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Os homens são como os rios 

 

Um dos preceitos mais enraizados e mais geralmente admitidos é o de acreditar que 

os homens possuem em si qualidades imutáveis: há homens bons ou maus, 

inteligentes ou estúpidos, enérgicos ou apáticos, e por aí adiante. Ora, os homens 

não são assim. Podemos, apenas dizer que um homem é mais vezes bom que mau, 

mais vezes inteligente que estúpido, mais vezes enérgico que apático, ou o contrário; 

mas classificar um homem, como sempre fazemos, de bom ou inteligente e um outro 

de mau ou estúpido é um erro. Também os rios, todos de água, são umas vezes mais 

estreitos, outros rápidos, outros largos ou calmos, transparentes ou frios, 

caudalosos ou tépidos. Ora, os homens são como os rios. Cada um traz consigo a 

semente de todas as qualidades humanas, de que revela, em certos passos, umas 

características, noutros, outras, chegando mesmo, em certas ocasiões, a mostrar-se 

sob uma forma completamente oposta à sua natureza íntima, que, não obstante, 

mantém. 

(in Ressurreição) 

Leon Tolstói 
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RESUMO 

Aumento da tolerância de Saccharomyces cerevisiae a fatores estressantes da 

fermentação etanólica: linhagens modificadas e suplementação de aminoácidos 

 

O aumento da participação dos biocombustíveis na matriz energética mundial pode 

ajudar a prolongar a existência das reservas de petróleo, mitigar as ameaças representadas 

pela mudança climática e permitir melhor segurança do fornecimento de energia em uma 

escala global. Neste cenário, o processo brasileiro da produção de etanol a partir da cana-de-

açúcar tem ganhado papel de destaque, pelo alto rendimento e baixo custo da produção. 

Linhagens de S. cerevisiae são amplamente empregadas nas fermentações industriais e, 

embora sejam consideradas mais tolerantes em relação a outras, o processo brasileiro impõe 

uma variedade de fatores estressantes sob a mesma, afetando o seu metabolismo e 

crescimento. A fermentação com alto teor alcoólico, realizada a partir da utilização de mostos 

contendo altas concentrações de açúcares, é uma das maneiras mais eficientes de se obter 

elevados níveis de etanol. No entanto, tal tecnologia procede ocasionando efeitos deletérios 

adicionais à levedura. Neste contexto, aumentar a tolerância da levedura é de fundamental 

importância para alcançar um desempenho fermentativo satisfatório. Neste estudo foram 

avaliadas linhagens de S. cerevisiae, isogênicas a linhagem industrial CAT-1, com a sobre-

expressão dos genes TRP1 e MSN2, envolvidos na biossíntese de triptofano e na resposta 

geral ao estresse, respectivamente. Tais linhagens foram avaliadas quanto ao seu potencial 

para realizar fermentações com alto teor alcoólico, simulando as condições industriais 

brasileiras. Os resultados revelaram que o gene MSN2, na versão truncada, favoreceu a 

linhagem principalmente com relação ao estresse osmótico, aumentando a velocidade de 

fermentação e o consumo de açúcares. O gene TRP1 promoveu maior crescimento da 

linhagem em meio YEPD com 8% de etanol, contudo, tornou a linhagem menos viável em 

concentrações acima deste nível. No presente trabalho também foi avaliado o efeito da 

suplementação de aminoácidos na fisiologia da linhagem CAT-1 em meio YNB e em mostos 

de melaço e xarope de cana-de-açúcar. A suplementação com histidida promoveu maior 

crescimento e viabilidade celular nos diferentes meios testados. Além de histidina, os 

aminoácidos lisina e alanina aumentaram o crescimento da CAT-1 em mosto de melaço. A 

suplementação de triptofano e asparagina também promoveu aumento da viabilidade celular 

em mosto de xarope. Por outro lado, nos testes em microplacas a suplementação com cisteína 

depreciou o crescimento da linhagem em meio YNB com 10 e 12% de etanol e em mosto de 

melaço com 20% de ART. Os resultados obtidos indicam que tanto a engenharia genética, 

quanto a suplementação de aminoácidos podem ser alternativas viáveis para aumentar a 

tolerância de S. cerevisiae, para suportar condições de múltiplo estresse, encontradas em 

destilarias brasileiras.  

