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COMPARAÇÃO DE LEVEDURAS INDUSTRIAIS ATRAVÉS DE ELETROFORESE 

DE PROTEÍNAS 

RESUMO 

Orientador: Flavio Cesar Almeida Tavares 

Autor: Mônica Soubihe 

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de 

comparar algumas linhagens de leveduras do gênero 

Saccharomyces, através de seus perfis proteicos. As 

semelhanças e as diferenças foram estudadas por meio da 

técnica de eletroforese em gel de poliacrilamida. 

Foram estudadas e comparadas 10 linhagens de 

leveduras, sendo cinco pertencentes as linhagens utilizadas 

na indústria alcooleira e cinco na indústria cervejeira. 

Estas fazem parte do estoque de linhagens do laboratório de 

microrganismos do Departamento de Genética da ESALQ/USP. 

A comparação foi feita através da análise de 

agrupamento das linhagens pelo método UPGMA, baseado no 

coeficiente de similaridade Simple Matching e Jaccard, 

resultando em um dendograma no qual visualiza-se a formação 

de três grupos distintos. 

Com relação a indústria alcooleira, a linhagem 

M304-2C foi a que mais diferiu entre elas, apresentando um 

valor de similaridade na faixa de 93%, enquanto as outras 



VIII 

tiveram este valor estabelecido na faixa de 96%, para ambos 

índices de similaridade. 

Na indústria cervejeira, as linhagens A e B, e C e 

E foram divididas em dois grupos, respectivamente, bastante 

semelhantes entre si. A linhagem D apresentou um valor de 

similaridade de 70% para ambos índices de similaridade, 

formando portanto um grupo distinto. Com base nestes 

resultados, foi possível comparar as linhagens industriais 

através da sua constituição proteica avaliada por meio da 

SDS-PAGE. 
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COMPARISON INDUSTRIAL YEASTS BY PROTEIN ELECTROPHORESIS 

SUMMARY 

Orientador: Flavio Cesar Almeida Tavares 

Autor: Mônica Soubihe 

This study aimed to compare some . genus of yeast 

Saccharomyces by their proteic features. The differences 

and coincident patterns were resolved by poliacrylamide gel 

electrophoresis. 

Among 10 strains that were studied and compared 5 

belong to the alcohol industry and 5 to the brewery industry. 

They carne from the Department of Genetics (ESALQ/USP) stocks. 

The comparison was carried out by the grouping 

analysis using the UPGMA method, based on Simple Matching 

and Jaccard's similarity coefficient, which resulted in 

dendrogram that shows three distinct groups. 

Related to the alcohol industry, the M304-2C strain 

show the most significant difference, with a similarity 

value of 93%, while the others showed values of 96%. 

The brewery industrial strains were divided in two 

distinct groups, as (A, B) and (C,E), with a lot of 

similarities themselves. The strain D show a similarity 

value of 70%, which ended up making a isolated group. Under 

these results it was possible to compare the industrial 

strains by their proteic constitution. 



1- INTRODUÇÃO

A contaminação dos inóculos por outras espécies 

microbianas nas indústrias alcooleira, cervejeira e mesmo 

na indústria vinícola é um problema indesejável e mui tas 

vezes grave, pelo fato da multiplicação do organismo 

contaminante ser rápida, causando problemas desde o início 

do processo de fermentação. 

Nas fermentações industriais é imprescindível 

manter a pureza dos inóculos para assegurar os níveis de 

produtividade e qualidade do produto. A identificação 

precoce de microrganismos contaminantes, em mui tos casos, 

contribui para evitar perdas consideráveis. 

O controle de bactérias em fermentações com fungos 

e leveduras é relativamente fácil. O controle torna-se 

difícil quando 

filogeneticamente 

microrganismos 

similares 

contaminantes são 

àqueles utilizados 

industrialmente. A contaminação por leveduras selvagens 

constitui-se, portanto, um problema para a produção de 

cervejas, vinhos e álcool combustível. 
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As várias metodologias empregadas aLualmente para o 

estudo taxonômico de microrganismos são eficazes para a 

identificação de espécies contaminantes, contudo, em muitas 

situações, mais de um método se faz necessário para este 

fim, uma vez que os microrganismos dos processos 

fermentativos de produção de álcool são muito variados. 

Com 

populações 

objetivos industriais 

contaminantes, ou do 

de 

seu 

monitoração 

controle, 

das 

tais 

metodologias por serem demoradas, impossibilitam a adoção 

de medidas em tempo de controlar surtos de contaminações. 

Na maioria dos casos, mesmo com a criteridsa avaliação dos 

inóculos de culturas puras, o trabalho de isolamento do 

organismo contaminante, etapa preliminar à identificação, 

torna-se pouco eficaz. No entanto, são de grande valia para 

as indústrias, uma vez que permite o conhecimento da flora 

microbiana ao longo das safras. 

Estudos com o objetivo de conhecer a flora 

microbiana presente nas indústrias auxiliam na adoção de 

medidas preventivas, principalmente se for possível 

caracterizar o tipo de microrganismo, épocas e formas de 

contaminação. A análise da cultura pura com regularidade 

permite também avaliar a estabilidade genética ou a 

frequência de mutações espontâneas, contribuindo para 

melhor conhecer o microrganismo de interesse. 
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A análise de macromoléculas constitui-se em recurso 

atualmente imprescindível para o conhecimento das 

populações naturais. Entre estas, a análise de proteínas 

solúveis desnaturadas ou não, através da eletroforese em 

gel de poliacrilamida, evidencia padrões de polimorfismo 

proteico que permite distinguir organismos entre si e, em 

mui tos casos, 

ser melhor 

dentro da mesma espécie. O polimorfismo pode 

caracterizado através das análises 

densi tométricas dos perfis proteicos, o que confere maior 

precisão de análise. Por esta razão, e porque esta 

metodologia é relativamente rápida e de baixo custo, 

avaliamos neste trabalho sua aplicação na caracterização de 

leveduras isoladas do chope das principais indústrias 

cervejeira e de leveduras empregadas industrialmente para a 

produção de etanol. 



2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Contaminações 

processo 

industriais e instabilidade 

4 

do 

A fermentação etanólica é um processo bioquímico de 

produção de energia realizado por diferentes 

microrganismos, especialmente por leveduras do gênero 

Saccharomyces. As operações de fabricação de etanol estão 

sujeitas a vários problemas, incluindo aqueles de natureza 

microbiana. No Brasil, a indústria alcooleira utiliza o 

fermento de panificação corno inóculo industrial, sendo 

frequente a ocorrência de microrganismos indesejáveis para 

o processo.

Em indústrias cervejeiras é prática comum o uso de 

leveduras selecionadas (STANBURY & WHITAKER, 1984), o que 

não impede a ocorrência de contaminantes e a degeneração de 

linha,gens. Alterações fenotípicas comuns são a mudança no 

grau de floculação e capacidade de atenuação das leveduras. 

Na indústria alcooleira, ao iniciar-se cada safra o 

levedo é submetido a um processo de multiplicação e 

revigoramento para se obter quantidades adequadas de massa 

celular, sendo portanto necessário o permanente 

monitoramento microbiológico para 

( SILVA, 1994) . 

evitar contaminações 
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Conforme CAMPBELL (1987a), o inóculo isolado de 

equipamentos da indústria cervejeira e outras leveduras que 

aparecem no processo devido a chance de contaminação, podem 

não ser prejudiciais a fermentação. 

Na linha de fermentação da usina de açúcar e 

álcool, procura-se manter as 

que sua influência seja 

fermentativa da levedura. 

contaminações em níveis tais 

desprezível na atividade 

Diversos trabalhos tem sido realizados para se 

estudar as características e o comportamento das leveduras 

industriais, o qual pode ser influenciado por fatores 

genéticos e ambientais (HARRISON, 1971; FREDRICKSON, 1977). 

Em geral, pode-se dizer que qualquer espécie de 

microrganismo pode vir a contaminar fermentações alcoólicas 

durante as operações de processamento, mas somente algumas 

espécies são capazes de nelas se desenvolverem ( SHEHATA, 

1960) 

Segundo PHAFF et al. ( 197 8) , o desenvolvimento de 

microrganismos contaminantes de fermentação depende de 

falta de assepsia nos vários fatores, como pH, 

equipamentos, temperatura, etc. 

Quanto as leveduras selvagens que 

processo de fermentação alcoólica, TAVARES 

que inexistem 

contaminação 

modificações 

medidas preventivas ou de 

e os métodos disponíveis, 

de procedimentos operacionais 

contaminam no 

( 1992) relata 

controle desta 

tais como, 

e emprego de 
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antissépticos, 

das leveduras 

propagado. 

são ineficazes para conter a proliferação 

selvagens sem que seja afetado o fermento 

FERRARI et al. (1980) compararam a eficiência 

industrial de diferentes leveduras utilizadas na produção 

de álcool no Brasil e concluíram que as leveduras 

selecionadas foram mais eficientes do que as leveduras 

selvagens. 

Segundo VAN OEVELEN et al. (1977), os gêneros de 

leveduras 

processos 

que podem estar 

de fermentação 

associados as selvagens nos 

alcóolica são do gênero 

Brettanomyces sp, Candida, Debaryomyces, Hansenula, Pichia, 

Schizosaccharomyces, Torulopsis e Dekkera. BARNETT et al. 

