa, o que resulta numa fermentação mais eficiente 

(Sánchez e Cardona, 2008). Acresce ainda que o rendimento em monossacáridos é maior 

do que na hidrólise ácida, pois as enzimas catalisam exclusivamente reacções de hidrólise 

(Palmqvist e Hanh-Hägerdal, 2000). 
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Tecnicamente, a principal desvantagem desta tecnologia é a inibição da reacção de 

hidrólise, que é provocada pelos açúcares que vão sendo libertados. Esta limitação pode ser 

suplantada se a hidrólise ocorrer em simultâneo com a fermentação, num processo 

designado por sacarificação e fermentação simultâneas (SSF) (Taherzadeh e Karimi, 2007). 

 

1.3.3. A fermentação 

 
Os açúcares existentes nos hidrolisados podem então ser fermentados. Mas, enquanto 

os hidrolisados de celulose são ricos em hexoses, os hidrolisados de hemicelulose 

apresentam também pentoses, que são açúcares mais difíceis de fermentar pois os 

microrganismos com capacidade metabólica para processar este tipo de compostos são 

menos abundantes (Olsson e Hahn-Hägerdal, 1996). 

Entre bactérias, leveduras e fungos, existem diversos microrganismos capazes de 

fermentar hidrolisados lenhocelulósicos, destacando-se as bactérias Escherichia coli e 

Zymomonas mobilis e as leveduras Saccharomyces cerevisiae e Pichia stipitis. 

A E. coli tem a capacidade de fermentar diversos açúcares, incluindo a D- xilose e a      

L-arabinose, a sua manipulação genética é simples e é uma bactéria aplicada 

industrialmente mas apresenta uma baixa tolerância à presença de compostos inibidores e 

ao etanol, para além de se desenvolver a pH neutro, o que aumenta a probabilidade de 

contaminação durante a fermentação (Dien et al., 2003). 

A Zymomonas mobilis apresenta uma maior produtividade específica em etanol, quando 

comparada com a S. cerevisiae, devido a uma menor produção de massa celular. Mas só é 

capaz de fermentar D-glucose, para além de apresentar as mesmas limitações da E. coli no 

que diz respeito ao pH a que cresce e à tolerância aos compostos inibidores (Gírio et al., 

2010). 

A levedura Saccharomyces cerevisiae é um microrganismo bastante estudado, robusto e 

adequado para a fermentação de hidrolisados lenhocelulósicos, uma vez que é capaz de 

fermentar facilmente D-glucose, D-manose, D-frutose e D-galactose (van Maris et al., 2006). 

Apresenta uma elevada tolerância à presença de compostos inibitórios e à presença de 

etanol. O maior inconveniente é a sua incapacidade em fermentar pentoses como a D-xilose 

e a L-arabinose, as mais abundantes no material lenhocelulósico (Hanh-Hägerdal et al., 

2006). 

A Pichia stipitis é uma levedura capaz de metabolizar a xilose e convertê-la em etanol. 

Porém, fá-lo em condições de limitação de oxigénio e, quando comparada com a                

S. cerevisiae, é menos tolerante a variações de pH que ocorrem durante a fermentação, ao 

etanol e à presença de inibidores (Gírio et al., 2010). 
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De forma a contornar estes obstáculos, têm sido desenvolvidas estirpes de S. cerevisiae 

geneticamente modificadas, capazes de fermentar tanto hexoses como pentoses, mas a 

taxa de conversão da xilose em etanol nestes microrganismos é muito baixa. A utilização de 

bactérias termofílicas, como a Clostridium sp. e a Termoanaerobacter sp., foi também já 

proposta mas, neste caso, ambas apresentam baixa tolerância ao etanol, para além de 

produzirem outros co-produtos, como por exemplo ácidos gordos voláteis e lactato (Talebnia 

et al., 2010). 

Nos hidrolisados estão, em geral, presentes compostos inibitórios resultantes da 

degradação de açúcares durante os processos de pré-tratamento e hidrólise (Tab. 1.2.). 

 

Tabela 1.2. Origem e compostos inibidores da fermentação  (adaptado de Olsson e Hann-Hägerdal, 1996). 

Origem Inibidor 

Pré-tratamento Ácido Acético 

 

Degradação dos Açúcares 

 

Furfural 

Hidroximetilfurfural 

Ácido Fórmico 

Ácido Levulínico 

 

Degradação da Lenhina 

 

Cinamaldeído 

Hidroxibenzaldeído 

Siringaldeído 

Fermentação 

 

Acetaldeído 

Etanol 

Ácido Fórmico 

Ácido Lactico 

 

 

A presença de derivados de furano (furfural e HMF) reduz o rendimento e a 

produtividade volumétrica de etanol, ao inibir o crescimento do microrganismo ou, 

aumentando o tempo da fase de latência (Almeida et al., 2007). 

Os ácido fracos, acético, fórmico e levulínico, inibem a fermentação realizada por 

leveduras ao reduzir a produção de biomassa formada e o rendimento em etanol 

(Taherzadeh et al., 1996; Larsson et al., 1999; Palmqvist e Hanh-Hägerdal, 2000). Já os 

mecanismos de inibição dos compostos fenólicos ainda não são completamente claros mas 
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tem sido sugerido que estes compostos actuam nas membranas biológicas, causando perda 

de integridade e, consequentemente, afectando a sua capacidade de funcionar como 

barreiras selectivas e matrizes enzimáticas (Almeida et al., 2007).  

O efeito biológico de certos compostos pode ser aumentado pela presença de outros 

compostos e, no caso da inibição microbiana, este efeito pode ser aditivo ou sinergético 

(Klinke et al., 2004). Por exemplo, o ácido acético e o furfural  mostram uma interacção 

antagónica no crescimento (Palmqvist e Hanh-Hägerdal, 2000). 

As espécies reactivas ao oxigénio (ROS), tais como o anião óxido (O2
-), o peróxido de 

hidrogénio (H2O2) e o radical hidróxido (OH-), são co-produtos normais do metabolismo 

celular. Todavia, quando a sua produção prevalece sobre os sistemas de defesa celular, 

ocorrem danos nas células que, dependendo da sua extensão, reduzem a sua 

viabilibilidade, a integridade das membranas e a produção de etanol (Landolfo et al., 2008). 

A sua acumulação nas células pode ser provocada pelas condições ambientais, por 

mutações genéticas e pelo envelhecimento celular, resultando em danos no ADN, proteínas, 

lípidos e no citoesqueleto, induzindo apoptóse, a morte programada das células             

(Allen et al., 2010). É, por isso, possível, que a inibição provocada pelos compostos 

inibidores presentes nos hidrolisados lenhocelulósicos, seja ainda mais intensa devido ao 

stress oxidativo induzido pela acumulação destes co-produtos do metabolismo celular. 

 

1.3.4. A purificação 

 
O etanol formado durante a fermentação necessita de ser purificado e concentrado para 

poder ser utilizado como combustível. O processo inclui duas operações, a destilação e a 

desidratação (Mosier et al., 2005). 

Na destilação, o bioetanol é separado do meio de fermentação, que possui glicerol, 

alcoóis homólogos superiores, ácidos orgânicos, aldeídos, açúcares não fermentescíveis, 

sais minerais, etc. O etanol obtido, que apresenta ainda uma concentração significativa de 

água, é então desidratado por destilação azeotrópica (com ciclohexano), desidratação 

extractiva (com monoetilenoglicol) ou desidratação por adsorção (com peneiras 

moleculares) (BNDES, 2008). 
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1.4. A citometria de fluxo multiparamétrica 

 
A citometria de fluxo é uma tecnologia de análise quantitativa que permite caracterizar 

uma população ao nível de uma célula individual, quando as células intersectam um feixe de 

radiação. A intensidade dos sinais ópticos gerados pela radiação é então correlacionada 

com parâmetros estruturais ou funcionais das células (Díaz et al., 2010). 

A principal característica da citometria de fluxo é a medição simultânea de múltiplos 

parâmetros em cada célula, individualmente, e num elevado número de células de uma 

população, permitindo separá-las em subpopulações, consoante os parâmetros medidos, 

sem afectar a sua integridade ou, afectando-a minimamente (Côrte-Real et al., 2002). 

O citómetro de fluxo é composto por uma fonte de radiação (laser ou lâmpada de 

mercúrio), uma câmara de fluxo, um sistema óptico, fotodíodos ou fotomultiplicadores, para 

detecção dos sinais de interesse, e uma unidade de processamento de dados (Fig. 1.5.). 

 

 
Figura 1.5. Configuração de um citómetro de fluxo (da Silva et al., 2004). 

 
 
A amostra a analisar, que é uma suspensão de células ou partículas em solução tampão 

salina, é injectada e atravessa a câmara de fluxo, onde as células passam, uma a uma, 

perpendicularmente, através do feixe de radiação e em regime laminar. A velocidade de 

escoamento do fluído de revestimento (solução tampão) é superior à da amostra e é 

ajustável, o que permite o controlo da espessura da solução da amostra, de maneira a que 

passe uma célula de cada vez. Assim, podem ser detectadas até 100000 células por 

análise, em poucos minutos. 

 

  



12 
 

Sempre que o feixe de radiação intercepta uma célula na câmara de fluxo, sofre 

dispersão frontal (forward angle ligth scatter ou FS) e dispersão lateral (side scatter ou SS), 

que é detectada directamente pelos fotodíodos ou desviada ortogonalmente por espelhos 

dicróicos, lente e filtros ópticos, e detectada pelos fotomultiplicadores. A fluorescência 

intrínseca de alguns compostos celulares ou resultante da adição de corantes fluorescentes 

(fluorocromos) também é detectada pelos fotomultiplicadores (detectores de fluorescência 

FL1, FL2, etc.) (da Silva et al., 2004). 

A fracção de radiação detectada pelo detector de dispersão frontal ou FS dá-nos 

informação sobre o tamanho da célula enquanto a fracção detectada pelo detector lateral ou 

SS é proporcional à complexidade da célula (Díaz et al., 2010). 

Após a detecção, os detectores convertem a radiação medida em sinais electrónicos que 

por sua vez são convertidos em sinais digitais e que vão sendo acumulados em tempo real 

sob a forma de citogramas que podem ser visualizados em computador (Côrte-Real et al., 

2002). 

A utilização de fluorocromos dá-nos informação adicional sobre a estrutura ou 

funcionalidade da célula. Por exemplo, alguns fluorocromos ligam-se especificamente a 

moléculas celulares (ácidos nucleícos, lípidos, proteínas), aumentando a sua fluorescência. 

Outros acumulam-se em determinados compartimentos celulares ou alteram as suas 

propriedades através de reacções bioquímicas específicas em resposta a alterações no 

ambiente celular, tais como o pH, a polarização da membrana ou a actividade enzimática. 

Assim, é possível separar as células em subpopulações, dadas as suas diferentes 

funcionalidades. Ou seja, a citometria de fluxo multiparamétrica permite detectar estados 

fisiológicos intermédios entre a vida e a morte celular, muito mais do que dividir apenas as 

células em duas subpopulações: células mortas e células viáveis (Díaz et al., 2010). 

As células estão limitadas por uma membrana citoplasmática que lhes permite 

comunicar selectivamente com o ambiente que as rodeia, através dos sistemas de 

transporte passivo e activo, o que gera gradientes electroquímicos. Isto é, a existência de 

sistemas de transporte activo e passivo funcionais e de membrana citoplasmática polarizada 

são condição obrigatória para uma célula saudável e funcional. O fluorocromo iodeto de 

propídio (IP) liga-se às cadeias de ADN mas não consegue atravessar uma membrana 

citoplasmática saudável. O fluorocromo iodeto de 3,3’-dihexiloxacarbocianina (DIOC6(3)) 

acumula-se no interior das células, quando a membrana citoplasmática está polarizada ou 

hiperpolarizada. 
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Isto significa, que a aplicação de uma mistura destes corantes permite diferenciar células 

metabolicamente activas, células com a membrana citoplasmática despolarizada e células 

com a membrana citoplasmática permeabilizada (mortas) (Reis et al., 2005). Tal seria 

impossível com as técnicas de microbiologia clássica, como a contagem de colónias ou a 

leitura da absorvância. 

A utilização da citometria de fluxo multiparamétrica na monitorização de bioprocessos 

microbiológicos é, portanto, de grande interesse. Esta tecnologia permite a análise rápida e 

em tempo real do estado fisiológico das células possibilitando, por exemplo, a correcção de 

alguns parâmetros durante a evolução de um bioprocesso, melhorando o seu rendimento 

global. 

A inibição dos microrganismos que realizam a fermentação constitui uma barreira para a 

produção industrial de etanol a partir de biomassa lenhocelulósica (Almeida et al., 2007),  

pelo que, a citometria é uma ferramenta útil na monitorização da fermentação, pois permite 

detectar, de uma forma fácil, rápida e precisa, as respostas das células ao stress causado 

pela presença dos inibidores. Essa informação, obtida em tempo real, permitirá alterar, em 

“directo”, a estratégia de controlo do processo (por exemplo, alterando a taxa de 

alimentação, composição do meio, agitação, etc.) de forma a obter-se a máxima 

produtividade em etanol. 
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2. Objectivos 

 
O trabalho apresentado nesta dissertação teve como principal objectivo a 

caracterização do crescimento e da capacidade de produção de etanol da levedura 

Saccharomyces carlsbergensis ATCC 6269 na presença de ácido acético, um composto 

formado no tratamento de biomassa lenhocelulósica, com capacidade de inibir o processo 

de fermentação alcoólica. 