      

Palavras-chave: S. cerevisiae; Estresse osmótico; Alto teor alcoólico; Aminoácidos na 

fermentação; Fermentação alcoólica 
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ABSTRACT 

Increasing Saccharomyces cerevisiae tolerance to stressing factors of ethanolic 

fermentation: modified strains and amino acid supplementation 

 

The expansion biofuels participation in the world energy matrix would help to extend 

the existence of fossil fuel reservoirs, mitigate the threats of climate change, and enable a 

better security of energy supply. The Brazilian process of ethanol production from sugarcane 

has gained an important role in the global energy scenario, for the high yield and low 

production cost. S. cerevisiae species is widely used in industrial fermentations for being 

resistant, but the Brazilian process imposes a variety of stressing factors to the yeast, affecting 

its metabolism and growth. The Very High Gravity Fermentation is performed by the 

utilization of musts with high sugar concentration and is one of the most efficient ways for 

obtaining high ethanol levels. However, this technology causes additional deleterious effects 

to the yeast. In this context, increasing yeast tolerance is of fundamental importance for a 

satisfactory fermentative performance. In this study we assessed S. cerevisiae strains - 

isogenic to the industrial strain CAT-1 - with over expression of TRP1 and MSN2 genes 

involved to tryptophan biosynthesis and in general stress response, respectively. These strains 

were evaluated for their potential to perform fermentations with high ethanol content, 

simulating the conditions of Brazilian distilleries. The results showed that the MSN2 gene in 

the truncated version improved strain mainly to respond to the osmotic stress, increasing in 

fermentation velocity and the consumption of sugars. The TRP1 gene overexpression 

promoted higher growth in YEPD medium with 8% ethanol, however, decreased viability at 

concentrations above this level. The present work also evaluated the effect of amino acid 

supplementation on the physiology of the CAT-1 strain in YNB medium and in molasses and 

syrup of sugarcane. Histidide supplementation increased the growth and cell viability in the 

different media tested. In addition to histidine, the amino acids lysine and alanine increased 

the growth of CAT-1 in molasses. Supplementation of tryptophan and asparagine also 

promoted increased cell viability in sugarcane syrup. On the other hand, in microplate assays, 

cysteine supplementation decreased growth in YNB medium with 10 and 12% ethanol, and in 

molasses with 20% ART. The results indicate that both genetic engineering and amino acid 

supplementation may be viable alternatives to increase tolerance of S. cerevisiae to supporting 

multiple stress conditions typical in Brazilian distilleries. 

 

Keywords: S. cerevisiae; Osmotic stress; High ethanol content; Amino acid supplementation; 

Alcoholic fermentation 
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1 INTRODUÇÃO 

Em virtude do aquecimento global e o futuro esgotamento das reservas de petróleo, a 

importância atribuída aos biocombustíveis aumentou em demasia. Os impactos positivos 

causados pelo emprego dos biocombustíveis em substituição aos combustíveis fósseis, não se 

restringem apenas ao campo econômico, mas também envolvem questões políticas e 

ambientais. Além de reduzir a dependência do petróleo e os gastos com energia, o uso de 

biocombustíveis pode resultar em uma diminuição significativa das emissões dos gases 

causadores do efeito estufa. Neste cenário, o setor sucroalcooleiro brasileiro tem se destacado 

pelo alto rendimento e baixo custo da produção do etanol combustível, sendo a cana-de-

açúcar a principal matéria-prima utilizada. 

No Brasil e nos EUA, as tecnologias da produção de etanol já são consolidadas, o que 

torna este biocombustível um forte candidato a participar da matriz energética mundial em 

grande escala. O etanol é o biocombustível mais utilizado no mundo, tanto na forma pura, 

como na de aditivo à gasolina (Mckendry, 2002; Sánchez et al., 2008).  

No processo brasileiro utiliza-se o caldo ou o melaço de cana como substrato para a 

produção de etanol pela levedura Saccharomyces cerevisiae. Durante a fermentação 

industrial, vários fatores de estresse são impostos à levedura, promovendo efeitos deletérios 

sob a mesma, afetando o seu metabolismo e crescimento. Tais fatores incluem: alta 

concentração de açúcares, presença de sais no mosto, altas temperaturas, alta concentração de 

etanol, baixo pH extracelular, contaminação bacteriana, deficiência de nutrientes e presença 

de agentes inibidores no mosto. Além disso, neste processo a biomassa de levedura é 

reaproveitada em várias fermentações diariamente, o que pode contribuir para a diminuição 

significativa da viabilidade celular (Basso et al., 2011). 