(1983), incluem ainda os 

Saccharomyces e 

recentes tem 

Zigosaccharomyces. 

demonstrado que 

gêneros Hanseniaspora, 

Na vinicultura estudos 

durante 

espontâneas, diferentes linhagens de 

fermentações 

Saccharomyces 

cerevisiae estavam presentes e competiam urnas com as 

outras, enquanto que, em fermentações induzidas somente a 

linhagem inoculada de Saccharomyces cerevisiae foi 

observada (SCHUTZ & GAFNER, 1993). 

A eletroforese de DNA de alto peso molecular 

permite separar o DNA cromossômico de leveduras, sendo 

utilizada na caracterização de Saccharomyces cerevisiae. 

Todavia, estas análises são insuficientes para 

descrever o comportamento das populações de leveduras do 
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vinho durante a fermentação e como interferem no processo 

de vinificação (SCHUTZ & GAFNER, 1994). 

Como mostram os dados da literatura sobre o assunto 

(RODINI, 1985), uma variada microbiota bacteriana encontra

se normalmente presente no mosto, utilizado como matéria

prima para a produção de açúcar e álcool. Fatores como 

variações nas formas de colhei ta, terrenos mui to variados, 

diferentes variedades de cana, condições climáticas muito 

oscilantes, pragas e doenças, tipo de transporte, 

armazenamento, tempo decorrido entre o corte da cana e o 

seu processamento na usina, estado da matéria-prima ao dar 

entrada na usina (limpa, suja, molhada, seca, queimada, 

nova, velha, deteriorada, com raízes, perfurada por 

insetos, etc. ) contribuem significativamente no número de 

microrganismos na cana-de-açúcar. 

As bactérias participam ativamente na deterioração 

da cana colhida, introduzem no processo produtos de 

metabolismo indesejáveis, provocam a floculação e perda do 

fermento nas centrífugas, consomem a sacarose e outros 

nutrientes do mosto destinados as leveduras, entre outros 

inconvenientes, que somados podem levar a perdas no 

rendimento alcoólico da fermentação (GALLO, 1992). 

Segundo AMORIM & OLIVEIRA (1982), os gêneros das 

bactérias contaminantes mais atuantes na fermentação 

alcoólica são Acetobacter, Lactobacillus, Clostridium, 

Bacillus, Aerobacter, Streptococcus e Leuconostoc .. 
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Pode ocorrer também a formação de uma película 

superficial, devido a contaminação por Pichia e Candida, 

alterações no sabor e aroma, devido a produção de ácidos, 

particularmente por Brettanomyces (OLIVEIRA, 1987). 

Existem 

potencialmente 

processo de 

trabalhos tem 

disponíveis 

redutores 

fermentação 

sido feitos 

no mercado antimicrobianos 

da flora 

alcoólica. 

característica do 

Entretanto poucos 

no sentido de avaliar esses 

produtos (ANDRIETTA et al., 1995). 

Segundo TAVARES (1985), o problema da contaminação

microbiana pode ser minimizado através1 da utilização de 

leveduras especiais, geneticamente melhoradas. Uma 

possibilidade interessante é obtir leveduras de alto 

potencial fermentativo, portadoras do caráter "killer" 

produtora de .uma toxina que elimina leveduras sensíveis. 

2.2. Melhoramento genético de leveduras 

A levedura como os demais seres vi vos, pode ser 

trabalhada geneticamente para melhorar sua produtividade, 

rendimento e outras particularidades. Segundo MENEZES 

(1989), os passos iniciais para o controle e 

aperfeiçoamento consciente dos agentes de bioconversão 

foram dados há pouco mais de cem anos, quando fungos e 

bactérias foram isolados e desenvolvidos em culturas puras, 



tornando possível selecionar 

finalidade desejada. 

linhagens úteis 

9 

a uma 

2.3. Metodologias utilizadas na identificação e 

classificação sistemática de leveduras 

Segundo (1987) as metodologias 

aplicadas a 

KREGER-VAN-RIJ 

identificação de leveduras envolvem 

procedimentos como o isolamento do ambiente, determinação 

de propriedades morfológicas e fisiológicas, descrição e 

comparação com organismos padrão e ocasionalmente, 

avaliação de propriedades tecnológicas. O conjunto de dados 

obtidos, obedecendo 

padronizados, resulta 

taxonômico da levedura. 

rigorosamente 

na identificação 

a protocolos 

e posicionamento 

Devido as limitações metodológicas, multiplicaram

se os sistemas de identificação, nenhum ideal, onde os 

métodos compreendem desde simples observações visuais e 

testes bioquímicos padrão (EGUCHI et al., 1991), até o uso 

de técnicas sofisticadas. 

As leveduras utilizadas industrialmente pertencem, 

em geral, a Saccharomyces cerevisiae ou espécies 

relacionadas, o que limita as possibilidades de utilização 

dos sistemas tradicionais de identificação de leveduras 

baseadas em padrões morfológicos ou capacidade de 

utilização de diferentes fontes de carbono e nitrogênio. 
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Técnicas de análise serológica, 

polimorfismos de DNA tem sido 

eletroforeses proteicas e 

utilizadas com sucesso na 

identificação e caracterização de leveduras industriais 

aplicadas à produção de vinhos, cervejas, panificação e 

destilados. 

As análises proteicas e isoenzimáticas apresentam 

um grande potencial para a identificação de genótipos de 

Saccharomyces, possibilitando o acompanhamento das 

linhagens durante o processo, estimativa da estabilidade 

genética das linhagens e outros parâmetros. É fundamental 

manter condições constantes nas avaliações por serem 

caracteres fenotípicos e, portanto, influenciados pelo 

ambiente (TAVARES et al.r 1992). 

Conforme o número e tipos de enzimas estudados, 

pode-se determinar com precisão resultados sobre a 

composição genética do material estudado, o que é raramente 

possível através da análise de caracteres morfológicos. 

Uma outra vantagem significativa é que comparações 

são feitas com enzimas que geralmente estão sempre 

presentes 

desviadas 

(com exceção daquelas seletivamente extraídas ou 

durante o desenvolvimento) e são pouco 

influenciadas por fatores ambientais. 

Um problema difícil para a sistemática é que, mesmo 

para aquelas enzimas examinadas, grandes alterações na 

composição de aminoácidos são necessárias para causar 

mudanças na mobilidade eletroforética (SHAW, 1970). Também 
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verifica-se que aloenzimas com mobilidades eletroforéticas 

idênticas podem não apresentar sequências idênticas de 

aminoácidos. De fato, estudos recentes utilizando 

sequenciamento de aminoácidos (BOYER et al., 1972), 

desnaturação térmica (BERNSTEIN et al., 1973; SINGH et al., 

1974) e variação no tamanho do poro do gel (JOHNSON, 1976} 

sugere que uma única classe de mobilidade no gel pode, 

algumas vezes, conter mais que uma enzima. Isto significa 

que mais peso é 

eletroforéticas do 

qualquer maneira, 

dado para 

que evidências 

evidenciar diferenças 

de similaridade. De 

testes bioquímicos adicionais estão 

disponíveis para determinar se aloenzimas com a mesma 

mobilidade tem diferentes sequências de aminoácidos. 

BARNETT (1992} revisou a taxonomia do gênero 

Saccharomyces. Utilizando o critério de reassociação de DNA 

nuclear de diferentes linhagens, considerou aqueles com 

cerca de 80 a 100% de sequências de base em comum como 

pertencentes à mesma espécie. 

de homologia do DNA de duas 

Todavia, embora o alto grau 

linhagens possa indicar um 

estreito relacionamento ancestral, valores baixos para esta 

homologia são provavelmente mais difíceis de interpretar. 

Baseados em dados de hibridização de DNA entre 24 linhagens 

associadas com vinho e cerveja, VAUGHAN-MARTINI & KURTZMAN 

( 198 8) , propuseram que estas poderiam ser divididas em 3 

grupos distintos, os 

cerevisiae, S. bayanus 

quais designaram 

e S. pastorianus, 

Saccharomyces 

nesta última 
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espécie incluindo-se S. car lsbergensis. Os resultados dos 

estudos de reassociação de DNA tem dado suporte para 

considerar como espécies separadas Saccharomyces castellii, 

S. dairensis, S. exiguus, S. servazzii e S. unisporus.

A escolha de um método corno urna medida de controle 

de qualidade dentro da indústria cervejeira dependerá dos 

requerimentos específicos de uso. Em circunstâncias onde 

apenas urnas poucas linhagens necessitam ser diferenciadas, 

o uso de, pelo menos, um dos métodos pode ser bastante

benéfico (MEADEN, 1990). 

Segundo SIMPSON et al. (1992) para as muitas 

aplicações rotineiras, são 

simples, os 

laboratórios. 

quais podem ser 

mais apropriados métodos 

utilizados em todos os 

base 

2.3.1. Serologia 

Os microrganismos são fáceis de se distinguir com 

apenas nas propriedades· morfológicas e suas 

características antigênicas 

adicional as propriedades 

(TSUCHIYA et al., 1965). 

são usadas como 

morfológicas e 

um critério 

bioquímicas 

YUKAMA & OHTA (1928 e 1929), BENHAM (1931) e vários 

outros pesquisadores indicaram as características 

serológicas como critério na diferenciação de várias 

espécies de leveduras. Entretanto, estas informações foram 
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tomadas apenas como complemento para a diferenciação de 

leveduras e não usadas satisfatoriamente para a 

classificação, principalmente pelas informações incompletas 

das análises antigênicas de todas as leveduras conhecidas. 

TSUCHIYA et al. (1961, 1965), C.AMPBELL & ALLAN 

(1964) e CAMPBELL & BRUDZYNSKI (1966) demonstraram muitas 

diferenças serológicas entre espécies de Saccharomyces. 