Para tal, o estado fisiológico das células, a integridade da membrana citoplasmática, o 

potencial das membranas citoplasmática e mitocondrial e a presença de espécies reactivas 

ao oxigénio (ROS) foram monitorizados por citometria de fluxo, na medida em que, em 

situações de stress, as células dos microrganimos que realizam a fermentação apresentam 

estados fisiológicos heterogéneos e o seu conhecimento é determinante no controlo e 

optimização deste bioprocesso. 

A avaliação do crescimento da levedura, do consumo de substrato e da produção de 

etanol também permitiram o cálculo de vários parâmetros cinéticos que complementaram a 

caracterização do processo. 
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3. Materiais e Métodos 

 

3.1. Microrganismo 

 
Para o presente estudo, foi utilizada a levedura Saccharomyces carlsbergensis ATCC 

6269.  

A levedura foi mantida em cunhas de agar MR (meio de repicagem), previamente 

esterilizado em autoclave (Uniclave 88, A. J. Costa, Portugal), cuja composição se encontra 

descrita na Tabela 3.1. Estas foram incubadas em estufa (Memmert, Alemanha) a uma 

temperatura de 30 ºC durante 2 dias e depois guardadas a 7 ºC. 

 
Tabela 3.1. Composição do meio de repicagem. 

Nutrientes Concentração (g.L-1) 

Glucose 20 

Agar 20 

Peptona 10 

Extracto de levedura 5 

 

 

3.2. Reagentes 

 
Os reagentes utlizados neste trabalho estão descritos na Tabela 1. do Anexo I. 

 

3.3. Meio de cultura 

 
Para os ensaios de crescimento e fermentação, a levedura foi inoculada em meio de 

cultura complexo (MC) cuja composição se encontra descrita na Tabela 3.2. e cujo valor de 

pH final era de 5. O meio de cultura, preparado com o dobro da concentração, foi 

previamente esterilizado em autoclave (Uniclave 88, A. J. Costa, Portugal) a 110 ºC durante 

15 min. A solução de glucose foi esterilizada à parte e adicionada ao meio esterilizado, para 

uma concentração final da fonte de carbono de 50 g.L-1. 
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Tabela 3.2. Composição do meio de cultura (MC). 

Nutrientes Concentração (g.L-1) 

Glucose 50 

Dihidrogenofosfato de potássio 5 

Extracto de levedura 5 

Sulfato de amónio 5 

Sulfato de magnésio heptahidratado 1 

 
 

Para o estudo do efeito de inibição, em cada fermentação foi adicionado ao meio de 

cultura ácido acético em concentrações variáveis entre 0,5 g.L-1 e 20 g.L-1. Nesses casos, o 

pH inicial (medido por um eléctrodo inoLab pH 730, WTW, Alemanha) do meio de cultura foi 

ajustado com solução concentrada de hidróxido de sódio (NaOH) ao valor de pH do controlo 

(MC com glucose). 

 

3.4. Crescimento dos Pré-Inóculos 

 
O crescimento de culturas de S. carlsbergensis foi realizado em frascos Erlenmeyers de 

1 L contendo 500 mL de meio MC com 50 g.L-1 de glucose inoculados por ansada a partir de 

uma cunha. Os Erlenmeyers foram tapados com rolhas de algodão e incubados a 30 ºC e a 

150 rpm em incubadora orbital (Unitrom, Infors, Suiça). 

Para caracterizar o crescimento retiraram-se amostras em condições de assepsia, ao 

longo do tempo, nas quais se efectuaram leituras espectrofotométricas a 640 nm (Thermo 

Spectronic Genesys 20, Thermo Electron Corporation, E.U.A.) 

 

3.5. Fermentação alcoólica em presença de ácido acético 

 
Os ensaios de fermentação realizaram-se em Erlenmeyers de 1 L, contendo 500 mL de 

meio MC com 50 g.L-1 de glucose e inibidor, tapados com rolhas de borracha, nas quais 

foram incorporadas agulhas. Para a inoculação usaram-se células de levedura                    

S. carlsbergensis provenientes de um pré-inóculo em fase de crescimento exponencial 

(t~14h), que foram recolhidas por centrifugação (Biofuge 28 RS, Heraeus Sepatech, 

Alemanha) durante 10 min a 13500 rpm. As células foram lavadas 2 vezes com água 

destilada esterilizada e, finalmente, ressuspensas em água destilada esterilizada, em 

volume necessário para a obtenção de uma concentração final de biomassa de 150 mg.L-1, 
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após adição de 5 mL ao meio de fermentação. O processo decorreu a 30 ºC e 150 rpm em 

incubadora orbital (Unitrom, Infors, Suiça) até atingir a fase estacionária do crescimento. 

Em cada ensaio foram inoculados 2 Erlenmeyers, um contendo só meio de cultura e 

glucose, que serviu de controlo, e outro contendo meio de cultura, glucose e inibidor. 

Foram colhidas amostras durante o processo e, para cada amostra procedeu-se à  

leitura do valor de pH (inoLab pH 730, WTW, Alemanha), à leitura da absorvância da 

suspensão a 640 nm e à análise por citometria de fluxo (ver 3.6). As amostras foram ainda 

centrifugadas (Sigma 201, Sigma, Alemanha) a 5000 rpm durante 30 min e no sobrenadante 

realizou-se posterior quantificação da glucose (ver 3.7.2.), do etanol (ver 3.7.3.) e do ácido 

acético e glicerol (ver 3.7.4.). 

 Para a caracterização do crescimento e capacidade fermentativa da S. carlsbergensis 

foram determinados vários parâmetros cinéticos tais como a taxa específica de crescimento 

(µ) (ver 3.8.1.), o rendimento em biomassa (YX/Glu) (ver 3.8.2.), o rendimento em etanol 

(YEt/Glu) (ver 3.8.3.) e a contante de inibição (Ki) (ver 3.8.4.). 

 

3.6. Citometria de fluxo multiparamétrica 

 
A citometria de fluxo multiparamétrica realizada em citómetro (FACScan, Becton 

Dickinson Instruments, Bélgica) equipado com laser de árgon de 488 nm, permitiu 

caracterizar o comportamento da levedura S. carlsbergensis ao longo dos ensaios de 

fermentação com adição de inibidor, bem como monitorizar o tamanho e a complexidade 

interna das células e a integridade da membrana citoplasmática, o potencial da membrana 

citoplasmática e a presença de espécies reactivas ao oxigénio (ROS) nas células. 

A integridade da membrana citoplasmática foi aferida através da fluorescência emitida 

pelas células coradas com iodeto de propídio (IP) (Invitrogen, E.U.A.). Quando as células 

estão íntegras, o IP não atravessa a membrana citoplasmática. Mas quando a membrana 

está danificada, o IP atravessa-a e liga-se ao DNA, emitindo fluorescência (da Silva et al., 

2010). Durante a optimização deste fluorocromo, uma amostra de células foi sujeita a um 

banho quente, durante 10 min a 100 ºC, e coradas com IP, induzindo assim a 

permeabilidade destas. A concentração da solução-mãe de IP foi de 1 mg.mL-1 em água 

destilada e a concentração da solução final na suspensão celular foi de 0,5 µg.mL-1. As 

amostras foram diluídas com solução tampão salina (PBS, pH 7.0) (Oxoid, Inglaterra) de 

forma a obterem-se cerca de 800 a 1000 eventos por segundo e foram adicionados 0,5 µL 

de IP para 500 µL de amostra. O IP é excitado a 536 nm e emite a 623 nm (FL3) (da Silva et 

al., 2012). 
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O potencial da membrana da levedura foi monitorizado através da fluorescência emitida 

pelas células coradas com iodeto de 3,3’-dihexiloxacarbocianina (DIOC6(3)) (Invitrogen, 

E.U.A.), um fluorocromo lipofílico e catiónico que se acumula no exterior da membrana 

quando as células se encontram despolarizadas (da Silva et al., 2004). Para a optimização 

da aplicação deste corante, uma amostra de células foi previamente tratada com 15 µg.mL-1 

de cianina carbonil m-clorofenilhidrazona (CCCP), que anula o potencial de membrana 

através da destruição do gradiente de protões que existe na membrana citoplasmática (da 

Silva et al., 2004). As células foram posteriormente coradas com DIOC6(3) e incubadas 

durante 10 min no escuro. A análise citométrica associada à utilização do corante DIOC6(3) 

foi efectuada de acordo com o protocolo de Lloyd et al. (1995). A concentração da solução-

mãe de DIOC6(3) foi de 10 µg.mL-1 em sulfóxido de dimetilo (DMSO) e a concentração da 

solução final foi de 5 ng.mL-1. Foi adoptado o método de dupla coloração, em que a cada 

amostra previamente diluída com PBS e à qual tinham já sido adicionados 0,5 µL de IP, 

foram adicionados 0,5 µL de DIOC6(3), aferindo-se simultaneamente a integridade e o 

potencial das membranas. As amostras foram homogeneizadas em agitador vórtice (VF2, 

Janice & Kunkel IKA Labortechnik, Alemanha) e incubadas no escuro durante 10 min à 

temperatura ambiente. O DIOC6(3) é excitado a 484 nm e a fluorescência das células 

coradas é medida a 501 nm (FL1) (da Silva et al., 2012). 

A presença de ROS foi analisada através da fluorescência emitida pelas células 

coradas com 123-dihidrorodamina (DHR-123) (Invitrogen, E.U.A.). A DHR-123 penetra na 

membrana da célula e, na presença de ROS é oxidada, formando-se 123-rodamina, produto 

responsável pela fluorescência das células (Kobayashi et al., 2006). Para a optimização da 

aplicação deste fluorocromo, foram analisadas células na fase exponencial, células velhas, 

colhidas na fase de morte e quando a fonte de carbono estava já esgotada e células velhas 

mortas, isto é, cuja morte foi induzida através da adição de etanol a 70 % (v/v) e incubadas 

durante 40 min. A suspensão de células foi lavada com ácido etilenodiamino tetra-acético 

(EDTA) e centrifugada, para obtenção do sobrenadante, durante 15 min a 5000 rpm (Sigma 

201, Sigma, Alemanha), operações estas realizadas 2 vezes. A suspensão celular então foi 

diluída em EDTA, de forma a obter-se uma absorvância de cerca de 7, lida a 640 nm. O 

protocolo seguido por Kobayashi et al. (2006) foi modificado. A solução de DHR-123 foi 

inicialmente dissolvida em DMSO a uma concentração de 0,5 mg.mL-1 e armazenada a -18 

ºC. A concentração da solução-mãe de DHR-123 foi de 1mM e foi diluída (1:10) em solução 

tampão PBS. As amostras foram diluídas em solução PBS, de forma a ajustar o número de 

eventos para cerca de 800 a 1000 eventos por segundo, adicionando-se 20 µL DHR-123 a 

500 µL de amostra homogeneizada antes da análise. A DHR-123 foi excitada a 500 nm e a 

fluorescência das células coradas com este corante foi medida a 536 nm (FL1)                   

(da Silva et al., 2012). 
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Em todas as análises, foram também analisadas células não coradas, que serviram de 

controlo da autofluorescência. Antes das análises de citometria, cada amostra foi sujeita a 

um tratamento com ultra-sons (Transonic 660/H, Elma, Bélgica) durante 10 s, de maneira a 

desagregar as células da levedura. 

 

3.7. Métodos Analíticos 

 

3.7.1. Determinação da relação entre a biomassa seca e a absorvância da cultura 

 
Para a determinação da concentração de biomassa seca, foram recolhidas células de  

S. carlsbergensis crescidas em meio MC com glucose, no final da fase exponencial, e 

concentradas por centrifugação (Biofuge 28 RS, Heraeus Sepatech, Alemanha) durante     

10 min a 13500 rpm. As células foram depois lavadas com água destilada esterilizada, 

novamente centrifugadas e ressuspensas em água por agitação em vórtice (MS2 

Minishaker, IKA, Alemanha), de modo a obter-se uma suspensão celular com um valor de 

absorvância a 640 nm de cerca de 5. 

A concentração da biomassa seca foi determinada em triplicado, filtrando 5 mL da 

suspensão celular concentrada com filtros de fibra de vidro, com poro de 0,2 µm (GF/C, 

Whatman, E.U.A.), previamente secos a 80 ºC em estufa (Memmert, Alemanha), durante   

12 h e tarados. Após a filtração, os filtros foram novamente secos em estufa a 80 ºC até 

peso constante e pesados. 

A partir da suspensão celular concentrada prepararam-se várias suspensões celulares 

diluídas em água destilada (1:10, 1:15, 1:20, 1:30, 1:40, 1:60 e 1:100) e para cada uma 

foram efectuadas leituras espectrofotométricas a 640 nm. 

Foi estabelecida uma regressão linear entre a biomassa seca e a absorvância destas 

suspensões que serviu para determinar a concentração de biomassa a partir dos dados de 

absorvância em todos os ensaios de fermentação. Esta correlação encontra-se apresentada 

no Anexo II. 
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3.7.2. Quantificação da glucose residual por DNS 

 
A concentração de glucose residual nos meios de fermentação foi quantificada 

utilizando o método do reagente de ácido 3,5-dinitrossalicílico (DNS) (Miller, 1959).  