Tecnologias têm sido empregadas a fim de aumentar a eficiência fermentativa da 

produção de etanol. A fermentação com alto teor alcoólico, conhecida como Very High 

Gravity Fermentation, por exemplo, é uma das formas de se obter maiores índices de etanol, a 

partir de fermentação de mostos contendo acima de 25% (p/v) de açúcares totais (Thomas et 

al., 1994). Embora a levedura S. cerevisiae seja amplamente empregada no processo e seja 

considerada mais resistente a vários tipos de estresses, ainda são necessários esforços em 

pesquisas a fim de se obter avanços no tocante a sua tolerância ao processo fermentativo 

industrial. Estudos adotando a engenharia genética de leveduras tem pretendido aumentar a 
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resistência das células para suportar condições deletérias. De acordo com Bücker et al. (2014) 

a modificação da região promotora do gene TRP1, envolvido na biossíntese de triptofano, e 

do gene MSN2, que codifica um fator de transcrição (Msn2), envolvido na resposta geral ao 

estresse em S. cerevisiae, podem incrementar a tolerância de linhagens de S. cerevisiae frente 

ao alto teor alcoólico e aos outros diferentes tipos de estresses enfrentados no processo 

brasileiro. Também tem sido proposto que o uso de aminoácidos para a suplementação do 

mosto de fermentação pode promover maior tolerância e crescimendo das células de levedura 

frente a diferentes condições de estresse, como por exemplo, o alto teor alcoólico e o estresse 

osmótico promovido pelas altas concentrações de açúcares no meio (Thomas & Ingledew, 

1990; Pham & Wright, 2008; Hu et al., 2005; Blomqvist et al., 2012). Os aminoácidos, além 

de exercerem funções vitais para as células, como a síntese de enzimas e de componentes 

estruturais, ainda podem ser incorporados nas proteínas de membrana citoplasmática, 

promovendo maior rigidez da membrana e tolerância às células (Hu et al., 2005). 

O presente estudo foi divido em dois trabalhos. No primeiro, objetivou-se avaliar o 

potencial de linhagens S. cerevisiae, isogênicas à linhagem industrial CAT-1, com sobre-

expressão dos genes MSN2 ou TRP1, para fermentações com alto teor alcoólico e reciclo 

celular, simulando as condições industriais de destilarias brasileiras. No segundo, objetivou-se 

avaliar o efeito da suplementação de aminoácidos sobre o crescimento, viabilidade celular e 

produção de etanol da levedura CAT-1 em fermentações de mostos de melaço e xarope de 

cana-de-açúcar, empregando a reciclagem de células. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

           2.1 A importância do bioetanol  

Os combustíveis derivados de petróleo, como o óleo diesel e a gasolina, são muito 

utilizados em todo o mundo. No entanto, há uma recorrente preocupação por este recurso 

natural ser finito (Demirbas & Balat, 2006; Searchinger et al, 2008). Além disso, a queima 

dos combustíveis fósseis é responsável pela emissão de parte significativa dos gases 

causadores do efeito estufa (GEE). Neste cenário, o dióxido de carbono (CO2) é o gás mais 

produzido, contribuindo para mudanças climáticas (Wuebbles & Jain, 2001; Gallo, 2011). 

A utilização de energia renovável é uma das maneiras mais eficientes para se alcançar 

o desenvolvimento sustentável. Aumentar sua participação na matriz energética mundial 

ajudaria a prolongar a existência de reservas de combustíveis fósseis, mitigar as ameaças 

representadas pela mudança climática, e permitir uma melhor segurança do fornecimento de 

energia em escala global (Mckendry, 2002; Gray et al., 2006; Goldemberg, 2007; Nigam; 

Singh, 2011). A maioria das "novas fontes renováveis de energia" ainda está em fase de 

desenvolvimento comercial, mas algumas tecnologias já estão bem estabelecidas, como por 

exemplo, o etanol brasileiro de cana-de-açúcar, que depois de 40 anos de produção, tornou-se 

totalmente competitivo com a gasolina e apropriado para a utilização em muitos países, 

tornando-se uma mercadoria energética global (Goldemberg, 2007).  