2.3.2. Conteúdo de bases nitrogenadas 

NAKASE & KOMAGATA (1971) determinaram a composição 

de base do DNA (conteúdo GC) de 84 culturas de 

Saccharomyces e leveduras relacionadas. Esta característica 

foi considerada como uma das mui tas características 

utilizadas para esclarecer relações taxonômicas e 

filogenéticas entre microrganismos. 

O uso do conteúdo de guanina e citosina (G+C) foi 

quase que imediatamente difundido para a determinação da 

sequência complementar do DNA nuclear usando um dos 

diversos métodos de reassociação do DNA ( KURTZMAN et al., 

1983). Isto, muitas vezes, conduz à rejeição de espécies as 

quais tem sido separadas por taxonomia convencional com 

base nos poucos caracteres fenotípicos (VAUGHAN-MARTINI et 

al., 1993). 
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VAUGHAN-MARTINI et al. ( 1993) descreveram o estudo 

comparativo de macromoléculas celulares como sendo de 

grande impacto na sistemática de leveduras. 

ROSINI et al. (1982) classificaram linhagens 

pertencentes a cinco espécies do gênero Saccharomyces 

associadas a indústria vinícola através da composição de 

base do 

obtidos 

DNA e reassociação DNA-DNA. Entre os resultados 

neste trabalho, nove espécies de Saccharomyces 

cerevisiae eram anteriormente denominadas Saccharomyces 

bayanus. 

Segundo os autores, as principais causas de 

variação nas leveduras utilizadas eram a avaliação errônea 

de caracteres taxonômicos e variações nos padrões 

fermentativos. 

2 . 3. 3. Análise da parede celular por ressonância 

nuclear magnética 

GORIN et al. ( 1968) utilizaram primeiramente esta 

técnica da análise da parede celular por ressonância 

nuclear magnética para distinguir as estruturas químicas de 

leveduras do gênero Saccharomyces cerevisiae. Os resultados 

dos diversos experimentos indicaram que a estrutura dos 

polissacarídeos contendo manose da parede celular da 

levedura não são realmente susceptíveis a mudanças. 
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As similaridades nas estruturas químicas podem 

significar, do ponto de vista filogenético, que as 

leveduras analisadas estão relacionadas ( GORIN & SPENCER, 

197 O) • 

Os autores concluíram que esta análise pode ser 

utilizada como um auxílio na classificação de espécies que 

produzem polissacarídeos contendo manose. 

2.3.4. Análise do sistema de coenzima Q 

YAMADA et al. ( 197 6) analisaram através do sistema 

de coenzima Q 131 culturas dos gêneros Debaryomyces, 

Saccharomyces, Kluyveromyces, Endomycopsis e 

Saccharomycopsis. O gênero Debaryomyces foi dividido em 

dois grupos, o gênero Endomycopsis representou três tipos 

de sistema de coenzima Q e os gêneros restantes também 

foram agrupados e divididos segundo discussões feitas sob o 

ponto de vista taxonômico, especialmente nas leveduras e 

fungos possuindo o mesmo sistema de coenzima Q encontrado 

nos gêneros Hansenula e Pichia. 

2.3.5. Propriedades de ácidos graxos 

Com base na classificação de microrganismos dentro 

de gênero e espécie, ABEL et al. (1963) propuseram a 

determinação da composição de ácidos graxos por 
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cromatografia gasosa-líquida, devido ser um método que 

consome menos tempo em relação aos testes realizados em 

laboratórios convencionais. 

perfis 

segura, 

KOCH et al. (1986) recomendaram a estimativa dos 

de ácidos 

com o 

graxos 

objetivo 

como 

de 

uma alternativa rápida e 

distinguir espécies de 

Saccharomyces em cultura sob condições padrão, para 

diferenciar entre várias espécies e linhagens (TREDOUX et 

al., 1987; AUGUSTYN & KOCH, 1989; AUGUSTYN et al., 1990). 

BENDOVÁ et al. (1991) determinaram a composição de 

ácidos graxos de 20 linhagens de Saccharomyces cerevisiae, 

sendo estas linhagens de laboratório e industriais 

(leveduras de cervejaria, de destilaria e de vinho), e 

concluíram que grupos de linhagens individuais diferiram em 

seus perfis de ácidos graxos. 

2.3.6. Movimento de prótons e transporte de 

açúcares 

KILIAN et al. ( 1991) analisaram 21 linhagens de 

leveduras representando as espécies do gênero Kluyveromyces 

através do movimento de prótons para o transporte de 

glucose, galactose, frutose, rafinose e sucrose. O 

movimento simultâneo de prótons para um ou mais açúcares 

ocorreu em 57% das linhagens. 



17 

Este mecanismo não tem sido analisado como um 

possível auxílio nos estudos taxonômicos, embora a 

habilidade em se utilizar diversas formas de açúcares seja 

considerada parte integral na classificação e taxonomia de 

leveduras (VAN DER WALT & YARROW, 1984). 

KILIAN et al. (1991) demonstraram que foi possível 

a distinção das linhagens de Kluyveromyces entre subgrupos 

taxonômicos do mesmo gênero, contudo outras investigações 

poderiam ser feitas como a padronização das condições de 

cultivo, preparo da célula e detecção da alcalinização. 

Assim, outras linhagens e outros açúcares poderiam ser 

analisados para se estabelecer uma aplicabilidade geral 

desta técnica. 

2.3.7. Bioluminescência 

MILLER & GALSTON ( 1989) utilizaram a 

bioluminescência como um método de detecção de organismos 

contaminantes em cervejas enlatadas, necessitando de dois a 

três dias no caso das leveduras e cinco a sete dias para 

lactobacilos. Testes simples e baratos de esterilidade 

baseados na bioluminescência tem sido desenvolvidos para 

detectar em um dia, em meios líquidos, um pequeno número de 

leveduras e três dias lactobacilos em condições normais e 

de estresse pelo calor. 
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A bioluminescência não dá informação quanto ao tipo 

de organismo detectado, e o método encontra outras 

limitações devido a falta de reagentes e altos custos. 

Contudo, os problemas tem sido superados atualmente com o 

barateamento dos custos, sendo considerado amplo o 

potencial de aplicação dentro da indústria cervejeira. 

2.3.8. Efeito inibitório de diferentes compostos 

A sensibilidade de diferentes linhagens de 

leveduras a efeitos de coloração e antibióticos foi 

explorada por SOBZAK (1985) com o propósito de diferenciar 

leveduras importantes na medicina. 

Na diferenciação de leveduras 

utilizado o teste de difusão em disco, 

de cervejaria foi 

que é um método 

simples e 

cervejeiras 

seguro. 

também 

Entretanto, diversas linhagens não 

por este método tem sido examinadas 

(SIMPSON et al., 1992). Para tanto, se basearam em dois 

critérios: a aparência e o tamanho das zonas de inibição ao 

redor das várias substâncias antimicrobiais (cicloheximida, 

brometo de etídio, verde Janus, entre outras). 

2.3.9. Conteúdo de trealose 

Trealose é um importante carboidrato de reserva das 

células vegetativas e esporos de fungos e parece estar 
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associada com períodos de reduzida taxa de crescimento 

(THEVELEIN, 1984). 

É conhecida a importância da trealose para a 

manutenção da viabilidade das leveduras (SUOMALAINEN & 

PFAFFLI, 1961), sendo demonstrado por LILLIE & PRINGLE 

(1980) que durante prolongado jejum, a sobrevivência da 

célula da levedura depende do nível de trealose. 

GUTTIERREZ ( 1990) comparou os efeitos de diversos 

fatores como temperatura, pH, concentração de sacarose, 

2,4-dinitrofenol e fontes de nitrogênio sobre a produção de 

trealose em Saccharomyces uvarum ( IZ-1904) e Saccharomyces 

cerevisiae (M-300-A e de panificação) durante a fermentação 

alcoólica. 

2.3.10. Propriedades genéticas modificáveis 

Segundo THORNTON & BUNKER (1989), as culturas puras 

de leveduras de vinho são taxonomicamente classificadas 

como pertencentes a espécies Saccharomyces cerevisiae, mas 

elas diferem significativamente nas suas propriedades de 

fabricação de vinho. As características das leveduras, as 

quais podem afetar a fabricação do vinho incluem produção 

de ácido sulfídrico, floculação, resistência ao cobre, 

produção de aromas fenólicos e capacidade "killer" 

(linhagens de Saccharomyces cerevisiae que produzem uma 

proteína tóxica letal para as linhagens sensíveis). Estas 
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causam prejuízo na qualidade do vinho e demora para o 

início da fermentação, sendo que o uso de leveduras 

"killer" na fabricação de vinho está ainda sujeito a 

controvérsia. Entre 48 linhagens concluíram que apenas duas 

não apresentaram estas características. 

2.4. Uso da eletroforese na identificação de leveduras 

A eletroforese é uma técnica utilizada para separar 

quantitativamente os componentes de uma mistura de várias 

espécies iônicas. Em um campo elétrico unidirecional cada 

íon migra isoladamente em direção ao polo de sinal de carga 

oposto sem modificação de sua estrutura e de suas 

propriedades (HOXTER, 1988). 

A separação de diferentes espécies iônicas se 

processa dentro de um líquido tamponado com pH constante. 

Deste modo, a eletroforese serve para caracterizar uma _ 

substância pela comparação de sua mobilidade eletroforética 

em relação a um padrão, verificar a pureza de um produto 

pela ausência de contaminantes iônicos de mobilidades 

diferentes e também para determinar as concentrações 

relativas dos componentes iônicos de uma mistura. 