A 0,5 mL de amostra adequadamente diluída foi adicionado igual volume de reagente 

de ácido 3,5-dinitrossalicílico (DNS) em tubo de ensaio. 

As soluções foram homogeneizadas em agitador de vórtice (MS2 Minishaker, IKA, 

Alemanha), mergulhadas em banho de água a ferver durante 5 min e arrefecidas à 

temperatura ambiente durante 10 min. Foram, a seguir, adicionados 5 mL de água destilada 

e as soluções foram novamente homogeneizadas. 

A absorvância das misturas foi medida a um comprimento de onda (λ) de 540 nm num 

espectrofotómetro (HITACHI U-2000, HITACHI, Japão), contra um ensaio branco, em que a 

amostra foi substituída por água destilada. Cada amostra foi analisada em duplicado. 

Prepararam-se também soluções padrão de glucose em água destilada, com 

concentrações entre 75 e 1500 mg.L-1 de glucose para a realização da curva de calibração a 

usar na posterior determinação da concentração de glucose nas amostras. A curva de 

calibração encontra-se apresentada no Anexo III. 

 

3.7.3. Quantificação de etanol por cromatografia gasosa 

 
A quantificação do etanol produzido foi realizada através de cromatografia gasosa (GC) 

num cromatógrafo (HP 5890, Hewlett Packard, E.U.A.) equipado com injector on-column, 

coluna de enchimento (4% Carbowax 20M, 1% de ácido trimesílico, 80-120 Carbopack BDA) 

de 2 m de comprimento e 1/8’ de diâmetro interno e detector de ionização à chama. As 

temperaturas do detector, injector e forno eram respectivamente de 200 ºC, 150 ºC e       

110 ºC, tendo-se utilizado hélio como gás de arrastamento. 

Foi injectado 1 µL de volume de mistura, contendo em partes iguais, solução de           

2-propanol como padrão interno, e amostra adequadamente diluída. Para a calibração do 

cromatógrafo foram utilizadas soluções com 1,5 g.L-1 de etanol. 

 

3.7.4. Quantificação de ácido acético e glicerol por HPLC 

 
O ácido acético e o glicerol presentes nos meios de fermentação foram quantificados 

através de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) num cromatógrafo (Merck 

HITACHI, Alemanha) equipado com detector de índice de refracção e uma coluna Aminex 

HPX-87H. A análise decorreu a 50 ºC, a uma pressão de cerca de 600 atm e a um fluxo de 
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0,4 mL.min-1. As amostras foram eluídas com solução de ácido sulfúrico 5 mM previamente 

filtrada (filtros com 0,2 µm de porosidade e diâmetro de 47 mm, de polieterssulfona 

hidrofílica (Supoc 200 da Pall Life Sciences, E.U.A.) e desgaseificada. 

Para calibração, foi utilizada uma solução padrão composta por glicerol e ácido acético 

com concentrações de 20 g.L-1, a partir da qual foram preparados padrões por diluição de 

1000 µL, de 200 µL, 400 µL, 600 µL, 800 µL e 1000 µL de solução mãe. 

 

3.8. Parâmetros cinéticos 

 

3.8.1. Taxa específica de crescimento 

 
A taxa específica de crescimento (µ) para cada um dos ensaios foi determinada a partir 

dos gráficos que representam o logaritmo natural da concentração de biomassa seca em 

função do tempo. Seleccionaram-se os pontos correspondentes à fase exponencial de 

crescimento da levedura e realizou-se a regressão linear de maneira a obter a correlação 

entre os pontos. O declive da recta corresponde então à taxa específica de crescimento (µ), 

de acordo com a equação 

ln X = ln X0 + µt 

 

em que ln X é o logaritmo natural da concentração de biomassa, ln X0 é o logaritmo natural 

da concentração de biomassa em presença de inibidor, µ é a taxa específica de crescimento 

e t o tempo (h-1). 

 

3.8.2. Rendimento em biomassa 

 
O rendimento em biomassa (YX/Glu) foi determinado através da função 

 

YX/Glu= 
�����

����� ����
 

 

em que Xf - X0 é a diferença entre a concentração final e a concentração de biomassa no 

tempo 0 (g.L-1) e Glu0 - Gluf é a diferença entre a concentração de glucose no tempo 0 e a 

concentração de glucose final (g.L-1). 
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3.8.3. Rendimento em etanol 

 
O rendimento em etanol (YEtOH/Glu) foi determinado através da função 

 

YEtOH/Glu = 

���

����� ����
 

 

em que Etmax é concentração máxima de etanol produzida (g.L-1) e Glu0-Gluf é a glucose 

consumida no intervalo de tempo em que se atingiu a concentração máxima de etanol    

(g.L-1). 

 

3.8.4. Constante de inibição do crescimento pelo ácido acético 

 
A constante de inibição do crescimento (Ki) em presença de ácido acético, foi 

determinada a partir da curva que representa os logaritmos naturais das taxas de 

crescimento específicas (µ) em função da concentração inicial de inibidor A (Serrano et al., 

2001). Os pontos que correspondiam à recta foram utilizados para fazer uma regressão 

linear, sendo o declive da recta a constante de inibição de crescimento (Ki) pelo ácido 

acético: 

 

ln µa = ln µ0 + Ki . A 

 

em que ln (µa) é o logaritmo natural da taxa específica de crescimento, ln (µ0) é o logaritmo 

natural da taxa específica de crescimento calculada para o crescimento da levedura em 

presença da concentração mais baixa de inibidor, Ki é a constante de inibição e A é a 

concentração de ácido acético. 
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4. Resultados e Discussão 

 

4.1. Estudo do crescimento da levedura Saccharomyces carlsbergensis 

 

Este trabalho iniciou-se com a caracterização do crescimento da levedura 

Saccharomyces carlsbergensis, tendo sido realizado um ensaio para definir a evolução da 

sua curva e respectivas fases de crescimento (Fig. 4.1.). 

 

 
Figura 4.1. Curva de crescimento da levedura S. carlsbergensis, em meio MC com 50 g.L-1 glucose (T= 30 ºC, 
150 rpm) [Os valores experimentais foram afectados por um erro experimental que não ultrapassou 10% (n=2)]. 

 
 

Observa-se que a fase exponencial de crescimento se situou entre as 4h e 14h após a 

inoculação do meio, tendo o processo global de desenvolvimento decorrido em cerca de    

28 h. 

A quantificação da biomassa produzida ao longo do crescimento da levedura, por 

aplicação da correlação determinada entre o peso seco e a absorvância das amostras 

colhidas durante o crescimento (Anexo II), permitiu o cálculo da taxa específica de 

crescimento (µ) (ver 3.8.1.) e do respectivo coeficiente de correlação (Tab. 4.1.). 
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Tabela 4.1. Taxa específica de crescimento da levedura S. carlsbergensis em meio MC com 50 g.L-1 glucose (T= 
30 ºC, 150 rpm).  

µ 
Coeficiente de correlação 

(R2) 

0,47 h-1 0,996 

 

 

4.2. Fermentação alcoólica em presença de ácido acético 

 

4.2.1. Crescimento da levedura 

 
Para avaliar o efeito de inibição da capacidade fermentativa da levedura Saccharomyces 

carlsbergensis pelo ácido acético, foram realizados sete ensaios de fermentação, dos quais 

um sem adição de inibidor e seis com adição de ácido acético em concentrações variáveis 

entre 0,5 g.L-1 e 20 g.L-1. 

Na Figura 4.2. observa-se o efeito da presença de ácido acético no crescimento da 

levedura.  

 
Figura 4.2. Crescimento da levedura S. carlsbergensis em meio MC com 50 g.L-1 de glucose e na presença de 

ácido acético:  0 g.L-1;  0,5 g.L-1;  1 g.L-1; 5 g.L-1; 10 g.L-1; 15 g.L-1; 20 
g.L-1 (T= 30 ºC; 150 rpm). [Os valores experimentais foram afectados por um erro experimental que não 
ultrapassou 10% (n=2)]. 
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Verificou-se que a adição de concentrações crescentes de ácido acético afectou o 

crescimento da levedura, provocando um aumento da duração da fase de latência e da fase 

exponencial, com redução do valor da taxa específica de crescimento (µ) e do teor máximo 

em biomassa produzido (Xmax) (Fig. 4.2.; Tab. 4.2.). 

O aumento da duração da fase de latência e da fase exponencial verificou-se 

especialmente nos ensaios com 10 g.L-1 e 15 g.L-1 de ácido acético, tendo-se atingido os 

teores máximos em biomassa apenas às 31 h, enquanto que nos ensaios com 0,5, 1 e         

5 g.L-1 de ácido acético, as concentrações máximas de biomassa foram atingidas às 23 h, 

correspondendo ao final da fase exponencial. No ensaio com maior concentração de 

inibidor, a levedura não conseguiu ultrapassar a fase de latência, pelo que é óbvio o efeito 

de inibição do ácido acético sobre o crescimento deste microrganismo. Este ensaio foi 

monitorizado até às 143 h, tendo a concentração final de biomassa detectada sido          

0,16 g.L-1, semelhante ao valor inoculado inicialmente. 

Também se verificou (Tab. 4.2.) que a taxa de crescimento específica (µ) diminuiu com o 

acréscimo da concentração de ácido acético adicionado ao meio de crescimento, tendo o 

efeito de inibição sido quase total no ensaio com 20 g.L-1, para o qual não foi possível 

determinar qualquer valor de µ, já que a levedura S. carlsbergensis não atingiu a fase 

exponencial de crescimento. 

O efeito de inibição causado por este inibidor deverá ser, principalmente devido, tal 

como já foi referido por diversos autores (Pampulha e Loureiro-Dias, 1989; Verduyn, 1991; 

Taherzadeh et al., 1996; Palmqvist e Hanh-Hägerdal, 2000), à forma não dissociada do 

ácido, que se difunde através da membrana por difusão passiva, sofrendo dissociação 

assim que penetra o interior da célula e provocando uma diminuição do pH intracelular. A 

célula tenta então compensar esta variação do pH intracelular pela acção das ATPases, que 

bombeiam os protões para o exterior das células, à custa de ATP, ou seja, quanto maior for 

a concentração de ácido acético no citosol, mais ATP será necessário e menor será a 

biomassa formada. 

A razão entre a taxa específica de crescimento de cada ensaio em presença de inibidor 

e a taxa específica de crescimento do ensaio sem inibidor, µ/µSI, e que exprime o valor 

normalizado, também vai decrescendo ao longo dos ensaios, reflectindo o efeito de inibição 

causado pelo ácido acético. Os valores dos quocientes obtidos foram inferiores aos 

determinados por Duarte et al. (2005), que estudaram o efeito de inibição deste ácido em 

Debaryomyces hansenii. Contudo, ao contrário da levedura S. carlsbergensis, esta levedura 

não apresentou qualquer crescimento na presença de ácido acético com uma concentração 

de  9 g.L-1. 
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Tabela 4.2. Valores das variáveis relacionadas com a produção de biomassa em ensaios de fermentação por S. 
carlsbergensis com 50 g.L-1 de glucose e em presença de ácido acético. 

Concentração HAc µ (h-1) R2 µ/µSI 
XMax 

(g.L-1) 

YX/Glu 

(g.g-1) 
YX/glu/YX/gluSI 

0 g.L-1 0,451 0,999 - 3,92 0,072 - 

0,5 g.L-1 0,409 0,994 0,907 3,79 0,066 0,920 

1 g.L-1 0,363 0,992 0,804 3,65 0,063 0,878 

5 g.L-1 0,371 0,997 0,823 2,71 0,049 0,683 

10 g.L-1 0,213 0,999 0,471 2,28 0,047 0,653 

15 g.L-1 0,111 0,976 0,246 1,96 0,037 0,555 

20 g.L-1 - - - 0,16 0,004 0,065 

 

 

Tal como esperado, a concentração máxima de biomassa, XMax, foi alcançada no ensaio 

sem adição de ácido acético e o seu valor foi diminuindo com o aumento da concentração 

de inibidor, não se tendo observado qualquer produção no ensaio com 20 g.L-1, valor 

semelhante à biomassa inoculada inicialmente (0,15 g.L-1). 

O rendimento em biomassa, YX/Glu (ver 3.8.2.), obedeceu ao mesmo padrão, isto é, foi 

decrescendo com o aumento da concentração de inibidor no meio de crescimento, 

relativamente ao ensaio sem adição de inibidor. 

A razão entre o rendimento em biomassa nos ensaios em presença de inibidor e o 

rendimento em biomassa no ensaio sem inibidor, YX/glu/YX/gluSI, e que traduz o valor 

normalizado do rendimento, seguiram a dinâmica observada para a razão µ/µSI, indicando 

que a presença de ácido acético no meio de crescimento afecta mais a S. carslbergensis, no 

que diz respeito à produção de biomassa, quando comparada com os resultados obtidos por 

Duarte et al. (2005) ao estudar a levedura Debaryomyces hansenii. Contudo, a levedura     

S. carlsbergensis tolerou concentrações superiores de ácido acético, uma vez que o seu 

crescimento só foi totalmente inibido para concentrações de cerca de 20 g.L-1 de inibidor. 