Segundo Balat et al. (2009), o etanol é o biocombustível mais utilizado em todo o 

mundo e pode ser produzido a partir de diferentes tipos de matérias-primas, classificadas em 

três categorias: açúcares simples, amido e lignocelulose. Também pode ser empregado de 

forma intensiva nos setores químicos e nas indústrias de bebida, farmacêutica e de limpeza 

(Penido-Filho, 1980).  

O Brasil e o Estados Unidos são os maiores produtores de etanol no mundo (Gerbens-

Leenes et al., 2012), sendo que a produção nos EUA é maior e baseada na utilização do milho, 

enquanto que no Brasil se utiliza quase que exclusivamente a cana-de-açúcar (Wheals et al., 

1999; Walter et al., 2008; Gerbens-Leenes et al., 2012). No ano de 2016, um total de 100,7 

milhões de m
3
 de etanol combustível foi produzido em todo o mundo. Neste mesmo ano, os 

EUA e o Brasil representaram 57,6% e 27,4% da produção total mundial de etanol, 

respectivamente (RFA, 2017).  
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O uso da cana-de-açúcar para produzir etanol, além de açúcar, foi uma decisão política 

e econômica que envolveu investimentos do governo brasileiro em 1975, quando o Governo 

Federal decidiu incentivar a produção de álcool em substituição à gasolina, com a ideia de 

reduzir as importações de petróleo devido à crise enfrentada. O surgimento do Programa 

Nacional do Álcool (Proálcool) apresentou aspectos ambientais, econômicos e sociais 

positivos, e tornou-se o programa de energia de biomassa mais importante no mundo 

(Goldemberg et al., 2004). 

A cana-de-açúcar, sob a forma de caldo ou de melaço, pode ser utilizada em países 

tropicais para a produção de etanol. Esta matéria prima é composta principalmente de 

sacarose, fibras e água, geralmente em proporções de aproximadamente 12%, 15% e 70%, 

respectivamente. Os demais componentes são outros açúcares (glicose e frutose), materiais 

inorgânicos, substâncias nitrogenadas, gomas, ceras e ácidos orgânicos (Chen & Chou, 1993). 

A conversão de sacarose, contida nesta planta, em etanol, é fácil em comparação com 

os materiais amiláceos e a lignocelulose, porque a hidrólise prévia da matéria-prima não é 

necessária, uma vez que esse dissacarídeo pode ser diretamente metabolizado por células de 

leveduras, principalmente pertencentes à espécie Saccharomyces cerevisiae (Waclawovsky et 

al., 2010). Em leveduras S. cerevisiae, a sacarose é metabolizada principalmente pela via 

extracelular (Gascón & Lampen, 1968). Nesta via, uma enzima produzida naturalmente por 

esta espécie de levedura, denominada invertase (β-D-fructosidase), realiza a hidrólise de 

sacarose no espaço periplasmático, ou seja, no espaço extracelular, formando os 

monossacarídeos glicose e frutose. Tais monossacarídeos são transportados para o espaço 

intracelular e posteriormente metabolizados na via glicolítica (Barnett, 1976; Barnett, 1981; 

Walker, 1998; Lagunas, 1993). O etanol produzido a partir da cana-de-açúcar além de possuir 

um balanço energético positivo, também tem sido beneficiado pelo apoio de políticas 

governamentais em vários países, inclusive no Brasil, que abastece aproximadamente 40% 

deste biocombustível para veículos de passageiros, isto é, um terço da sua demanda total de 

energia para transporte (Goldemberg, 2009). 

Devido ao aumento das preocupações ambientais e às crises periódicas nos países 

exportadores de petróleo, o etanol se tornou uma alternativa viável e realista no mercado 

mundial de energia. Portanto, o desenvolvimento de tecnologias de baixo custo para a 

produção de etanol combustível é uma prioridade para muitos centros de pesquisa, 

universidades, empresas privadas, e até mesmo para as diferentes políticas públicas (Cardona 

& Sanchez, 2007). A necessidade de aumento da produção de etanol, a fim de atender um 
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mercado com potencial, aliado à dependência por combustíveis fósseis, traz desafios ao 

governo brasileiro (Duarte et al., 2013). Sabendo que o fornecimento de combustíveis fósseis 

não terá condições de suprir as necessidades crescentes por energia em nosso planeta de 

forma sustentável, as condições de mercado relacionadas à oferta e à demanda analisadas 

tornam a produção de etanol promissora (Cerqueira-Leite et al., 2009). 