SMITHIES (1955) introduziu o amido 

para eletroforese. Um novo progresso nas 

separação foi a introdução da eletroforese 

como suporte 

técnicas de 

em gel de 
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poliacrilamida, desenvolvida independentemente por RAYMOND 

& WEINTRAUB (1959) e por ORNSTEIN & DAVIS (1964). 

Segundo BALDINI ( 1981) , os primeiros usaram placas 

de gel de acrilamida e técnicas semelhantes ao procedimento 

em gel de amido, enquanto ORNSTEIN & DAVIS desenvolveram a 

eletroforese de disco. 

Em contraste com o gel de amido e ágar, o gel de 

poliacrilamida é quimicamente inerte, não iônico, 

termoestável, transparente, resistente, variável quanto à 

porosidade e não reage com agentes colorimétricos. A 

eletroforese em gel de poliacrilamida (PAGE) tem alta 

resolução, economia e pode ser alterada e adaptada aos 

problemas particulares de cada separação. Portanto, o gel 

de poliacrilamida é mais versátil do que o gel de amido por 

sua capacidade de produzir tamanhos de poros necessários 

para separação de diversas substâncias biológicas (CASTRO, 

1988). 

A preparação dos géis de acrilamida é feita em água 

ou em solução tamponada pela dissolução de monômeros de 

acrilamida e um agente polimerizante, N, N'-metileno-bis

acrilamida (Bis), sob a ação iniciadora catalítica do íon 

persulfato de amônio, ativado pela amina terciária N-N-N'-

N'-tetrametiletilenodiarnina (TEMED) que visa à aceleração 

polímero de química do 

acrilamida 

processo de formação do 

forma longas moléculas 

gel. o 

lineares, mas a 

incorporação em intervalos regulares da bis-acrilamida, 
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introduz ligações cruzadas entre os polímeros. As 

distâncias entre essas ligações cruzadas são determinadas 

pela concentração da bis-acrilarnida em relação ao total de 

rnonômeros, também chamadas de concentração do gel. O azul 

de brornofenol é usado opcionalmente corno corante indicador 

da corrida eletroforética e migra livremente à frente das 

bandas de proteínas (MONTALVÁN del AGUILA, 1990). 

Eletroforeses 

proteínas celulares 

em 

são 

géis 

usadas 

de poliacrilamida de 

amplamente para a 

classificação e identificação de microrganismos (KERSTERS & 

DE LEY, 197 5), sendo o uso do dissociante sódio duodecil 

sulfato (SDS) em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) ocupa um

lugar relevante nesses trabalhos de caracterização 

(MONTALVÁN del AGUILA, 1990). 

SHAPIRO et al. (1967) relataram que a separação de 

proteínas em gel de poliacrilarnida na presença do 

detergente iônico SDS é dependente do peso molecular de 

suas cadeias polipeptídicas; isto resulta na utilização 

desse detergente associado à eletroforese com bastante 

eficácia nos estudos de urna grande variedade de proteínas. 

Esse detergente permite uma maior resolução das 

bandas, tornando possível a avaliação qualitativa 

(ausência/presença) e quantitativa (diferenças de 

concentração) dos polipeptídeos existentes numa amostra 

( CARRARO, 1990) . 
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Usualmente, os padrões de bandamento proteico são 

comparados visualmente. SOKAL & SNEATH (1963) sugeriram que 

padrões proteicos podem ser apropriados por análises 

numéricas quantitativas. Uma análise computadorizada 

desenvolvida por WHITNEY et al. (1968) consistiu na 

identificação de bandas homólogas e cálculo em porcentagem 

de valores similares. 

Métodos mais aperfeiçoados para identificação e 

agrupamento de bactérias por eletroforeses em géis de 

poliacrilamida foram descritos por KERSTERS & DE LEY 

(1975). Alguns dos fatores afetando a reprodutibilidade de 

dados foram as condições de crescimento, tempo e velocidade 

de centrifugação dos extratos e condições eletroforéticas. 

Padrões proteicos foram comparados por coeficientes de 

correlação de perfis densitométricos normalizados e os 

agrupamentos de linhagens, pelo método não ponderado de 

médias de grupos pareados. Como modelo, foram usadas as 

bactérias Agrobacterium e Zymomonas devido as grandes 

diferenças entre elas. A concordância com os resultados dos 

agrupamentos de ambos testes fenotípicos ou hibridização 

DNA:DNA foram excelentes. 

KERSTERS & DE LEY (1980) usaram com sucesso o 

padrão eletroforético proteico para distinguir linhagens 

dentro de mesmas espécies bacterianas. 
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2.4.1. Metodologias 

2.4.1.1. Fusão isoelétrica 

Segundo DRAWERT & BEDNAR (1983), a fusão 

isoelétrica em géis cilíndricos de poliacrilamida foi usada 

para determinar as proteínas solúveis em água de linhagens 

de Saccharomyces cerevisiae, S. uvarum, S. bayanus, S. 

rouxii, S. aceti e sete linhagens de espécies de S. 

cerevisiae Hansen. Os resultados indicaram íntimas relações 

entre algumas espécies (S. cerevisiae, S. uvarum, S. 

bayanus) tal como as diferenças entre S. rouxii e S. aceti, 

e entre as sete linhagens de espécies de S. cerevisiae 

Hansen não houve diferenças significativas. 

Dissimilaridades de padrões proteicos entre células 

de procariotos e eucariotos tem sido mostrados com o uso de 

fusão isoelétrica e portanto útil nas identificações 

taxonômicas (DRAWERT & BEDNAR, 1979). 

As investigações com vários gêneros de leveduras 

mostraram que a sistemática de linhagens intimamente 

relacionadas apresenta padrões proteicos similares. 

2.4.1.2. Separação de cromossomos 

A determinação do 

cromossomos por separação 

tamanho e do 

eletroforética 

número 

de 

de 

DNA 



cromossômico em gel de 

eletroforético (SCHWARTZ 

1985). 

agarose denomina-se de 

& CANTOR, 1984; CARLE 
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cariótipo 

& OLSEN, 

As várias técnicas aplicadas para a separação de 

macromoléculas, conhecidas como PFGE ("pulsed field gel 

electrophoresis") tem sido comum em muitos laboratórios. 

Diferentes equipamentos estão sendo usados, 

utilizando orientações variáveis no campo elétrico pulsado, 

sendo alguns dos mais conhecidos como OFAGE ( "orthogonal 

field al ternation gel electrophoresis") , FIGE ( "field 

inversion gel electrophoresis"), CHEF ("contour-clamped 

homogeneous eletric fields electrophoresis") e TAFE 

("transverse alternating field electrophoresis"). 

RANK & CASEY ( 198 8) evidenciaram a utilidade do 

cariótipo eletroforético para identificação e controle de 

qualidade de leveduras industriais. Foi aplicada o método 

CHEF, com separação satisfatória dos cromossomos de 

leveduras industriais. Os autores concluíram que a CHEF 

pode ser usada para produzir árvores genealógicas, 

determinação da estabilidade da linhagem e possibilidade de 

ajudar a localizar mudanças cromossômicas relacionadas a um 

fenótipo em particular. O método foi considerado importante 

no controle de qualidade e o melhoramento das leveduras de 

cervejaria. Contudo, os autores tem aceito melhor as 

separações por TAFE, para rápida identificação de 
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diferentes tipos de leveduras Saccharomyces, 

linhagens dentro de espécies de leveduras. 

e também, de 

SHEEHAN & WEISS (1991) afirmaram que para se 

de cervejaria, examinar a estabilidade das leveduras 

identificar e distinguir diferentes linhagens, tem sido 

demonstrada a eficácia do estudo dos perfis cromossômicos. 

A estabilidade e a pureza das linhagens de leveduras é de 

particular importância 

suas características 

para a 

afetam, 

indústria cervejeira, pois 

além do sabor e aroma da 

cerveja, o tempo necessário a fermentação e f loculação. 

Dentro da cervejaria, variação nos estoques de levedura 

podem acarretar na variação da fermentação e problemas na 

reprodutibilidade do sabor. 

NAUMOV et al. (1992) citam as várias formas de 

eletroforeses em gel de campo , pulsado para estudo de DNA 

cromossômico intacto de microrganismos eucariotos como um 

meio importante na elucidação da organização, evolução e 

sistemática de genomas eucariotos. 

O cariótipo tem sido extensivamente aplicado para 

diferenciação de leveduras de cervejaria e de fermentação 

industrial (PEDERSEN, 1986; JOHNSTON & MORTIMER, 1986), 

embora a interpretação clara dos dados tenha sido difícil 

devido a qualidade inferior dos equipamentos e os métodos 

de extração inicialmente usados. 

Com o aperfeiçoamento dos equipamentos e melhor 

preparação de amostras de DNA conclui-se que, o cariótipo 
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um método relativamente simples 

de linhagens específicas de 

Saccharomyces cerevisiae usadas em fermentações industriais 

(VAUGHAN-MARTINI et al., 1993). 

SCHUTZ & GAFNER (1994) demonstraram que há uma 

sucessão de diferentes linhagens na população de leveduras 

no mosto de uvas brancas e vermelhas nas safras de vinho de 

1991 e 1992, através de testes fisiológicos e cariótipo 

eletroforético, ao longo do processo de fermentação. Com o 

aumento da concentração de etanol causado pelas leveduras 

com alta atividade fermentativa, as espécies Saccharomyces 

cerevisiae começam a predominar. 