Na sequência dos resultados obtidos para a taxa específica de crescimento e, com base 

na sua representação em função da concentração de inibidor, foi, também, calculada a 

constante de inibição do crescimento (Ki) (ver 3.8.4.) da levedura S. carlsbergensis pelo 

ácido acético, tendo-se obtido um valor de 0,121 L.g-1 com um coeficiente de correlação de 

0,998 (Anexo IV). Este valor foi inferior a 0,13 L.g-1, a constante de inibição do crescimento 

de S. carlsbergensis em presença de ácido fórmico, outro composto inibidor formado na 

sacarificação de materiais lenhocelulósicos, obtida por Neves (2011). Estes resultados estão 

de acordo com os trabalhos de Duarte et al. (2005) e Larsson et al. (1999), que concluiram 

que, apesar de tanto a D. hansenii como a S. cerevisiae tolerarem maiores concentrações 
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totais de ácido fórmico que de ácido acético e, considerando o efeito das formas não 

dissociadas dos dois ácidos, o ácido acético demonstrou ser menos inibidor, provavelmente 

devido ao facto ser uma molécula maior e ter mais dificuldade em atravessar a membrana 

celular e se difundir e dos seus aniões serem menos tóxicos. 

Dado que a levedura S. cerevisiae apenas apresenta crescimento para concentrações 

de ácido acético até 10 g.L-1 (Thomas et al., 2002) e que a inibição total da levedura           

S. carlsbergensis, em presença de ácido acético, só se manifesta para concentrações da 

ordem de 20 g.L-1, os resultados obtidos neste trabalho sugerem que esta levedura é 

promissora para utilização em fermentação de hidrolisados lenhocelulósicos, uma vez que 

as concentrações deste inibidor nesses meios variam entre 0,6 e 11 g.L-1                    

(Duarte et al., 2005). 

Nos ensaios de fermentação por S. carlsbergensis em presença de ácido acético foi 

também monitorizado o valor do pH do meio de fermentação. No início de cada ensaio de 

fermentação com adição de inibidor, o pH inicial do meio de cultura foi ajustado com solução 

concentrada de hidróxido de sódio (NaOH) a aproximadamente 5, o valor de pH do meio 

sem inibidor. 

Na Figura 4.3. observa-se a variação do valor de pH ao longo da fermentação por         

S. carlsbergensis, na presença de ácido acético. 

 

 
Figura 4.3. Variação do pH ao longo da fermentação de 50 g.L-1 de glucose por S. carlsbergensis em presença 

de ácido acético:  0 g.L-1 ;  0,5 g.L-1;  1 g.L-1; 5 g.L-1; 10 g.L-1; 15 g.L-1; 
20 g.L-1 (T= 30 ºC; 150 rpm) [Os valores experimentais foram afectados por um erro experimental que não 
ultrapassou 10% (n=2)]. 
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Verificou-se que, em geral, o pH foi diminuindo ao longo do tempo e, no ensaio sem 

inibidor atingiu o valor de pH final mais baixo de todos, cerca de 3,1. Nas fermentações em 

que se adicionou ácido acético com concentrações acima de 5 g.L-1, verificou-se que o pH 

se manteve relativamente constante ao longo do tempo, atingindo valores entre 4,8 e 5,0. 

O baixo valor de pH atingido no ensaio sem inibidor sugere a produção de metabolitos 

ácidos durante os processos de crescimento e fermentação bem como, a produção de 

etanol. De facto, os valores de pH obtidos ao longo dos ensaios com inibidor foram sempre 

menores que os obtidos no ensaio sem inibidor provavelmente porque, não só houve menos 

produção de biomassa e, consequentemente, menor produção de metabolitos ácidos, como 

também porque, ao ajustar o pH inicialmente com hidróxido de sódio, poderá ter-se formado 

no meio o sal acetato de sódio, tendo este induzido, provavelmente, um efeito tampão. 

Poderá ser também essa a razão pela qual o pH se manteve constante no meio em 

presença das concentrações mais elevadas de ácido acético. 

 

4.2.2. Consumo de glucose e produção de etanol 

 
Nos processos fermentativos realizados por leveduras, a glucose é principalmente 

convertida em etanol. Deste modo, estudou-se também o consumo de glucose e 

consequente produção de etanol pela levedura S. carlsbergensis, quando em presença de 

ácido acético.  

Na Figura 4.4. pode observar-se o consumo de glucose durante o processo fermentativo. 
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Figura 4.4. Consumo de glucose durante o crescimento da levedura S. carlsbergensis em meio MC com    50 

g.L-1 de glucose e na presença de ácido acético:  0 g.L-1;  0,5 g.L-1;  1 g.L-1; 5 g.L-1; 
10 g.L-1; 15 g.L-1; 20 g.L-1 (T= 30 ºC; 150 rpm). [Os valores experimentais foram afectados por um 
erro experimental que não ultrapassou 10% (n=2)]. 

 
 
Como se pode verificar, a glucose foi quase totalmente consumida em todos os ensaios, 

tendo os valores de glucose residual sido inferiores a 0,5 g.L-1, com excepção do ensaio 

com ácido acético numa concentração de 20 g.L-1 que, no final da fermentação, ainda 

apresentava um valor de glucose residual de aproximadamente 42 g.L-1. Este ensaio foi 

monitorizado entre as 60 h e as 143 h, não tendo havido variações no consumo da fonte de 

carbono. 

Tal como observado nas curvas de produção de biomassa, para os ensaios em que foi 

adicionado ácido acético com concentrações de 10 g.L-1 e de 15 g.L-1, a glucose demorou 

mais tempo a ser metabolizada, detectando-se uma fase de latência mais alargada. 

O principal produto de fermentação de glucose pela levedura Saccharomyces 

carlsbergensis é o etanol e, como esperado, observou-se que o seu rendimento variou como 

resposta à presença de compostos inibidores, tais como o ácido acético. 

 

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60

G
lu

co
se

 (
g

.L
-1

)

Tempo (h)



30 
 

 
Figura 4.5. Produção de etanol durante o crescimento da levedura S. carlsbergensis em meio MC com      50 g.L-

1 de glucose e na presença de ácido acético:  0 g.L-1 ;  0,5 g.L-1;  1 g.L-1; 5 g.L-1; 10 
g.L-1; 15 g.L-1; 20 g.L-1 (T= 30 ºC; 150 rpm). [Os valores experimentais foram afectados por um erro 
experimental que não ultrapassou 10% (n=2)]. 

 
 
 
Na Figura 4.5 é possível verificar que, apesar de não ter sido praticamente detectado 

crescimento (Fig. 4.2.), a levedura S. carlsbergensis ainda apresentou alguma capacidade 

para produzir etanol em presença de 20 g.L-1 de inibidor, tendo-se obtido uma produção 

máxima em etanol de 1,55 g.L-1, resultante da metabolização de cerca de 8 g.L-1 de glucose 

(Fig. 4.4.). 

Observa-se que a produção de etanol no ensaio sem inibidor e no ensaio com 0,5 g.L-1 

de inibidor foi muito semelhante, com uma produção máxima em etanol próxima de         

25,5 g.L-1  (Tab. 4.3.), pelo que se pode afirmar que em concentrações baixas, o efeito 

inibidor não se fez sentir para a produção de etanol. 

Verifica-se também que a produção de etanol decresceu nos ensaio com 1, 5, 10 e 15  

g.L-1 de ácido acético, relativamente ao ensaio sem adição de inibidor e o ensaio com       

0,5 g.L-1 de ácido acético, tendo-se atingindo produções em etanol de cerca de 19 g.L-1, 

considerando que os valores experimentais foram afectados por um coeficiente de variação 

inferior a 10%. 
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Tal como descrito anteriormente, a presença de ácido acético no meio de crescimento 

provoca uma diminuição do valor do pH no citosol, devido à sua dissociação, o que significa 

que, para manter um pH intracelular constante, a célula recorrerá às ATPases, o que é feito 

à custa da síntese de ATP. Em condições anaeróbias e com concentrações elevadas de 

inibidor, para haver quantidade suficiente de ATP para neutralisação do pH intracelular, 

poderá ter sido favorecida a produção de etanol pela levedura S. carlsbergensis, dado que o 

processo fermentativo gera 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucose convertida 

(Viegas e Sá-Correia, 1991; Larsson et al., 1999; Duff e Helle, 2004). 

 

 

Tabela 4.3. Constantes relacionadas com o consumo de glucose e a produção de etanol em ensaios de 
fermentação com 50 g.L-1 de glucose pela S. carlsbergensis em presença de ácido acético. 

Concentração HAc Glures(g.L-1) EtOHMax (g.L-1) YEtOH/Glu (g.g-1) 

0 g.L-1 0,31 25,46 0,472 

0,5 g.L-1 0,36 25, 83 0,474 

1 g.L-1 0,20 18,78 0,376 

5 g.L-1 0,18 19,34 0,388 

10 g.L-1 0,30 19,91 0,428 

15 g.L-1 0,41 19,97 0,402 

20 g.L-1 42,09 1,55 0,288 

 

 

Para o rendimento em etanol relativamente à fonte de carbono, YEtOH/Glu (ver 3.8.3.), 

verifica-se o padrão observado para a produção máxima de etanol, EtOHMax, ou seja, uma 

diminuição do rendimento para o ensaio com 1 g.L-1 e depois, um aumento do mesmo para 

os ensaios seguintes, pois em todos este ensaios a glucose foi quase totalmente 

consumida. O rendimento obtido no ensaio com 20 g.L-1 foi de 0,288 g.g-1, valor de certo 

modo elevado para o que se esperava em condições de inibição total do crescimento. 

Contudo, a levedura metabolizou 7,9 g.L-1 de glucose produzindo 1,55 g.L-1 de etanol. 

Estes resultados são distintos dos obtidos por Larsson et al. (1999), que observaram um 

aumento do rendimento em etanol pela S. cerevisiae, em presença de ácido acético em 

concentrações até 100 mM (6 g.L-1), valor a  partir do qual o rendimento em etanol começa a 

decrescer. 
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4.2.3. Formação de produtos secundários 

 
Durante os ensaios de fermentação foram recolhidas amostras nas quais se quantificou 

o ácido acético para aferição de eventuais variações, já que este é um co-produto da 

fermentação alcoólica (Taherzadeh et al., 1996; Duff e Helle, 2004).  

 

 
Figura 4.6. Variação da concentração de ácido acético durante o crescimento de S. carlsbergensis em meio MC 
com 50 g.L-1 de glucose e na presença de ácido acético:  0 g.L-1 ;  0,5 g.L-1;  1 g.L-1; 5 g.L-

1; 10 g.L-1; 15 g.L-1; 20 g.L-1 (T= 30 ºC; 150 rpm). [Os valores experimentais foram afectados 
por um erro experimental que não ultrapassou 10% (n=2)]. 

 
 
Como se verifica na Figura 4.6., e relativamente ao teor em ácido acético, só nos 

ensaios com baixa concentração de inibidor (menor ou igual a 1 g.L-1) foi possível detectar 

variações de 40% (cerca de 0,4 g.L-1) e comparar a sua evolução com a dos resultados do 

ensaio sem ácido acético. Para os ensaios com concentrações mais elevadas, as oscilações 

observadas não representavam qualquer tendência, parecendo reflectir apenas os erros do 

método de análise.  

Verifica-se, no ensaio sem inibidor, que a produção de ácido acético ao longo da 

fermentação atingiu 0,4 g.L-1. No entanto, em presença de baixas concentrações de inibidor 

parece ter havido desaparecimento de cerca de 0,3-0,4 g.L-1 de ácido acético do meio, que 

poderá ter resultado da difusão para o interior das células ou mesmo de um balanço entre 

consumo e formação, já que alguns autores afirmam que este ácido poderá ser usado como 

fonte de carbono no decorrer da fermentação, sendo reposto através do metabolismo da 

levedura (Zheng-yun et al., 2010). 
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Nas mesmas amostra foi também quantificado outro importante co-produto da 

fermentação, o glicerol (Taherzadeh et al., 1996) (Fig. 4.7.). 

 

 
Figura 4.7.  Variação da concentração de glicerol durante o crescimento de S. carlsbergensis em meio MC com 
50 g.L-1 de glucose e na presença de ácido acético:  0 g.L-1 ;  0,5 g.L-1;  1 g.L-1;    5 g.L-1; 

10 g.L-1; 15 g.L-1; 20 g.L-1 (T= 30 ºC; 150 rpm). [Os valores experimentais foram afectados por 
um erro experimental que não ultrapassou 10% (n=2)]. 

 
 

Verificou-se produção de glicerol em todos os ensaios, excepto no ensaio com 20 g.L-1 

de ácido, em que a sua produção foi praticamente nula. Nos restantes ensaios, a variação 

foi concomitante com o decorrer da fermentação, atingindo o valor máximo ao mesmo 

tempo. 