Atualmente, este procedimento vem sendo aplicado em 

espécies de diferentes gêneros de levedurês, onde foi 

observado variação na posição e número de bandas 

cromossômicas entre espécies, além dos polimorfismos 

presentes entre linhagens da mesma espécie ( DE JONGE et 

al., 1987; JOHNSTON et al., 1988, 1989; MILLER et al., 

1989; KANEKO et al., 1989). 

VAUGHAN-MARTINI & MARTINI (1992) analisaram o valor 

do bandamento cromossômico como um método taxonômico para a 

separação de espécies do gênero Saccharomyces Meyen ex 

Hansen, onde todas as linhagens estudadas tem sido 

definidas por comparações de complementariedades da 

sequência de DNA. Concluiu-se que, em vista dos resultados 

obtidos, parece evidente que o cariótipo nunca substituirá 
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comparações da sequência de base do DNA em taxonomia de 

leveduras, embora o cariótipo incontestavelmente seja um 

atributo importante. 

É esperado que a integração do cariótipo, genética, 

sistemática e experimentos de hibridização de DNA contribua 

para um melhor entendiment0 dos mecanismos de 

diversificação cromossômica e dos processos de 

especiação(TÕRÕK & KING, 1992). 

2.4.1.3. Hibridização de DNA 

Os microbiologistas das indústrias cervejeiras são 

constantemente obrigados a identificar leveduras ( SIMPSON 

et al., 1992) . Há necessidade de se diferenciar linhagens 

na cervejaria ou pode ser um meio para identificar uma 

fonte recorrente de contaminação de levedura selvagem. 

Uma recente aplicação da biologia molecular tem 

sido o desenvolvimento de técnicas de DNA "fingerprinting". 

Na indústria cervejeira, este método propõe uma nova 

abordagem para o problema de diferenciação de linhagens de 

cervejaria com propriedades similares (MEADEN, 1990). 

Métodos 

leveduras de 

tradicionais para distinguir 

cervejaria tem se baseado 

morfológicos, fisiológicos e bioquímicos. 

linhagens de 

em critérios 

Culturas de leveduras utilizadas nas indústrias de 

bebidas alcóolicas são normalmente caracterizadas por 
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habilidade para flocular 

AMERINE, 1970). 
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colônia, testes fisiológicos e 

ou formar película {KUNKEE & 

Estes 

distinção 

adaptados 

espécie, 

entre 

procedimentos 

espécies, mas 

taxonômicos permitem a 

não são universalmente 

Além 

diferenciação entre para 

sendo pouco confiáveis e 

disso, fica claro que muitas 

linhagens da mesma 

também ultrapassados. 

das características 

fisiológicas e bioquímicas utilizadas para identificação 

são codificadas por uma porção pequena do genoma {VAN DER 

WESTHUIZEN & PRETORIUS, 1992). 

Neste caso, o termo DNA "fingerprintingu 

é

utilizado para descrever algum método de análise de DNA que 

diferencie duas ou mais linhagens de leveduras, fornecendo 

um perfil único do DNA de um dado organismo. A clonagem ao 

acaso de fragmentos de DNA de diferentes linhagens de 

cervejaria e o uso destas sequências como sondas podem 

auxiliar neste método {MEADEN, 1990). 

SEEHAUS et al. (1985) sugeriram o uso de sondas de 

genes específicos como métodos na taxonomia de leveduras. 

VAN VUUREN & VAN DER MEER { 1987) trabalharam com 

proteínas celulares totais solúveis de 27 linhagens de 

Saccharomyces utilizadas para produção comercial de vinho e 

2 linhagens para fermentações de cerveja. As linhagens 

foram submetidas a eletroforeses em géis de pol�acrilamida 

e o padrão de bandamento proteico foi utilizado para o 
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"fingerprinting" das linhagens. Diferentes grupos genéticos 

de Saccharomyces cerevisiae foram distinguidos. Os padrões 

proteicos das linhagens dentro de cada grupo foram 

idênticos, confirmando que linhagens de S. bayanus, S. 

uvarum e s. carlsbergensis são "sinônimos" de s. 

cerevisiae. 

Com os métodos tradicionais de fermentação de vinho 

não há muita necessidade em manipular as linhagens de 

leveduras. Todavia, novas tendências no mercado de bebida 

demandam a modificação das linhagens tradicionais de 

leveduras de vinho e o desenvol virnento de práticas mais 

eficazes. 

Neste sentido, VAN DER WESTHUIZEN & PRETORIUS 

( 1992) utili zararn padrões de bandamente eletroforético de 

proteínas celulares totais solúveis, fragmentos de 

restrição de DNA e DNA cromossômico para caracterizar 1 O 

linhagens de Saccharomyces cerevisiae usadas para produção 

comercial de vinho. 

2.4.1.4. Eletroforese de isoenzimas 

A análise de urna única eletroforese pode 

simultaneamente detectar um número de enzimas catalizando a 

mesma reação. Urna grande parte da metodologia tem sido 

desenvolvida para estudar diferenças entre populações, onde 
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as aplicações do método tem mudado profundamente a visão a 

respeito da estrutura genética de populações (NEI, 1975). 

A eletroforese também tem sido usada na 

identificação das diferenças qualitativas na constituição 

da enzima entre condições aeróbicas e anaeróbicas em 

plantas e certos fungos ( SCANDALIOS, 197 4) . Os métodos se 

mostraram promissores no estudo das leveduras, tanto por 

fornecerem mui ta informação na constituição da enzima de 

crescimento como para diferentes intensidades de aeração, 

concentração de alimento e concentração alcóolica. 

O método também pode ter aplicações como um suporte 

para determinações de enzimas qualitativas ou no controle 

de qualidade industrial (SAURA et al.r 1979). 

Os autores propõem ser a eletroforese de isoenzimas 

um método promissor na obtenção rápida de informações sobre 

muitas enzimas de leveduras de um grande número de 

amostras. Outros métodos de análise eletroforética tem 

encontrado ampla aplicação na taxonomia, na caracterização 

de linhagens de leveduras selvagens. 

Segundo SUBDEN et al. (1982) r a análise 

eletroforética de 3 isoenzimas desidrogenases e 2 redutases 

foram caracterizadas em 18 linhagens de leveduras. O 

polimorfismo gênico foi 

isoenzimáticas. Baseado 

bandamento, dois grupos 

atividades 

padrões de 

notado nas cinco 

na homologia de 

principais de linhagens de 



32 

leveduras foram identificados. Nenhuma das duas linhagens 

de leveduras tinham padrões de bandamento idênticos. 

YAMAZAKI, et al. ( 1983) estudaram as relações 

taxonômicas entre 36 linhagens de 17 espécies de 

Saccharomyces comparando eletroforeticamente 10 isoenzimas. 

Os autores constataram que a comparação eletroforética de 

enzimas foi uma poderosa ferramenta para esclarecer 

relações taxonômicas entre leveduras de vinho e outras 

relacionadas. 

TAVARES et al. (1992) analisaram as leveduras 

importantes industrialmente na produção de álcool no Brasil 

através de padrões eletroforéticos de isoenzimas, proteínas 

totais e proteínas totais desnaturadas, e observaram 

variável polimorfismo. 

2.4.1.5. Eletroforese de proteínas 

Segundo AIKEN & GARDINER (1991), SDS-PAGE pode ser 

usada para caracterizar os perfis de bandamento proteico de 

sementes de várias espécies e cultivares de Festuca. Pode

se também comparar cultivares que crescem em diferentes 

partes do mundo e os resultados são relativamente 

independentes das condições de crescimento, 

diferenças mais quantitativas do que qualitativas. 

sendo as 

Os problemas taxonômicos tem sido elucidados em 

vários gêneros de gramíneas através de padrões de 
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bandamento eletroforético de proteínas de semente, tendo 

funções enzimáticas ou de estocagem (LADIZINSKY & HYMOWITZ, 

1979; VILLAMIL et al., 1982; VAUGHAN, 1983; BULINSKA

RADOMSKA & LESTER, 1985, 1986). As populações nativas são 

mais difíceis de se trabalhar do que as comerciais, devido 

talvez as diferenças na maturação da semente. 

Embora o método tenha sido amplamente utilizado 

para identificação de cultivares (COOKE, 1984), o mesmo vem 

sendo muito pouco utilizado na taxonomia. 

Segundo ECHEVERRIGARAY et al. (1993), métodos 

convencionais usados para identificar diferentes cultivares 

de plantas e para avaliar a relação genética entre 

genótipos são baseados em caracteres morfológicos, os quais 

podem muitas vezes ser influenciados pelo ambiente nos 

quais a planta está crescendo. Nos últimos 25 anos estes 

métodos tradicionais tem sido enriquecidos pela utilização 

de caracteres fisiológicos e bioquímicos. 

A comparação e análise de perfis eletroforéticos de 

proteínas de semente estocada e proteína total tem sido 

usada para inferir o relacionamento entre espécies (BOULTER 

et al., 1970; DERBYSHIRE et al., 1976; CRAWFORD, 1990) e 

entre genótipos dentro de espécies em importantes culturas, 

tais como arroz (SIDDIQ et al., 1972; SARKAR & BOSE, 1984), 

milho (SMITH & LESTER, 1980), ervilha (LADIZINSKY & WAINES, 

1982), sorgo (SHECHTER & DE WET, 1975), lentilha 

(LADIZINSKY, 1979) e mandioca (GRATTAPAGLIA et al., 1987). 
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TAVARES et al. (1992) procuraram selecionar 

técnicas que garantissem a identificação adequada de 

leveduras aos objetivos da indústria alcooleira e 

concluíram que a eletroforese de proteínas totais e 

proteínas totais desnaturadas em gel de poliacrilamida 

foram eficazes na identificação. 

EL-SHARKAWY & HUISINGH (1971) utilizaram SDS-PAGE 

na diferenciação entre espécies de Xanthomonas as quais até 

então tinham sido identificadas apenas por sua 

patogenicidade específica. 

VAN ZYL & STEYN ( 1990) utilizaram SDS-PAGE para 

diferenciar espécies de Pseudomonas e Xanthomonas. 

Segundo VAUTERIN et al. (1991) SDS-PAGE de proteína 

se mostrou como sendo um método valioso na identificação de 

Xanthomonas desconhecidas e, mais tarde, permitiu a 

diferenciação entre as espécies existentes. 

Nos experimentos relatados, muitas espécies mostraram 

múltiplas formas de enzimas e os padrões eletroforéticos 

proteicos foram, em geral, idênticos para todos os isolados de 

mesma espécie, mas desiguais para espécies diferentes. 

Padrões proteicos mostraram-se vantajosos para a 

diferenciação de vários fungos (DURBIN, 1966; CLARE et 

al., 1968; HALL et al., 1969), de actinomicetos (GOTTLIEB 

& HEPDEN, 1966), de nematóides (BENTON & MYERS, 1966; 

DICKSON et al., 1967) e de bactéria (CANN & WILLOX, 1965; 

LUND, 1965; ROBINSON, 1966). 



3- MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Linhagens 

No presente trabalho 

linhagens de Saccharomyces 

industrialmente na produção 
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foram analisadas algumas 

cerevisiae empregadas 

de álcool no Brasil, as 

leveduras da panificação Fleischmann e Itaiquara, a 

levedura IZ-1904 fornecida pelo Departamento de Ciência e 

Tecnologia Agroindustrial da ESALQ, e as leveduras M304-2C 

e M300A obtidas no Departamento de Genéti�a da ESALQ. 

Analisaram-se também algumas leveduras de cervejaria, 

isoladas do produto comercial no Laboratório de Genética de 

Leveduras , Departamento de Genética, Escola Superior de 

Agricultura "Luiz de Queiroz"-USP, denominadas A, B, C, D e 

E. 

3.2. Meios de Cu1tura 

Os meios abaixo relacionados foram utilizados neste 

trabalho para a manutenção da cultura e multiplicação das 

células, preparo de inóculo nos ensaios de fermentação, 

crescimento, caracterização de linhagens para análises e 

eletroforese. 
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3.2.1. Meio Comp1eto (YEPD) 

Extrato de levedura ............... 1% 

Peptona ........................... 2 % 

Dextrose .......................... 2% 

Ágar(para meio sólido) ............ 2% 

Água destilada 

Este meio foi utilizado para manutenção de cultura, 

multiplicação das células, preparo do inóculo nos ensaios 

de fermentação e crescimento. O pH não necessita de 

correção, ficando na faixa de 6,5 a 6,8. 

3.2.2. Meio de Fermentação 

Extrato de levedura ............... 1% 

Peptona ........................... 1 % 

Dextrose .......................... 2% 

Água destilada 

Este meio foi utilizado nos ensaios de fermentação 

com as respectivas linhagens e o seu pH não necessita de 

correção. 



3.3. Soluções, Tampões e Reagentes 

3.3.1. Solução de acrilamida/bis-acrilamida 

Acrilamida ........................ 30g 

Bis-acrilamida .................... 0,8g 

Completar para 100ml de água 

deionizada. 

3.3.2. Tampão do gel inferior 

destilada 
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e 

Solução Trisma 2, 5M, ajustado o valor de pH para 

8,8 com ácido clorídrico. 

3.3.3. Tampão do gel superior 

Solução Trisma O, 5M, ajustado o valor de pH para 

6,8 com ácido clorídrico. 

3.3.4. Solução SDS 10% (sódio duodecil sulfato) 

l,Og de SDS; ajustar para 10ml de água. 

3.3.5. Solução de persulfato de amônio 10% (PSA) 

O,lg de PSA; ajustar para 1ml de água. Essa solução 

não deve ser estocada, devendo renová-la a cada 

eletroforese. 



38 

3.3.6. Tampão de corrida (solução estoque) 

T risma ....................... 12g 

Glicina ...................... 57, 6g 

Ajustar para 1 litro de água destilada e 

deionizada. O valor de pH da solução é próximo a 8,3 (não é 

necessário corrigí-lo). 

3.3.7. Tampão de amostra 

1,25ml da solução 3.3.4 

2,0ml de glicerol 

Completar para 6,0ml 

deionizada. 

de água 

3.3.8. Tampão amostra desnaturante 

0,5ml de 2-mercaptoetanol 

0,25ml de azul de bromofenol 0,1% 

4,0ml da solução 3.3.5 

5,3ml da solução 3.3.8 

3.3.9. Solução corante 

destilada e 

0,05% de COOMASSIE BRILLIANT BLUE R-250, em solução 

metanol: ácido acético: água na proporção de 30:7:63 

(v:v:v). 
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3.3.10. Solução descorante 

Metanol:ácido acético:água na proporção 30:7:63 

(v:v:v). 

3.4. Procedimentos 

3.4.1. Extração e preparo da proteína solúvel 

As diferentes leveduras foram multiplicadas em meio 

líquido (meio completo-YEPD) conforme o objetivo do ensaio. 

Alíquotas de 50ml de meio foram distribuídas em frascos 

erlenmeyer de 125ml e autoclavadas a 1 atm, por 20 minutos. 

Para cada frasco, inoculou-se a quantidade de leveduras 

equivalente a uma ponta de palito retirada das placas de 

Petri crescidas por 2 dias. Após inoculação ( cerca de 15 

horas) sob agitação a 30ºC, os frascos foram retirados e 

seu conteódo submetidos a centrifugação a 2500G por 15 

minutos a temperatura ambiente. Em seguida, o sobrenadante 

foi descartado e a massa celular separada para esmagamento. 

Os extratos proteicos necessários para as 

separações eletroforéticas de proteínas foram obtidos por 

esmagamento em cadinho e pistilo, com células congeladas 

com nitrogênio líquido e foram ressuspendidas em 0,5ml de 

água destilada e deionozada. 

2500G por 5 minutos. Os 

O extrato foi centrifugado a 

extratos proteicos foram 
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padr2�izados quantitativamence, utilizados imediatamen�e ou 

conservados a -20°C. 

3.4.2. Preparação da amostra desnaturada 

As amostras foram preparadas colocando-se 50 µl de 

amoscra de proteína solúvel para 50 µl de tampão de amostra 

desnaturante. As misturas foram submetidas a temperatura de 

lOO ºC por cinco minutos, prévio à eletroforese. 

3.4.3. Eletroforese SDS-PAGE 

As amostras de proteínas solúveis totais de 

leveduras foram submetidas a eletroforese em gel de 

poliacrilamida-SDS em sistema 

segundo a metodologia de LAEJVIM:LI 

descontínuo-desnaturante, 

(1970). Esta metodologia 

consiste em um sistema bifásico de gel de poliacrilamida, 

caracterizado pela utilização de um gel superior 

(espaçador) com baixa concentração de acrilamida (3, 0%) e 

pH 6,8, com a função básica de concentrar as proteínas; e 

um gel inferior (separador) com alta concentração de 

acrilamida (10,0%) e pH 8,8, no qual os polipeptídeos são 

separados de acordo com seu peso molecular. 

Foram utilizados géis com 11,0 x 13,0cm e 1mm de 

espessura, sendo 8, 5cm de gel separador e 2, 5cm de gel 

espaçador. Para a formação dos géis, as placas foram 
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seladas com solução de ágar 1,0% e o preparo dos mesmos foi 

a partir de soluções estoques descritas na Tabela 1. 

Antes da sua utilização, o tampão de corrida 

(3.3.7) foi diluído em água na proporção de 1:4 (v:v) e 

ajustado para O, 1% de SDS, acrescentando-se 10 ml de SDS 

10% por litro. 

Para a corrida eletroforética, 50 µl de extrato 

proteico foi aplicado em cada canaleta do gel, sendo as 

corridas desenvolvidas a 80 volts até o corante atingir o 

gel separador e 150 volts até o final do gel. 

Após a corrida, os géis foram corados e fixados com 

a solução corante ( 3. 3. 1 O) durante uma noite e descorados 

com sucessivos banhos desta solução livre do corante 

(3.3.11). 

Para estimativa dos pesos moleculares aproximados 

das bandas eletroforéticas, na canaleta lateral de cada gel 

utilizou-se uma amostra padrão de pesos moleculares 

{Pharmacia) com polipeptídeos de: 94,0; 67,0; 43,0; 30,0; 

20,1 e 14,4 kD. 
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Tabela 1. Soluções estoques da eletroforese SDS-PAGE 

COMPONENTES 

Tampão superior (3.3.4) 

Tampão inferior (3.3.3) 

Solução acrilamida-bis (3.3.2) 

Água deionizada 

Solução SDS 10% (3.3.5) 

Solução PSA 10% (3.3.6) 

Temed 

GEL INFERIOR 

10% acrilamida 

15,0 ml 

9, 9 ml 

4,0 ml 

500µ1 

500µ1 

20µ1 

GEL SUPERIOR 

3% acrilamida 

5,0 ml 

1,0 ml 

3,5 ml 

300µ1 

300µ1 

20µ1 
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3.4.4. Leitura densitométrica dos géis 

A análise quantitativa dos perfis eletroforéticos foi 

realizada em densitômetro Hoefer Scientific Instruments 

GS300, San Francisco, com auxílio computacional. A

concentração de cada banda foi obtida considerando-se a 

altura dos picos, o coeficiente de migração de bandas (Rf) 

e sua presença e ausência. A determinação dos valores de Rf 

para as proteínas totais foi obtido pela divisão da 

distância migrada por urna molécula de proteína pela 

distância migrada pelo fronte de azul de bromofenol no gel 

separador. 