A fermentação sem inibidor gerou cerca de 1,8 g.L-1 de glicerol, mas o aumento da 

concentração de inibidor foi reduzindo progressivamente a formação de glicerol. Segundo 

Taherzadeh et al. (1996), o glicerol é formado para a reoxidação do NADH proveniente da 

síntese celular, em condições anaeróbias. Ou seja, uma redução na produção de biomassa 

conduzirá a uma redução na produção de glicerol, o que de facto sucedeu nos ensaios de 

fermentação com adição de ácido acético.  
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4.3. Citometria de fluxo 

 
A citometria de fluxo multiparamétrica foi utilizada na monitorização da resposta da 

levedura Saccharomyces carlsbergensis à presença de ácido acético, na medida em que 

esta técnica permite determinar os efeitos da presença deste inibidor nas células. Esta 

informação poderá permitir alterar a estratégia de controlo do processo de produção de 

etanol à escala industrial, visando o aumento do seu rendimento. 

 

4.3.1. Optimização da aplicação de fluorocromos 

 
De forma a demonstrar que é possível utilizar a citometria de fluxo multiparamétrica na 

monitorização da integridade da membrana citoplasmática, do potencial das membranas 

citoplasmática e/ou mitocondrial e da presença de espécies reactivas ao oxigénio (ROS) das 

células de S. carlsbergensis, foi necessário estabelecer controlos positivos dos fluorocromos 

utilizados. 

Uma célula metabolicamente activa pressupõe a existência de uma membrana 

citoplasmática polarizada e intacta e de sistemas activos de transporte (Reis et al., 2004). 

Ou seja, uma célula que não apresenta membrana citoplasmática intacta não consegue 

manter ou gerar o gradiente de potencial electroquímico que origina o potencial de 

membrana. Para além disso, se a sua estrutura interna não estiver protegida, encontra-se 

exposta ao meio ambiente, acabando por se decompor (da Silva et al., 2004). Estas duas 

situações podem suceder quando as células se encontram em stress (nutricional ou 

ambiental), por exemplo, em presença de um inibidor. 

Neste trabalho foi utilizada uma mistura de fluorocromos, IP e DIOC6(3), para a 

avaliação da integridade da membrana citoplasmática e do potencial da membrana 

citoplasmática de células individuais de Saccharomyces carlsbergensis em estados 

fisiológicos diferentes, tal como se pode observar nos gráficos de densidade dos controlos 

positivos (Fig. 4.7. e Fig. 4.8.). Estes controlos foram utilizados para comparação com os 

dados obtidos durante os ensaios de fermentação. 

Alguns trabalhos sobre fermentação alcoólica realizada por leveduras mostraram que o 

fluorocromo IP cora células cuja membrana citoplasmática está permeabilizada (Landolfo et 

al., 2008; Attfield et al., 2000). Para a avaliação da integridade da membrana citoplasmática, 

foram colhidas amostras de células de levedura no final da fase exponencial de crescimento, 

ressuspensas em PBS e coradas com IP. 

 

 



 

 

   
Figura 4.8. Gráficos de densidade 
exponencial, b) células que sofreram tratamento térmico (
esgotamento da glucose. (O coeficient
população (A) é composta por células saudáveis, com membrana intacta; a sub
células permeabilizadas. 
 
 
 

Na Figura 4.8.a. é possível diferenciar duas subpopulações, células com a membrana 

citoplasmática intacta (A) (9

permeabilizada (B) (5,8%), coradas pelo IP. A 

concordante com o final da fase exponencial.

Uma nova amostra de células de

colhida, e as células foram ressuspensas em PBS, 

10 min a 100 ºC, e coradas com IP. Observa

membrana citoplasmática intacta

permeabilizadas  (95,7 %), como ser

Foram também analisadas células de levedura 

após a inoculação), quando a glucose estava já totalmente esgota

4.8.c). Tal como sucedeu na

(2%), composta por células com a 

células com a membrana citoplasmática permeabilizada.

como o esgotamento da fonte de carbono causaram a perda da integridade da membrana 

citoplasmática das células. 

O fluorocromo DIOC6(3) 

leveduras durante a fermentação alcoólica 

levedura foram previamente 

através da destruição do gradiente de protões que existe na membrana citoplasmática (da 

Silva et al., 2004), tendo as células 

durante 10 min no escuro. 

 

A B 

a) 

    
 de células de S. carlsbergensis coradas com IP a) célula

que sofreram tratamento térmico (permeabilizadas), c) células em fase de morte 
(O coeficiente de variação foi inferior a 1% pois examinaram-se 20000 eventos)

população (A) é composta por células saudáveis, com membrana intacta; a sub-população (B) é composta por 

possível diferenciar duas subpopulações, células com a membrana 

citoplasmática intacta (A) (94,1%), não coradas pelo IP, e células c

%), coradas pelo IP. A baixa proporção de células

concordante com o final da fase exponencial. 

células de S. carlsbergensis, no final da fase exponencial 

ressuspensas em PBS, sujeitas a um banho quente

e coradas com IP. Observa-se (Fig. 4.8.b.) que algumas células possuem a 

membrana citoplasmática intacta (A) (3,5%), correspondendo a subpopulação (B

%), como seria de esperar. 

Foram também analisadas células de levedura em fase de morte (células 

), quando a glucose estava já totalmente esgotada e coradas com IP  

. Tal como sucedeu na análise anterior, é possível observar uma 

com a membrana intacta e uma subpopulação 

células com a membrana citoplasmática permeabilizada. Ou seja, tanto o tratamento térmico 

como o esgotamento da fonte de carbono causaram a perda da integridade da membrana 

 foi já utilizado, para aferição do potencial de membrana de

durante a fermentação alcoólica (Lloyd et al., 1996). Para tal

previamente tratadas com CCCP, que anula o potencial de membrana 

através da destruição do gradiente de protões que existe na membrana citoplasmática (da 

s células sido posteriormente coradas com DIOC

A B 

b) c) 

A 
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) células no final da fase 

) células em fase de morte após 
20000 eventos). A sub-

população (B) é composta por 

possível diferenciar duas subpopulações, células com a membrana 

%), não coradas pelo IP, e células com a membrana 

proporção de células não coradas é 

no final da fase exponencial foi 

um banho quente, durante    

mas células possuem a 

do a subpopulação (B) a células 

em fase de morte (células colhidas 48 h 

e coradas com IP  (Fig. 

, é possível observar uma subpopulação (A) 

e uma subpopulação (B) (97,6%), de 

Ou seja, tanto o tratamento térmico 

como o esgotamento da fonte de carbono causaram a perda da integridade da membrana 

aferição do potencial de membrana de 

Para tal, as células de 

que anula o potencial de membrana 

através da destruição do gradiente de protões que existe na membrana citoplasmática (da 

DIOC6(3) e incubadas 

B 



 

 

Figura 4.9. Gráficos de densidade de células de 
15 µg.mL-1 CCCP durante 15 min, b
esgotamento de glucose (despolarizadas
20000 eventos). A sub-população (A) é composta por células saudáveis, com membrana inta
sub-população (B) é composta por células com a membrana intacta despolarizada.

 
 

É possível observar duas subpopulações 

citoplasmática intacta e polarizadas

membrana citoplasmática intacta e despolarizadas

No final da fase exponencial

têm membrana intacta e estão 

membrana intacta mas estão despolarizadas 

após a inoculação), quando o esgotamento em gluc

diferenciar duas subpopulações corresponden

membrana (A) (54,9%) e células 

esperar no final da fermentação alcoólica.

DiOC6(3) corou as células conforme o potenci

Através de microscopia de fluorescência

incubação, o DIOC6(3) acumul

mitocondrial e vários organelos, 

 

Figura 4.10. Observação microscópica d
x1000). Verificou-se que o DiOC6(3) penetrou nas mitoc

B 

A 

a) 

    
de células de S. carlsbergensis coradas com DiOC6(3) a
b) células no final da fase exponencial , c) células em fase de morte 

despolarizadas). (O coeficiente de variação foi inferior a 1% porque se examinaram 
população (A) é composta por células saudáveis, com membrana inta

população (B) é composta por células com a membrana intacta despolarizada. 

duas subpopulações na Figura 4.9.a., (A) células 

e polarizadas (11%), coradas pelo DIOC6(3) e (B) 

membrana citoplasmática intacta e despolarizadas (89%), não coradas por

o final da fase exponencial (Fig. 4.9.b) cerca de 55% das células de 

intacta e estão polarizadas (A) e 45% das células da amostra 

membrana intacta mas estão despolarizadas (B). Já na fase de morte (células colhidas 48 h 

após a inoculação), quando o esgotamento em glucose é total (Fig. 4.9

pulações correspondentes a células intactas e 

%) e células intactas e despolarizadas (B) (44,9%), como seria de 

final da fermentação alcoólica. Foi assim possível verificar que o corante 

(3) corou as células conforme o potencial da membrana citoplasmática.

de fluorescência, foi possível verificar que, ao fim de 10 min de 

(3) acumulou na membrana citoplasmática, mas também na membrana 

e vários organelos, (Lloyd et al., 1996), como se verifica na Fig

 
Observação microscópica de S. carlsbergensis, durante a fase de latência

(3) penetrou nas mitocôndrias ao fim de 10 min de incubação.

c) b) 

B
B 

AA 
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a) células tratadas com 

) células em fase de morte após 
inferior a 1% porque se examinaram 

população (A) é composta por células saudáveis, com membrana intacta e polarizada; a 

células com a membrana 

(B) células com a 

por este fluorocromo. 

% das células de S. carlsbergensis 

5% das células da amostra possuem a 

(células colhidas 48 h 

9.c.), consegue-se 

intactas e com potencial de 

,9%), como seria de 

Foi assim possível verificar que o corante 

al da membrana citoplasmática. 

, ao fim de 10 min de 

mbém na membrana 

Figura 4.10.. 

latência (t=2h) (Ampliação 
rias ao fim de 10 min de incubação. 

B 

A 



 

A monitorização da integridade da membrana citoplasmática e do potencial das 

membranas citoplasmática e mitocondrial foi realizada recorren

coloração, usando o IP e o DIOC

 

 

Figura 4.11. Gráficos de densidade 
em fase exponencial. b) células em fase de morte por esgotamento de glucose. (O coeficiente de variação 
inferior a 1% porque se examinaram 20000 eventos).
células com as membranas  citoplasmática e mitocondrial intact
citoplasmática e mitocondrial intactas, despolarizadas, (C) células com as membranas citoplasmática e 
mitocondrial despolarizada e permeabilizadas e (D) células com as membranas citoplasmática e mitocondrial 
permeabilizadas e em lise avançada

 

 

Na Figura 4.11.a, na fase exponencial de crescimento da levedura 

proporção de células com as membranas i

às subpopulações de células com as 

permeabilizadas e em lise avançada (D) (10,3

citoplasmática e mitocondrial 

(células colhidas 3 dias após a inoculação), quando o e

(Fig. 4.11.b), a percentagem de 

intactas e polarizadas (A) (0,8

predominantes, células com as membranas citopl

despolarizadas (B) (40,3%) e células com as membranas citoplasm

permeabilizadas em lise avançada (D) (58,7 %). Ou seja, com o esgotamento da fonte de 

glucose as células intactas e polarizadas

perdendo o potencial de membra

passando depois a apresentar

as células apresentam as membranas citop

lise avançada (células mortas) 

 

 

a) 

A 

B 

da integridade da membrana citoplasmática e do potencial das 

membranas citoplasmática e mitocondrial foi realizada recorrendo ao mé

DIOC6(3) (da Silva et al., 2004). 

    
 de células de S. carlsbergensis coradas com DiOC6(3) e IP 

) células em fase de morte por esgotamento de glucose. (O coeficiente de variação 
inferior a 1% porque se examinaram 20000 eventos). Foi possível diferenciar as seguintes subpopulações: 
células com as membranas  citoplasmática e mitocondrial intactas e polarizadas, (B) células com as membranas 
citoplasmática e mitocondrial intactas, despolarizadas, (C) células com as membranas citoplasmática e 
mitocondrial despolarizada e permeabilizadas e (D) células com as membranas citoplasmática e mitocondrial 

ermeabilizadas e em lise avançada. 

na fase exponencial de crescimento da levedura S. carlsbergensis

proporção de células com as membranas intactas e polarizadas (A) (88,3%) é muito superior 

às subpopulações de células com as membranas citoplasmática 

as e em lise avançada (D) (10,3%) e células com as membranas

e mitocondrial intactas mas despolarizadas (B) (1,4%). 

(células colhidas 3 dias após a inoculação), quando o esgotamento em glucose é total

), a percentagem de células com as membranas citoplasmática

intactas e polarizadas (A) (0,8%) diminui drasticamente, passando a haver 2 subpopulações 

com as membranas citoplasmática e mitocondrial

despolarizadas (B) (40,3%) e células com as membranas citoplasmática

permeabilizadas em lise avançada (D) (58,7 %). Ou seja, com o esgotamento da fonte de 

glucose as células intactas e polarizadas (com capacidade para se dividirem) 

perdendo o potencial de membrana, passando a estar intactas mas despolarizadas

a apresentar membranas permeabilizadas e despolarizadas

as membranas citoplasmática e mitocondrial permeabilizadas e em 

(células mortas) (D), como seria de esperar. 

b ) 

A D D 

C C B 
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da integridade da membrana citoplasmática e do potencial das 

do ao método da dupla 

 
(3) e IP a) células novas, 

) células em fase de morte por esgotamento de glucose. (O coeficiente de variação foi 
Foi possível diferenciar as seguintes subpopulações: (A) 

as e polarizadas, (B) células com as membranas 
citoplasmática e mitocondrial intactas, despolarizadas, (C) células com as membranas citoplasmática e 
mitocondrial despolarizada e permeabilizadas e (D) células com as membranas citoplasmática e mitocondrial 

S. carlsbergensis, a 

%) é muito superior 

tica e mitocondrial 

com as membranas 

%). Na fase de morte 

sgotamento em glucose é total    

com as membranas citoplasmática e mitocondrial 

%) diminui drasticamente, passando a haver 2 subpopulações 

e mitocondrial intactas mas 

tica e mitocondrial 

permeabilizadas em lise avançada (D) (58,7 %). Ou seja, com o esgotamento da fonte de 

(com capacidade para se dividirem) (A), vão 

a, passando a estar intactas mas despolarizadas (B), 

membranas permeabilizadas e despolarizadas (C) e, por fim, 

lasmática e mitocondrial permeabilizadas e em 



 

Um trabalho realizado por Allen 

alcoólica realizada por uma levedura e, 

actividade microbiana, ocorreu acumulação de ROS nas células, causando danos celulares. 