3.4.5. Análise estatística 

A análise de similaridade foi conduzida no programa 

de computador "Numerical Taxonomy and Multivariate 

Analysis System" (NTSYS-pc) versão 1.7 (ROHLF, 1992) com a 

utilização dos coeficientes SIMPLE MATCHING e JACCARD. O 

primeiro, obtido pela fórmula SM = (a+d)/N, baseia-se 

tanto na presença de coincidências positivas (a: número de 

bandas presente) quanto na presença de coincidências 

negativas (d: número de ausências de bandas) onde N 

representa o total de bandas obtidas. O coeficiente de 

Jaccard não considera a coincidência negativa, 



representada 

coeficientes 

por 

de 

d, sendo 

concordâncias 

portanto enquadraào 

positivas, derivados 
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nos 

do 

conceito de Distância euclideana média. Desta forma, para 

valores baixos próximos de zero, tem-se urna distância 

maior entre os materiais analisados e para valores 

próximos a um, maior similaridade (CONSOLI, 1995). Os 

dendrogramas foram construídos através de análise de 

agrupamento, utilizando-se o método das médias não 

ponderadas das distâncias ou UPGMA (Unweighted Pair-Group 

Method wi th Ari thmetical Averages) . Este é um processo 

hierárquico e· em cada passo diminui urna dimensão da matriz 

de parecença pela reunião de pares mais semelhantes, até 

reunir todos os pontos em um único grupo (BUSSAB et al., 

1990). 

Para a análise de agrupamento, foi construída urna 

matriz, a partir da leitura dos géis, atribuindo-se valor 

igual a um para presença da banda e valor zero para 

ausência da mesma. 
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4- RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste 

eletroforéticos 

Sa ccharomyces, 

desnaturantes 

trabalho foram analisados os perfis 

de proteínas de leveduras do gênero 

em géis de poliacrilamida, em condições 

(SDS-PAGE) Conforme CHRAMBACH & RODBARD 

(1971), esta metodologia permite explorar diferenças no 

tamanho e carga elétrica da molécula, o que resulta numa 

maior resolução das bandas (SHAPIRO et al., 1967). 

Segundo DOWHANICK (1995), a PAGE de proteínas tem sido 

utilizada nos últimos anos como um método de classificação e 

identificação de leveduras e outros microrganismos. As 

proteínas são extraídas e separadas eletroforeticamente. Ssta 

separação pode ser baseada nas diferenças de tamanho entre as 

proteínas utilizando a SDS-PAGE ou nas diferenças de carga 

iônica com fusão isoelétrica. Separações podem ser feitas 

também combinando tamanho e carga iônica no gel. Os padrões 

obtidos podem ser analisados por suas diferenças ou 

similaridades com outras linhagens e baseado nestas 

informações o microrganismo pode ser determinado. 
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Este método tem siào utilizado em mui tas cervejarias 

por ser uma maneira rápida de caracterização de leveduras 

puras e linhagens de bactérias. 

As figuras 1 e mostram a análise dos perfis 

eletroforéticos de cinco linhagens de leveduras da indústria 

alcooleira e cinco da cervejeira, respectivamente. Na faixa 

correspondente aos padrões de pesos moleculares de 94,0 à 

14, 4 kD foram consideradas apenas 30 bandas de proteínas 

indicadas nas figuras 1 e 2. 

As figuras 3 e 4 mostram a análise densi tométrica 

dos perfis eletroforéticos proteicos de cada uma das 

linhagens demonstradas nas figuras 1 e 2, onde foi possível 

a determinação dos picos correspondentes às bandas de 

proteínas. Cada pico corresponde a uma banda, onde foi 

possível a determinação do movimento relativo (Rf) de cada 

banda ao migrar ao longo dos géis (Tabelas 2 e 3) . Também 

ficam evidentes as diferenças ou ausência de bandas. As 

frações proteicas que formaram uma banda, em alguns casos, 

podem ter sido formadas por mais de uma banda, não tendo 

sido diferenciadas pelo densitômetro por estarem muito 

próximas. 

Na linhagem Fermento Fleischmann(l) da figura 1 

observou-se a presença de 28 bandas e ausência de duas 

delas, sendo estas, a 12 e 13, situadas na faixa entre 30 à 

43kD. As linhagens M300A, IZ1904 e Fermento Itaiquara 

também apresentaram a ausência destas mesmas bandas. Já a 
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linhagem M304-2C revelou a presença de 29 bandas, estando 

ausente apenas a banda 12. Nota-se, portanto, que estas 

linhagens são mui to similares entre si e que a única a 

apresentar diferença foi a M304-2C. 

Além da presença e ausência 

observar diferenças nas bandas no 

de 

gel 

bandas, podemos 

que variam como 

bandas finas, grossas, menos ou mais coraàas. As bandas 

mais coradas devem concentrar maior quantidade de uma única 

proteína de alta expressão ou várias proteínas com peso 

molecular aproximado, enquanto que 

apresentam uma menor quantidade ou uma 

baixa expressão. 

as mais claras 

única proteína de 

Pode-se observar 

Fermento Fleischmann e 

no gel da figura 1 as 

M300A e as linhagens 

linhagens 

M304-2C e 

IZl 904 como sendo as que mais se assemelham. Porém, com 

relação a presença e ausência de bandas, as linhagens que 

mostraram maior semelhança foram as linhagens Fermento 

Fleischmann, M300A, IZ1904 e Fermento Itaiquara para ambos 

os índices, por apresentarem ausência das mesmas bandas 

(bandas 12 e 13). 

Na linhagem A da figura 2 observou-se a presença de 

30 bandas assim como na linhagem B da mesma figura. 

A linhagem C mostra presente 2 6 banàas, estando 4 

ausentes, as bandas 15, 16, 22 e 26. A linhagem E também 

apresenta este mesmo perfil eletroforético, tornando-as 

muito semelhantes. 
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,, 

5 4 3 2 1 

Figura 1. Gel SDS-PAGE com os padrões eletroforéticos de 

cinco linhagens de leveduras industriais, sendo os 

números 1, 2, 3, 4 e 5 correspondentes 

respectivamente a Fermento Fleischmann, M300A, 

M304-2C, IZ1904 e Fermento Itaiquara. A direção de 

migração é de cima para baixo com a primeira coluna 

da esquerda correspondente ao padrão de pesos 

moleculares em kiloDaltons (kD). 

..,. 
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E D e B A 

Figura 2. Gel SDS-PAGE com os padrões eletroforéticos de 

cinco linhagens de leveduras de cervejaria, 

correspondentes respectivamente as letras A, B, C, 

D e E. A direção de migração é de cima para baixo 

com a primeira coluna da esquerda correspondente ao 

padrão de pesos moleculares em kiloDaltons (kD). 
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3. Densitograma das proteínas das leveduras 

industriais. 1) Fermento Fleischmann; 2) M300A; 3) 

M304-2C; 4) IZ1904; 5) Fermento Itaiquara. 
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A 

B 

Figura 4. Densitograma das proteínas das leveduras de 

cervejaria. a) Cerveja A; b) Cerveja B; e) Cerveja 

C; d) Cerveja D; e) Cerveja E. 
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Tabela 2. Representação da ausência e presença (---) 

de bandas das cinco linhagens de leveduras da indústria 

alcooleira (1, 2, 3, 4, 5). 

LINHAGENS 

BANDAS 1 2 3 4 5 Rf 

1 0,088 

2 0,108 

3 0,126 

4 0,166 

5 o,180 

6 0,222 

7 0,242 

8 0,258 

9 0,288 

10 0,316 

11 0,336 

12 o 

13 0,380 

14 0,394 

15 o, 416 

16 0,430 

17 0,476 

18 0,496 

19 0,526 

20 0,546 

21 0,584 

22 0,618 

23 0,640 

24 0,668 

25 0,700 

26 o, 728 

27 0,770 

28 0,792 

29 0,834 

30 0,874 
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Tabela 3. Representação da ausência e presença (---) 

de bandas das cinco linhagens de leveduras da indústria 

cervejeira (A, B, C, D, E). 

BANDAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

A 

LINHAGENS 

B e D E Rf 

0,076 

0,100 

0,112 

0,152 

0,174 

0,196 

0,225 

0,244 

o, 268 

0,286 

0,312 

0,334 

0,354 

0,390 

0,410 

0,430 

0,463 

0,486 

0,502 

0,540 

0,582 

0,600 

0,632 

0,668 

0,695 

0,710 

0,752 

0,772 

0,814 

0,850 
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A linhagem D mostrou ter um perfil eletroforético 

bem diferente das outras, onde estavam presentes 22 bandas 

e ausentes 8, a 7, 14, 16, 17, 19, 22, 25 e a 27.

Em comparação com as linhagens C e E, nota-se que 

na D estão ausentes as bandas 16 e 22. 

Comparando-se visualmente as linhagens do gel da 

figura 2, observa-se que as linhagens A e B e C e E formam 

dois grupos muito semelhantes. Nota-se claramente que a 

linhagem D apresenta um perfil eletroforético mui to 

diferente das demais, também confirmado através da análise 

de presença e ausência de bandas e análise densitométrica. 