Como estes danos podem resultar na diminuição da viabilidade das células, na integridade 

das membranas e na produção de etanol (

de ROS foi também monitorizada através da citometria de fluxo multiparamétrica.

Para avaliar a presença de ROS em células de 

segundo Landolfo et al. (2008).

colhidas na fase de morte e em carência de carbono (48 h)

induzida através da adição de etanol.

 

 

Figura 4.12. Gráficos de densidade
exponencial. b) células na fase de morte, quando há esgotamento da fonte de carbono. 
etanol. (O coeficiente de variação foi
composta por células que acumularam ROS; a sub
ROS. 

 
 
 

 Na Figura 4.12.a. observa

fase exponencial, células que acumularam ROS (A)

ROS (B) (96,5%). Já na fase de morte (

ROS é mais elevada (43,8%), e

células em que a morte foi induzida (

ROS (17,1%) foi menor do que

observações é possível concluir que

eficientemente a presença destes compostos indicadores de 

  

a) 

A 

B 

Um trabalho realizado por Allen et al. (2010) demonstrou que, durante a fermentação 

alcoólica realizada por uma levedura e, na presença de furfural,  outro composto inibidor da 

actividade microbiana, ocorreu acumulação de ROS nas células, causando danos celulares. 

Como estes danos podem resultar na diminuição da viabilidade das células, na integridade 

das membranas e na produção de etanol (Landolfo et al., 2008), neste trabalho 

de ROS foi também monitorizada através da citometria de fluxo multiparamétrica.

a presença de ROS em células de S. carlsbergensis, seguiu

. (2008). Foram analisadas células na fase exponencial

em carência de carbono (48 h) e, também, células cuja morte foi 

s da adição de etanol. 

Gráficos de densidade de células de S. carlsbergensis coradas com DHR-
) células na fase de morte, quando há esgotamento da fonte de carbono. 

foi inferior a 1% pois examinaram-se 20000 eventos). 
lulas que acumularam ROS; a subpopulação (B) é composta por células que não acumularam 

bservam-se duas subpopulações de células (A) e (B), no final da 

, células que acumularam ROS (A) (3,1%) e células que não acumularam 

a fase de morte (Fig. 4.12.b.), a proporção de células que contêm 

ROS é mais elevada (43,8%), em resultado do envelhecimento celular

células em que a morte foi induzida (Fig. 4.12.c.), a proporção de células que acumularam 

do que na amostra de células em fase de morte

observações é possível concluir que a DHR-123 é um fluorocromo que permite monitorizar

a presença destes compostos indicadores de stress celular.

 

b) 

B 

A 

B 

A 

c) 
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durante a fermentação 

outro composto inibidor da 

actividade microbiana, ocorreu acumulação de ROS nas células, causando danos celulares. 

Como estes danos podem resultar na diminuição da viabilidade das células, na integridade 

neste trabalho a presença 

de ROS foi também monitorizada através da citometria de fluxo multiparamétrica. 

seguiu-se o protocolo 

a fase exponencial, células 

células cuja morte foi 

 
-123 a) células na fase 

) células na fase de morte, quando há esgotamento da fonte de carbono. c) células mortas em 
 A subpopulação (A) é 

população (B) é composta por células que não acumularam 

(A) e (B), no final da 

células que não acumularam 

de células que contêm 

elular. Na amostra de 

a proporção de células que acumularam 

na amostra de células em fase de morte. Com estas 

é um fluorocromo que permite monitorizar 

celular. 
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4.3.2. Monitorização das fermentações por citometria de fluxo multiparamétrica 

 

4.3.2.1. Tamanho e complexidade das células 

 

Através da dispersão da radiação incidente foi possível analisar o tamanho e a 

complexidade das células da levedura S. carlsbergensis, detectadas pelo detector de 

dispersão frontal ou FS (tamanho) e pelo detector lateral ou SS é (complexidade). A Figura 

4.13. mostra os histogramas e as observações microscópicas realizadas no decorrer da 

fermentação alcoólica, para o ensaio com adição de ácido acético com concentração de 

1g.L-1.  

  

   

  
Figura 4.13. Histogramas SS (a,c,e) e observações microscópicas (b,d,f; Ampliação x 1000) de células de S. 
carlsbergensis colhidas na fase de latência (a) e (b), na fase exponencial (c) e (d) e na fase estacionária (e) e (f) 
do decurso de uma fermentação alcoólica em presença de 1 g.L-1 de ácido acético. (O coeficiente de variação foi 
inferior a 1% pois examinaram-se 10000 eventos). 
 

B 

A 

A 

B 

b 

d 

a 

c 

f e 
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Durante a fase exponencial foram observados dois picos bem definidos, A e B           

(Fig. 4.13.c) em contraste com a fase de latência e com a fase estacionária. É muito 

provável que estes dois picos correspondam a células individuais e células em gemulação, 

que apresentam uma dimensão (medida em FS) e uma complexidade maior (medida em 

SS), como se pode observar na respectiva observação microscópica (Fig. 4.13.d). 

Na fase estacionária a fonte carbono já foi consumida pelo que, o ritmo da divisão celular 

da levedura diminuiu. Ou seja, os picos observados na fase exponencial vão-se   

transformando num só pico (Fig. 4.13.e), uma vez que há menos células a gemular, como se 

verifica na observação microscópica (Fig. 4.13.f). 

Isto significa que a citometria de fluxo detectou um perfil típico para cada fase de 

crescimento da levedura S. carlsbergensis, o que está de acordo com os resultados 

apresentados por Silva et al. (2010). 

Os perfis apresentados para a fase de latência, para a fase exponencial e para a fase 

estacionária repetem-se ao longo de todos os ensaios realizados sem inibidor e com 

inibidor. Contudo, a adição de concentrações crescentes de ácido acético não afectou o 

tamanho e a complexidade das células de S. carlsbergensis. 

 

4.3.2.2. Presença de espécies reactivas ao oxigénio 

 

A presença de espécies reactivas ao oxigénio (ROS) foi aferida através da fluorescência 

emitida pelas células de Saccharomyces carlsbergensis coradas pela 123-rodamina. A 

DHR-123, composto não fluorescente, penetra nas membranas das células e, na presença 

de ROS, é oxidada formando-se 123-rodamina, que emite fluorescência. 

A Figura 4.14. mostra os gráficos de densidade correspondentes a células de                 

S. carlsbergensis colhidas na fase exponencial, na fase estacionária e na fase de morte, 

para os ensaios realizados sem inibidor e com concentrações crescentes de inibidor, 

quando coradas com DHR-123. Embora também se tenham feito também análises com 

células colhidas na fase inicial da fermentação, os resultados não são apresentados pois as 

medições realizadas mostraram alguma imprecisão, uma vez que nesta fase as 

concentrações de biomassa são muito baixas. 
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b) 0,5 g.L-1 de ácido acético
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Fase de Morte 
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A 

A 

A 
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    Fase Exponencial  

 

 

d) 5 g.L-1 de ácido acético 

 

e) 10 g.L-1 de ácido acético

 

f) 15 g.L-1 de ácido acético

Figura 4.14. Gráficos de densidade
exponencial, na fase estacionária e na fase de morte
com 1g.L-1 inibidor; d) com 5 g.L
(O coeficiente de variação é inferior a 1% pois examinaram
  

A 
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      Fase Estacionária         Fase de Morte

 

de ácido acético 

de ácido acético 

 
Gráficos de densidade das células de S. carlsbergensis coradas com DHR

exponencial, na fase estacionária e na fase de morte: a) na ausência de inibidor; b) com 
L-1 de inibidor; e) com 10 g.L-1 de inibidor; f) com

(O coeficiente de variação é inferior a 1% pois examinaram-se 10000 eventos). 
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Fase de Morte 

 

 

coradas com DHR-123, na fase 
 0,5 g.L-1 de inibidor; c) 

com 15 g.L-1 de inibidor.                   
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É possível diferenciar duas subpopulações, (A) e (B), que correspondem respectivamente 

a células que acumularam ROS (A) e a células que não acumularam ROS (B). Observa-se 

em todos os ensaios, que a proporção de células que contêm ROS aumenta da fase 

exponencial para a fase estacionária e para a fase de morte, o que pode resultar do 

envelhecimento celular (Allen et al., 2010). 

A maior subpopulação de células que continham ROS (38,4%) foi detectada na fase de 

morte do ensaio sem adição de ácido acético, o que pode dever-se ao valor de pH do meio, 

cerca de 3,1 (Fig. 4.3), que é muito inferior ao dos restantes ensaios, e que pode ter 

intensificado o stress oxidativo induzido pela acumulação de ROS. Um outro factor que pode 

ter contribuído para esta elevada percentagem de ROS nas células de S. carlsbergensis do 

ensaio sem inibidor, pode ter sido a elevada concentração de etanol produzida neste ensaio. 

De facto, é sabido que o etanol induz a produção de ROS nas células de levedura   

(Landolfo et al., 2008). 

É também possível observar que há um aumento de ROS nas células, nos ensaios com 

10 e 15 g.L-1 de inibidor, para as fases exponencial e estacionária, ou seja, o ácido acético 

induziu um aumento das ROS nas células, pois no ensaio sem adição de inibidor, a 

acumulação de ROS nas células só ocorreu na fase de morte. Este aumento na proporção 

de ROS é coincidente com a redução observada na produção de etanol (Fig. 4.5.; Tab. 4.3.), 

tal como Landolfo et al. (2008) sugeriram. Note-se, ainda, que durante o período em que 

decorreu o ensaio com adição de 15 g.L-1 não foi atingida a fase de morte. 

Como se observa na Figura 4.15., no ensaio de fermentação em que se adicionou ácido 

acético com uma concentração de 20 g.L-1, não houve grande variação na percentagem de 

células que apresentavam ROS ao longo do tempo em este ensaio que decorreu, o que 

pode decorrer do facto da levedura não ter ultrapassado a fase de latência. 

  



 

a) T= 6h  

         c) T=48h  

Figura 4.15. Gráficos de densidade
fermentação na presença de inibidor 20 g.L
(O coeficiente de variação foi inferior a 1% pois examinaram
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No ensaio sem adição de inibidor (Fig.4.16.a) observou-se que a proporção de células 

com as membranas citoplasmática e mitocondrial intactas e polarizadas (A) foi diminuindo 

da fase exponencial para a fase estacionária e para a fase de morte, sucedendo o inverso 

com a percentagem de células com as membranas permeabilizadas e em estado de lise 

avançada (D) e verificou-se, também, que a proporção de células com membranas 

citoplasmática e mitocondrial intactas mas despolarizadas (B) foi aumentando. Tal 

observação sugere que as membranas despolarizaram e foram perdendo integridade 

durante a fermentação, devido ao esgotamento da fonte de carbono (Fig. 4.2.) e à 

acidificação do meio (Fig.4.3.). 

Durante a fase exponencial e, comparativamente com o ensaio sem adição de inibidor, a 

subpopulação de células com as membranas intactas e polarizadas (A) foi diminuindo e a 

subpopulação de células com as membranas intactas mas despolarizadas (B) e de células 

despolarizadas e em lise avançada (D) foi aumentando com a adição de concentrações 

crescentes de ácido acético, atingindo um máximo no ensaio com 15 g.L-1 (Fig. 4.16.f). 

Estes resultados sugerem que a presença deste inibidor induziu um nível de stress tal nas 

células de S. carlsbergensis durante a fase exponencial, provocando a permeabilização da 

membrana citoplasmática e a despolarização das membranas citoplasmática e mitocondrial. 

Verifica-se que a proporção de células com as membranas intactas mas despolarizadas 

(B) na fase estacionária é inferior à das células no mesmo estado fisiológico, na fase 

exponencial, ao longo dos ensaios realizados, sucedendo o inverso com a subpopulação de 

células com membranas polarizadas e intactas (A), o que pode ser explicado pelas 

condições nutricionais favoráveis durante a fase exponencial, permitindo que as células 

apresentem uma maior capacidade de resistência à presença do ácido acético, o que não 

acontece quando a cultura atinge a fase estacionária. Contudo, a elevada percentagem de 

células afectadas (B), (C) e (D), entre 67% no ensaio com 0,5 g.L-1 e 96,3% no ensaio com 

15 g.L-1, revelam o impacto deste inibidor no potencial das membranas citoplasmáticas e 

mitocondriais das células da levedura. Supreendentemente, a presença de uma elevada 

percentagem células nestes estados fisiológicos de stress não influiu na produção de etanol, 

tendo-se obtido concentrações em etanol semelhantes nos ensaios com adição de 

concentrações entre 5 e 15 g.L-1 de ácido acético (Fig. 4.5.), ainda que, no ensaio com 15 

g.L-1 de inibidor, a produção máxima em etanol tenha sido atingida mais tarde que nas 

restantes fermentações (Fig. 4.5.). 

Para além do efeito de inibição provocado pela sua forma não dissociada, que atravessa 

a membrana citoplasmática através de difusão passiva, o ácido acético e outros ácidos 

fracos têm, também, impacto sobre as funções das membranas celulares e a organização 

dos lípidos, devido ao facto de se tornarem mais inibidores conforme se tornam mais 

hidrofóbicos. O resultado é a permeabilização das membranas citoplasmáticas, bem como 
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iões e outros metabolitos, levando à estimulação da difusão passiva dos prot
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potencial electroquímico mantido pela membrana

síntese de DNA e RNA, a inibição da actividade metabólica e a ruptura do gradiente 
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Como seria expectável na fase de morte, a proporção de células

avançada é muito superior à das f

Na fermentação em presença de ácido acético com uma concentração de 20 g.L

como foi referido no ponto anterior, a levedura não ultrapassou a fase 

de tempo em que esta ocorreu.
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Como se pode observar na Figura 4.17., destaca-se a subpopulação (B), sendo que as  

subpopulações (A), (C) e (D) foram gradualmente aumentando com o período de tempo em 

que o ensaio decorreu, provavelmente em resultado do consumo de glucose. Observou-se 

que a concentração de ácido acético induziu a perda do potencial electroquímico das 

células, o que é coincidente com uma redução bastante significativa da produção de etanol 

(Fig. 4.5; Tab. 4.3.). Estes resultados sugerem que as células de S. carlsbergensis 

limitaram-se a consumir glucose suficiente para assegurar a energia necessária à 

manutenção da sua actividade metabólica e tentar manter a sua viabilidade, o que se se 

reflectiu na baixa percentagem de células das subpopulações (C) e (D). 
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5. Conclusões 

 
Este trabalho teve como objectivo a caracterização do crescimento e da capacidade de 

produção de etanol da levedura Saccharomyces carlsbergensis ATCC 6269, na presença de 

ácido acético, monitorizado por citometria de fluxo multiparamétrica. O ácido acético é um 

composto inibidor de processos fermentativos que se encontra habitualmente presente nos 

hidrolisados lenhocelulósicos usados para a produção de etanol de 2ª geração. 

Relativamente ao comportamento da levedura Saccharomyces carlsbergensis, foi 

possível concluir que a presença de ácido acético afectou o crescimento e a capacidade 

fermentativa da levedura, provocando alterações a nível fisiológico tais como a  

permeabilidade e a despolarização da membrana citoplasmática. Verificou-se que a taxa 

específica de crescimento (µ) diminuiu com a adição de concentrações crescentes de ácido 

acético, observando-se inibição total do crescimento no ensaio com 20 g.L-1 de inibidor. 

Quanto à produção de etanol, verificou-se que o ensaio sem adição de inibidor e o 

ensaio com 0,5 g.L-1 de ácido acético atingiram a mesma produção em etanol, cerca de  

25,5 g.L-1, podendo concluir-se que a concentrações baixas, o efeito inibidor não se fez 

sentir. No ensaios em que foi adicionado 1, 5, 10 e 15 g.L-1 de inibidor, a produção de etanol 

decresceu por volta de 25%, para valores a rondar 19 g.L-1 de etanol. No ensaio com maior 

concentração de ácido (20 g.L-1), ainda que não se tenha verificado crescimento, ocorreu 

produção de etanol e consumo de glucose embora a produção em etanol não tenha 

ultrapassado 1,55 g.L-1, reflectindo o efeito quase total de inibição da actividade metabólica 

da levedura. 

Estes resultados demonstram que a utilização da levedura Saccharomyces 

carlsbergensis pode ser uma boa estratégia para a viabilidade económica e técnica da 

produção de etanol a partir de biomassa lenhocelulósica, na medida em que esta tolera 

concentrações de ácido acético mais elevadas que as descritas para a S. cerevisiae, 

produzindo em condições de stress cerca de 75% do etanol obtido na ausência de 

inibidores. Uma vez que as concentrações de ácido acético variam entre 0,6 e 11 g.L-1 nos 

hidrolisados lenhocelulósicos não concentrados (Duarte et al., 2005), será importante utilizar 

um microrganismo fermentativo que apresente maior tolerância à presença deste inibidor, e 

a S. carlsbergensis parece ser uma boa aposta. 

Através da citometria de fluxo multiparamétrica aplicada a amostras colhidas durante o 

processo fermentativo, foi possível observar a existência de estados fisiológicos distintos, 

em resposta à presença de ácido acético no meio de crescimento. 

A perda da integridade das membranas citoplasmática e mitocondrial e a perda de 

potencial electroquímico, provocada pela presença do inibidor, foram mais intensas nos 

ensaios com maiores concentrações de inibidor (10 g.L-1 e 15 g.L-1) e, no decorrer da fase 
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exponencial, quando as células estão a gemular, resultando na produção de menor 

biomassa. Não deixa, contudo, de ser surpreendente que a presença de elevadas 

proporções de células com membranas intactas mas despolarizadas, células com 

membranas permeabilizadas e despolarizadas e células com membranas permeabilizadas e 

em estado de lise avançada não tenha inibido totalmente a produção de etanol pela 

levedura S. carlsbergensis. 

No ensaio em que foi adicionado ácido acético com uma concentração de 20 g.L-1 

observou-se uma grande proporção de células despolarizadas. Ou seja, o ácido acético 

induziu a perda do potencial electroquímico das células, o que é coincidente com uma 

redução elevada da produção de etanol. No entanto, no decorrer do tempo de ensaio foi 

aumentando a proporção de células íntegras provavelmente como resultado de alguma 

adaptação da cultura, apesar de não te sido detectado qualquer crescimento celular. 

A monitorização do crescimento e estados fisiológicos da levedura por citometria de 

fluxo multiparamétrica permitiu, também, detectar a presença de ROS, co-produtos do 

metabolismo que podem, acima de determinados valores, causar danos nas células, 

reduzindo a sua viabilibilidade e a integridade das membranas. Constatou-se que a 

acumulação de ROS foi maior nos ensaios com 10 g.L-1 e 15 g.L-1 de ácido acético, 

provavelmente como resposta ao stress induzido pela presença deste inibidor, ainda que a 

proporção de células com ROS tenha sido inferior à do ensaio sem adição de inibidor. A 

síntese destes compostos foi coincidente com a redução da produção de etanol. No ensaio 

com maior concentração de inibidor (20 g.L-1), a proporção de ROS não ultrapassou os 6%. 

Outro dado revelado pela citometria foi a manutenção do tamanho e complexidade das 

células da levedura em todos os ensaios de fermentação com e sem inibidor, embora tenha 

havido variação do tamanho entre as diferentes fases de crescimento. 

A citometria de fluxo multiparamétrica, tal como esperado, permitiu a análise rápida e em 

tempo real do estado fisiológico das células, no decorrer deste bioprocesso, o que significa 

que, à escala industrial, pode permitir a correcção de diversos parâmetros durante a 

evolução da fermentação, aumentando o seu rendimento em etanol. 

A capacidade de produção de etanol e de resistência que a S. carlsbergensis mostrou 

neste trabalho torna-a promissora para a produção de bioetanol a partir de hidrolisados 

lenhocelulósicos. Contudo, os hidrolisados contém ainda outros compostos habitualmente 

referidos como inibidores da fermentação, nomeadamente o ácido fórmico, o ácido 

levulínico, o furfural e o HMF e, por isso, este trabalho deverá prosseguir englobando  

estudos similares a realizar com esses compostos, incluindo ainda a avaliação de sinergias 

dos efeitos.   



52 
 

6. Referências Bibliográficas 

 
Allen, S.A., Clark, W., McCaffery, J.M., Cai, Z., Lanctot, A., Slininger, P.J., Liu, Z.L., Gorsich, 

S.W. (2010). Furfural induces reactive oxygen species accumulation and cellular damage in 

Saccharomyces cerevisiae. Biotechnology for Biofuels, Vol. 3, Nº2. 

http://www.biotechnologyforbiofuels.com/content/pdf/1754-6834-3-2.pdf. Consultado a 

01/08/2011. 

 

Almeida, J.R.M., Modig, T., Petersson, A., Hahn-Hägerdal, B., Lidén, G., Gorwa-Grauslund, 

M.F. (2007). Increased tolerance and conversion of inhibitors in lignocellulosic hydrolysates 

by Saccharomyces cerevisiae. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, Vol. 82, 

340-349. 

 

Attfield, P.V., Kletsas, S., Veal, D.A., van Rooijen, R., Bell, P.J.L. (2000). Use of flow 

cytometry to monitor cell damage and predict fermentation activity of dried yeasts. Journal of 

Applied Microbiology, Vol.89, 207-214. 

 

Balat, M., Balat, H. (2008). A critical review of bio-diesel as a vehicular fuel. Energy 

Conversion and Management, Vol. 49, Nº 10, 2727-2741. 

 

Ballesteros, I., Negro, M.J., Oliva, J.M., Cabanas, A., Manzanares, P., Ballesteros, M., 

(2006). Ethanol production from steam-explosion pretreated wheat straw. Applied 

Biochemistry and Biotechnology, Vol. 130, 496-508. 

 

Biofuels Platform (2010). Biofuels Platform Data. http://www.biofuels-

platform.ch/en/infos/production.php?id=biofuels. Consultado a 20/07/2011. 

 

BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento (2008), Centro de Gestão de Estudos 

Estratégicos, Bioetanol de cana-de-açúcar, Energia para o Desenvolvimento Sustentável, 1ª 

Edição, Rio de Janeiro. 

 

Chen, R.H., Chiang, L.B., Chen, C.N., Lin, T.H., (2011). Cold start emissions of an SI engine 

using ethanol-gasoline blended fuel. Applied Thermal Engineering, Vol. 31, 1463-1467. 

 

Côrte-Real, M., Sansonetty, F., Ludovico, P., Prudêncio, C. Rodrigues, F., Fortuna, M., 

Sousa, M.J., da Silva, M.T., Leão., C. (2002). Contibutos da citologia analítica para estudos 

de biologia de leveduras. Boletim de Biotecnologia, Vol. 71, 19-33. 



53 
 

da Silva, T.L., Reis, A., Hewitt, C., Roseiro, J.C. (2004). Citometria de fluxo – Funcionalidade 

celular on-line em bioprocessos. Boletim de Biotecnologia, Vol. 77, 32-40. 

 

da Silva, T.L., Reis, Kent, C.A., Kosseva, M., Roseiro, J.C., Hewitt, C.J. (2005). Stress-

induced physiological responses to starvation periods as well as glucose and lactose pulses 

in Bacillus licheniformis CCMI 1034 continuos aerobic fermentation processes as measured 

by multi-parameter flow cytometry. Biochemical Engineering Journal, Vol. 24, 31-41. 

 

da Silva, T.L., Feijão, D., Reis, A. (2010).  Using multi-parameter flow cytometry to monitor 

the yeast Rhodotorula glutinis CCMI 145 batch growth and oil production towards biodiesel. 

Applied Biochemistry and Biotechnology, Vol. 162, Nº 8, 2166-2176. 

 

da Silva, T.L., Roseiro, J., Reis, A. (2012). Applications of multiparameter flow cytometry to 

microbial biofuels production processes. Trends in Biotechnology, in press. 

 

Demirbas, A., (2009). Political, economic and environmental impacts of biofuels: a review. 

Applied Energy, Vol. 86, 101-117. 

 

Díaz, M., Herrero, M., García, L.A., Quiróz, C. (2010). Application of flow cytometry to 

industrial microbial bioprocesses. Biochemical Engineering Journal, Vol. 48, 385-407. 

 

Dien, B.S., Cotta, M.A., Jeffries, T.W. (2003). Bacteria engineered for fuel ethanol 

production: current status. Applied Microbiology and Biotechnology, Vol. 63, Nº 3, 258-266. 

 

Directive 2003/30/EC of the European Parliament and the Council on the promotion of the 

use of biofuels or other renewable fuels for transport. 08/05/2003. 

 

Directive 2003/96/EC of the European Parliament and the Council on restructuring the 

Community framework for the taxation of energy products and electricity. 27/10/2003. 

 

Directive 2009/28/EC of the European Parliament and the Council on the promotion of the 

use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 

2001/77/EC and 2003/30/EC. 23/04/2009. 

 

Duarte, L.C., Carvalheiro, F., Neves, I., Gírio, F. (2005). Effects of aliphatic acids, furfural 

and phenolic compounds on Debaryomyces hansenii CCMI 941. Applied Biochemistry and 

Biotechnology, Vol. 121-124, 413-425. 



54 
 

Duff, S.J.B., Helle, S. (2004). Supplementing spent sulfite liquor with a lignocellulosic 

hydrolysates to increase pentose/hexose co-fermentation efficiency ethanol yield. Final 

Report for Tembec Industries Inc. Chemical Products Group, Quebec, Canada. 