Ainda com relação a análise densitométrica das 

linhagens comparadas (figura 3 e 4), pode-se observar que, 

de uma maneira geral, as leveduras da indústria alcooleira 

mostraram ter um comportamento mais semelhante e uniforme. 

Entre os métodos de agrupamento, os mais 

importantes são, segundo MANLY (1986), os métodos 

hierárquicos, nos quais os indivíduos são reunidos em 

grupos, com o processo repetindo-se em vários níveis até a 

formação de um dendrograma; e, os métodos de otimização, 

nos quais os grupos são formados pela otimização de algum 

critério de agrupamento. 

Nos métodos hierárquicos, o interesse maior é com o 

dendrograma resultante, não sendo motivo de preocupação o 

número de grupos formados. Estes métodos, que são divididos 

em aglomerativos e divisivos, apresentam mais vantagens do 

que os demais, especialmente quando o número de variáveis é 

elevado, por serem mais facilmente manipuláveis em nível 
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computacional (CRUZ, 1987). Já os métodos de otimização 

apesar de demandarem maior esforço 

bastante utilizados pelas suas 

melhoramento. 

computacional, 

peculiaridades 

são 

no 

O uso de técnicas de agrupamento objetiva a reunião 

de entidades em grupos homogêneos de forma tal que seja 

minimizada a variação dentro e maximizada a variância entre 

grupos (GOLDER & YEOMANS, 1973). 

algum 

As técnicas de agrupamento 

critério pré-estabelecido 

permitem, a partir 

de similaridade 

dissimilaridade, dividir um grupo de observações 

de 

ou 

em 

diversos outros grupos menores e mais homogêneos (CRUZ, 

1990). Em diversas situações, a estratificação além de 

facilitar o processamento dos dados é, em mui tos casos, 

convincente até por praticidade de planejamento e execução 

de determinadas atividades (GOLDER & YEOMANS, 1973). 

Para a análise de similaridade através do programa 

NTSYS, foram utilizandos os coeficientes Simple Matching e 

Jaccard, sendo que as linhagens com maior similaridade 

formaram grupos distintos. 

A análise de agrupamento foi realizada pelo método de 

UPGMA ( í tem 3 . 4 . 5 . ) , do qual resultaram os dendrogramas da 

figura 5. Observa-se que, para ambos coeficientes de 

similaridade, não houve alterações na análise de agrupamento. 

Os dendrogramas da figura 5 mostraram que grupos de 

linhagens foram formados, sendo que o grupo da linhagem C e 
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E apresentou uma similaridade na faixa de 83% e que se liga 

a um outro grupo formado pelas quatro linhagens Fermento 

Fleischmann, M300A, IZ1904 e Fermento Itaiquara, com 

similaridade na faixa de 94%. Este se liga ao grupo formado 

pelas linhagens A e B que mostraram este valor na faixa de 

97%, portanto, bastante semelhantes e que está ligado a um 

grupo formado por uma única linhagem, a M304-2C. 

A linhagem D apresentou este valor de similaridade 

na faixa de 70%, aparecendo isolada, constituindo um grupo 

distinto. No entanto, a mesma se liga ao grupo formado 

pelas quatro linhagens com 83% de similaridade. 

A linhagem M304-2C apresentou maior similaridade em 

relação as linhagens A e B da indústria cervejeira do que 

nas utilizadas na indústria alcooleira. 

Em relação a presença e ausência de bandas, de um 

modo geral, as linhagens A e B da indústria cervejeira 

foram únicas em não apresentarem ausência de nenhuma das 30 

bandas analisadas. Já as linhagens Fermento Fleischmann, 

M300A, IZ1904 e Fermento Itaiquara apresentaram ausência de 

duas bandas, sendo estas as bandas 12 e 13. A linhagem 

M304-2C, que faz parte das linhagens de leveduras da 

indústria alcooleira, assim como as anteriores, diferiu 

destas somente pela presença da banda 13. Conclui-se, 

portanto, que embora as linhagens de leveduras da indústria 

alcooleira sejam altamente semelhantes entre si, foi 

possível distinguí-las e compará-las. 
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Figura 5. Dendrogramas construídos pelo método de 

UPGMA. A) coeficiente Simple Matching, e B) coeficiente 

Jaccard. Os números 1, 2, 3, 4 e 5 correspondem a Fermento 

Fleischmann, M300A, M304-2C, IZ1904 e Fermento Itaiquara; e 

5, 6, 7, 8, 9 e 10 correspondem às cervejas A, B, C, D e E, 

respectivamente. 

A 

B 
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5, 6, 7, 8, 9 e 10 correspondem às cervejas A, B, C, D e E, 

respectivamente. 

As linhagens C e E apresentaram ausentes quatro 

bandas, conforme mencionado anteriormente e, quando 

comparadas todas as linhagens analisadas, a linhagem D foi 

a que mais se diferenciou, constituindo um grupo único e 

distinto das demais. 

Pode-se concluir também que, 

leveduras da indústria alcooleira 

tanto as linhagens de 

como da indústria 

cervejeira apresentaram 

podendo reuní-las em 

dendrogramas da figura 

uma alta similaridade entre si, 

três grupos, conforme mostram os 

5. Todos os grupos estão ligados 

entre si com 70% de similaridade. 

Segundo DEGRÉ et al. (1989), a identificação de 

linhagens de leveduras é pouco avançada em relação a 

identificação de bactérias. O avanço da biologia molecular 

tem promovido o desenvolvimento de novas técnicas 

genéticas, as quais foram mais tarde usadas para a 

identificação microbiana. 

A SDS-PAGE foi usada com sucesso no agrupamento e 

identificação rápida de bactérias heterotróficas da água 

mineral engarrafada, uma vez que os métodos de 

identificação rápida em bactérias tem sido mais utilizados 

na identificação de espécies patogênicas (FERREIRA et al.,

1996). 
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Segundo LEMOS & MORAES ( 19 92) , a eletroforese em 

disco de poliacrilamida foi utilizada na identificação de 

peixes de água doce da Família Pimelodidae, sujei tos à 

fraude por substituição de espécies na comercialização. O 

método baseou-se na especificidade dos padrões 

eletroforéticos das proteínas do músculo submetidas à 

eletroforese e mostrou-se viável para a identificação das 

espécies de peixes despro�idas de suas características 

externas, podendo ser aplicado sempre que houver suspeita 

de substituição. Os perfis são igualmente específicos de 

cada espécie e os autores confirmaram a eletroforese como 

sendo um meio eficiente para identificação de peixes do 

mesmo gênero. 

LINDNER et al. (1981) caracterizaram diferentes 

proteínas de origem animal e vegetal através da PAGE e 

puderam acompanhar as mudanças na quantidade de proteínas 

solúveis em vegetais durante estocagem. 

Através dos dendrogramas da figura 5, foi possível 

distinguir as leveduras da indústria alcooleira, apesar de 

apresentarem-se altamente similares, das da indústria 

cervejeira, não havendo diferenças entre os coeficientes de 

similaridade Simple Matching e Jaccard analisados. 

As linhagens de leveduras Fermento Fleischmann, 

M300A, IZ1904 e Fermento Itaiquara da indústria alcooleira 

apresentaram similaridade na faixa de 94%, sendo que a 

M304-2C apresentou este valor na faixa de 97% , não havendo 
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diferenças significativas entre elas, portanto pertencentes 

a mesma espécie. 

Entre as linhagens de leveduras cervejeiras, A e B 

apresentaram 97% de similaridade, provavelmente 

pertencentes a mesma espécie, assim como C e E que 

apresentaram este valor na faixa de 83%, sendo que a 

linhagem D apresentou um padrão bem diferente das demais. 

A utilização da SDS-PAGE neste trabalho mostrou a 

variação entre e dentro de leveduras da mesma espécie. Esta 

variação pode ser equiparada com diferenças genéticas. 

As leveduras da indústria cervejeira apresentaram 

maior variabilidade em relação as da indústria alcooleira, 

onde segundo VAN VURREN & VAN DER MEER (1988), na indústria 

cervejeira as condições de fermentação são muito mais 

amenas causando um menor estresse nas leveduras, podendo-se 

optar por leveduras de várias espécies. 

Entre muitos métodos existentes, a PAGE permitiu 

uma caracterização rápida e segura das linhagens de 

leveduras em questão, revelando o polimorfismo proteico, 

sendo que grupos pouco ou muito similares foram formados. 

Podemos concluir que a SDS-PAGE permite, portanto, 

a caracterização de microrganismos dos processos 

fermentativos de grande importância para as indústrias, 

tanto para o conhecimento da flora microbiana como na 

identificação de espécies contaminantes. 



5- CONCLUSÕES

Os resultados obtidos no 

utilizando o método de SDS-PAGE e 

permitem concluir que: 

61 

presente trabalho, 

suas interpretações 

- O método SDS-PAGE é eficiente em distinguir as

diferenças entre e dentro das linhagens analisadas. 

- O método é importante porque permite identificar

linhagens de leveduras da mesma espécie, complementando 

aqueles que apenas permitem identificar leveduras de 

espécies diferentes, abrindo a possibilidade de se 

distinguir variações do próprio fermento ou aquelas devido 

a contaminações, além de ser rápido, seguro e de baixo 

custo. 

Os perfis eletroforéticos das linhagens de 

leveduras da indústria alcooleira mostraram ser muito 

similares entre si, mas foi possível identificar diferenças 

entre elas. 
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