 

EIA, Energy Information Administration (2010). International Energy Statistics. 

http://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/#petroleum. Consultado a 20/07/2011. 

 

Eurostat (2009). Panorama of Transport, European Comission. 

 

Gírio, F.M., Fonseca, C., Carvalheiro, F., Duarte, L.C., Marques, S., Bogel-Lukasik, R. 

(2010). Hemicelluloses for fuel ethanol: A review. Bioresource Technology, Vol. 101,     

4775-4800. 

 

Hahn-Hägerdal, B., Galbe, M., Gorwa-Grauslund, M.F., Lidén, G., Zacchi, G. (2006). Bio-

ethanol – the fuel of tomorrow from the residues of today. Trends in Biotechnology, Vol. 24, 

Nº 12, 549-556. 

 

Huang, R., Su, R., Qi, W., He, Z. (2011). Bioconversion of lignocelluloses into bioethanol: 

Process intensification and mechanism research. Bioenergy Research on-line. 

http://www.springerlink.com/content/u834881221823155/. Consultado a 03/08/2011. 

 

Kim, S., Dale, B.E. (2004). Global potential bioethanol production from wasted crops and 

crop residues. Biomass and Bioenergy, Vol. 26, 361-375. 

 

Klinke, H.B., Thomsen, A.B., Ahring, B.K. (2004). Inhibition of ethanol-producing yeast and 

bacteria by degradation products produced during pre-treatment of biomass. Applied 

Microbiology and Biotechnology, Vol. 66, 10-26. 

 

Kobayashi, M., Hiroshi S., Shioya, S. (2007). Physiological analysis of yeasts cells by flow 

cytometry during serial-repitching of low-malt beer fermentation. Journal of Bioscience and 

Bioengineering, Vol. 102, Nº 5, 451-456. 

 

Landolfo, S., Politi, H., Angelozzi, D., Mannazzu, I. (2008). ROS accumulation and oxidative 

damage to cell structures in Saccharomyces cerevisiae wine strains during fermentation of 

high-sugar-containing medium. Biochimica et Biophysica Acta, Vol. 1780, 892-898. 

 



55 
 

Larsson, S., Palmqvist, E., Hahn-Hägerdal, B., Tengborg, C., Stenberg, K., Zacchi, G., 

Nilvebrant, N.O. (1999) The generation of fermentation inhibitors during dilute acid hydrolysis 

of softwood. Enzyme and Microbial Technology, Vol. 24, 151-159. 

 

Lloyd, D., Moran, C. A., Suller, M. T. E., Dinsdale, M. G. (1996). Flow cytometric monitoring 

of rhodamine 123 and a cyanine dye uptake by yeast during cider fermentation. Journal of 

the Institute of Brewing, Vol. 102, 251-259. 

 

Miller, G.L. (1959). Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugar. 

Analytical Chemistry, Vol. 31, Nº 3, 426-428. 

 

Mira, N.P., Teixeira, M.C., Sá-Correia, I. (2010). Adaptive response and tolerance to weak 

acids in Saccharomyces cerevisiae: a genome wide view. Journal of Integrative Biology, 

Vol.14, Nº 5, 525-540. 

 

Mosier, N., Wyman, C., Dale, B., Elander, R., Lee, Y.Y., Holtzapple, M., Ladisch, M. (2005). 

Features of promising technologies for pretreatment of lignocellulosic biomass. Bioresource 

Technology, Vol. 96, 673-686. 

 

Neves, E. (2011). Utilização da citometria de fluxo multiparamétrica na monitorização da 

resposta fisiológica da levedura Saccharomyces carlsbergensis em presença de ácido 

fórmico na produção de bioetanol. Dissertação para obtenção de grau de mestre. 

Universidade Técnica de Lisboa.  

 

Olsson, L., Hahn-Hägerdal, B. (1996). Fermentation of lignocellulosic hydrolysates for 

ethanol production. Enzyme and Microbial Technology, Vol. 18, 312-331. 

 

Palmqvist, E., Grage, H., Meinander, N., Hanh-Hägerdal, B. (1999). Main and interaction 

effects of acetic acid, furfural and p-hydroxybenzoic acid on growth and ethanol productivity 

of yeasts. Biotechnology and Bioengineering, Vol. 63, 46-55. 

 

Palmqvist, E., Hanh-Hägerdal, B. (2000). Fermentation of lignocellulosic hydrolysates. II: 

inhibitors and mechanisms of inhibition. Bioresource Technology, Vol. 74, 25-33. 

 

Pampulha, M.E., Loureiro-Dias, M.C.(1989). Combined effect of acetic acid, pH and ethanol 

on intracellular pH of fermenting yeasts. Applied Microbiology and Biotechnology, Vol. 31, 

547-550. 



56 
 

Reis, A., da Silva, T., Kent, C.A., Kosseva, M., Roseiro, J.C., Hewitt, C.J. (2005). Monitoring 

population dynamics of the thermophilic Bacillus licheniformis CCMI 1034 in batch and 

continuous cultures using multi-parameter flow cytometry. Journal of Biotechnology, Vol.115, 

199-210. 

 

Saha, B.C. (2003). Hemicellulose bioconversion. Journal of Industrial Microbiology and 

Technology, Vol. 30, 279-291. 

 

Sánchez, Ó.J., Cardona, C.A. (2008). Trends in biotechnological production of fuel ethanol 

from different feedstocks. Bioresource Technology, Vol. 99, 5270-5295. 

 

Saxena, R.C., Adhikari, D.K., Goyal, H.B. (2009). Biomass based energy fuel through 

biochemical routes: A review. Renewable & Sustainable Energy Reviews, Vol. 13, 167-178. 

 

Serrano, I., da Silva, T., Roseiro, J.C. (2001). Ethanol-induced dimorphism and lipid 

composition changes in Mucor fragilis CCMI 142. Letters in Applied Microbiology, Vol. 33, 

89-93. 

 

Taherzadeh, M.J., Niklasson, C., Líden, G. (1996). Acetic acid – friend or foe in anaerobic 

batch conversion of glucose to ethanol by Saccharomyces cerevisiae. Chemical Engineering 

Science, Vol. 52, Nº 15, 2653-2659. 

 

Taherzadeh, M.J., Karimi, K. (2007a). Acid-based hydrolysis processes for ethanol from 

lignocellulosic materials: a review. BioResources, Vol. 2, 472-499. 

 

Taherzadeh, M.J., Karimi, K. (2007b). Enzyme-based hydrolysis processes for ethanol from 

lignocellulosic materials: a review. BioResources, Vol. 2, Nº 4, 707-738. 

 

Taherzadeh, M.J., Karimi, K. (2008). Pretreatment of lignocellulosic wastes to improve 

ethanol and biogas production: a review. International Journal of Molecular Sciences, Vol. 9, 

1621-1651. 

 

Talebnia, F., Karakashev, D., Angelidaki, I. (2010). Production of bioethanol from wheat 

straw: an overview on pretreatment, hydrolysis and fermentation. Bioresource Technology, 

Vol. 101, 4744-4753. 

 



57 
 

Thomas, K.C., Hynes, S.H., Ingledew, W.M. (2002). Influence of Medium Buffering Capacity 

on Inhibition of Saccharomyces cerevisiae Growth by Acetic and Lactic Acids. Applied and 

Environmental Microbiology, Vol. 68, Nº 4, 1616-1623. 

 

Tomás-Pejó, E., Oliva, J.M., Ballesteros, M. (2008). Realistic approach for full scale 

bioethanol production from lignocellulose: a review. Journal of Scientific & Industrial 

Research, Vol. 69, 874-884. 

 

U.S.D.E., United States Department of Energy (2010). Alternative Fuels and Advanced 

Vehicles Data Center. http://www.afdc.energy.gov/afdc/data/fuels.html. Consultado a 

01/08/2011. 

 

van Maris, A.J.A., Abbott, D.A., Bellissimi, E., van den Brink, J., Kuyper, M., Luttik, A.H., 

Wisselink, H.W., Scheffers, W.A., van Dijken, J.P., Pronk, J.T. (2006). Alcoholic fermentation 

of carbon sources in biomass hydrolysates by Saccharomyces cerevisiae: current status. 

Antonie van Leeuwenhoek, Vol. 90, 391-418. 

 
Verduyn, C. (1991). Phisiology of yeasts in relation to biomass yields. Antonie van 

Leeuwenhoek, Vol. 60, 325-353. 

 

Viegas, C.A., Sá-Correia, I. (1991). Activation of plasma membrane ATPase of 

Saccharomyces cerevisiae by octanoic acid. Journal of General Microbiology. Vol. 137,    

645-651. 

 

Zheng-yun, W., Yu, D., Li, T., Yue-hong, L., Yi-jie, Z., Wen-xue, Z. (2010). Investigating the 

effects of two lignocellulosic degradation by-products (furfural and acetic acid) on ethanol 

fermentations by six ethanologenic yeast strains. African Journal of Biotechnology, Vol. 9,   

Nº 50, 8661-8666. 

 



1 
 

Anexo I – Reagentes Químicos 

 
Tabela 1. Reagentes químicos utilizados ao longo do trabalho laboratorial. CF – Citometria de Fluxo; DNS – 
Quantificação da glucose residual; EF – Ensaios de fermentação; GC – Cromatografia gasosa; HPCL – 
Cromatografia líquida de alta performance; MC – Meio de cultura completo; MR – Meio de repicagem. 

Nome PM Fórmula Pureza Marca Utilização 

Ácido acético glacial 60,05 CH3COOH 99,7% Panreac EF; HPLC 

Ácido 3,5-dinitrossalicílico  228,12 C7H6O5.H2O - Merck DNS 

Ácido etilenodiamino tetra-

acético dissódico (EDTA) 
372,24 

C10H14N2O8Na2. 

2H2O 
99% Merck CF 

Ácido Sulfúrico 98,08 H2SO4 95-97% Sigma HPLC 

Agar - - - Merck MR 

Cianina carbonil m-

clorofenilhidrazona (CCCP) 
204.62 C9H5ClN4 - Sigma CF 

Dihidrogenofosfato de 

potássio 
136,09 KH2PO4 99% Panreac MC 

123-dihidrorodamina 

(DHR-123) 
346,38 C21H18N2O3 - Invitrogen CF 

Etanol 46,07 C2H5OH 99,5% Panreac GC 

Extracto de levedura - - - 
Biokar 

Diagnostics 
MC; MR 

Glicerol 92,078 C3H8O3 
- Sigma HPLC 

D-Glucose anidra 180,16 C6H12O6 99,5% Pronolab 
MC; MR; 

DNS; GC 

Hidróxido de sódio 40,04 NaOH 99,5% V.P. EF; DNS 

Iodeto de 3,3’-

dihexiloxacarbocianina 

[DiOC6(3)] 

572,23 C29H37IN2O2 - Invitrogen CF 

Iodeto de propídio (IP) 668,4 C27H34I2N4 - Invitrogen CF 

2-Propanol 60,1 C3H8O 99% Merck GC 

Peptona - - - BD MR 
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Tabela 1.  Reagentes químicos utilizados ao longo do trabalho laboratorial. CF - Citometria de Fluxo; DNS - 
Quantificação da glucose residual; EF - Ensaios de fermentação; GC - Cromatografia gasosa; HPCL - 
Cromatografia líquida de alta performance; MC - Meio de cultura completo; MR - Meio de repicagem. 

Nome PM Fórmula Pureza Marca Utilização 

Solução tampão salina - - - Oxoid CF 

Sufato de amónio 132,14 (NH4)2SO4 99,6% Panreac MC 

Sulfato de magnésio 

heptahidratado 
246,48 MgSO4.7H2O 99,5% Merck MC 

Sulfóxido de dimetilo 

(DMSO) 
78,13 C2H6OS - Invitrogen CF 

Tartarato duplo de sódio e 

potássio 
282,23 C4H4KNaO6.4H20 99% Panreac DNS 
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Anexo II – Correlação absorvância vs. biomassa seca 

 
A correlação entre a absorvância e a biomassa seca foi estabelecida, de modo a obter-

se a concentração de biomassa ao longo do tempo em que decorreram as fermentações. 

 

 

 

A equação da recta obtida é: 

 

A640nm = 0,0016B.S. + 0,0003 

 

O coeficiente de correlação R2 foi de 0,9963. 

  

y = 0,0016x + 0,0003
R² = 0,9963
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Anexo III – Curva de calibração para quantificação da glucose residual 

 
Para a determinação da concentração de glucose nas amostras colhidas ao longo dos 

ensaios, foi realizada a curva de calibração apresentada em baixo. 

 

 

 
A equação obtida é 

A540nm = 0,5366Glu - 0,0202 

 

O coeficiente de correlação R2 obtido foi de 0,9997. 

  

y = 0,5366x - 0,0202
R² = 0,9997
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Anexo IV – Curva taxa específica de crescimento Vs concentração de inibidor 

 
Para a determinação da constante de inibição Ki, foi realizada a curva que relaciona o 

logaritmo naturais da taxa específica de crescimento (µ) de cada ensaio com a respectiva 

concentração inicial de inibidor. 

 
 

 
 
 

A equação obtida é: 

ln (µ) = 0,1207HAc - 0,3727 

 

O coeficiente de correlação R2 obtido foi de 0,998. 

 

y = -0,1207x - 0,3727
R² = 0,998
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