Tendo em vista esta realidade, o aumento da produção de energias renováveis irá 

crescer progressivamente. Questões ambientais, econômicas e políticas serão fundamentais 

para a sustentação do crescimento da produção de etanol (Gonçalves et al., 2011). Vários 

obstáculos no processo de fermentação alcoólica devem ser superados para alcançar um 

desempenho mais elevado e competitivo da produção de etanol pela levedura Saccharomyces 

cerevisiae (Alfenore et al., 2002; Guardabassi & Goldemberg, 2014). 

 

2.2 A fermentação alcoólica e a levedura Saccharomyces cerevisiae  

A fermentação alcoólica é um processo biológico no qual ocorre a produção de etanol 

a partir da ação de leveduras, principalmente pertencentes à espécie S. cerevisiae, em meios 

contendo açúcares fermentescíveis (Bai et al., 2008). 

A levedura Saccharomyces cerevisiae é um fungo unicelular, eucarioto, heterotrófico e 

pertencente ao filo Ascomycota. Sua reprodução normalmente é assexuada, mais 

especificamente por brotamento. Possui alto grau de organização celular, contendo núcleo 

celular com envoltório (envelope nuclear) e organelas (Madigan et al., 2010). 

 Além de ser utilizada para produção do etanol, a levedura S. cerevisiae pode ser 

empregada nas indústrias farmacêuticas, de panificação e de bebidas. Sabe-se também que a 

mesma é amplamente utilizada como organismo modelo em estudos de bioquímica, genética e 

biologia celular de seres eucariotos. Seu conhecimento biológico é bem desenvolvido, sendo 

considerada de fácil manutenção e manipulação em laboratório (Ostergaard et al., 2000; 

Zakrajšek et al., 2011). 

No processo de produção de etanol, leveduras S. cerevisiae possuem várias 

características desejáveis e vantajosas, quando comparadas a outras espécies de leveduras. 

São exemplos destes atributos a alta e rápida capacidade de transformar açúcares 

fermentescíveis em etanol, a capacidade de sobrevivência em ambientes com uma acidez mais 

elevada, a osmotolerância, a capacidade de tolerar teores elevados de etanol e a capacidade de 

suportar variações de temperatura (Andrietta et al., 2007).  
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A via metabólica envolvida na fermentação alcoólica é a glicólise. Nesta via, uma 

molécula de glicose é metabolizada e duas moléculas de piruvato são produzidas. As 

moléculas de ácido pirúvico são convertidas em etanol, com a liberação de 2 moléculas de 

CO2 e a formação de 2 moléculas de trifosfato de adenosina (ATP) (Walker, 1998). A 

fermentação alcoólica ocorre no citoplasma das células de leveduras, pela glicólise seguida da 

redução do piruvato, onde após 12 reações enzimáticas, são produzidos etanol e CO2. Já a 

oxidação total do açúcar, pela cadeia respiratória, ocorre na mitocôndria das células e, neste 

caso, o saldo energético é maior (Castrillo & Ugalde, 1994; Lagunas, 1981).  

As leveduras, como todos os outros micro-organismos, tem como seu principal 

objetivo a perpetuação da espécie, sendo o etanol um produto de descarte excretado por elas 

em anaerobiose (Lagunas, 1976). Uma explicação evolutiva para a preferência da via 

fermentativa – que resulta em menor rendimento energético – em contraposição à respiratória 

em determinadas condições, é dada no sentido de que o etanol seja excretado pelas células 

para evitar uma disputa por nutrientes. Este fenômeno é chamado de relação de antagonismo, 

pois o etanol é tóxico para vários outros micro-organismos (Golubev, 2006). Leveduras 

Saccharomyces cerevisiae são conceituadas como Crabtree positivas, pois mesmo na presença 

de oxigênio, realizam a fermentação quando há disponibilidade de glicose ou outros açúcares 

fermentescíveis no meio (Pronk et al., 1996; Lagunas, 1981).  

De acordo com Lagunas (1976), o objetivo primordial das leveduras, quando em 

anaerobiose, é a utilização da fonte de carbono para geração de uma forma de energia química 

(ATP), energia que será utilizada para a realização da biossíntese de moléculas e também para 

a realização de trabalhos fisiológicos, ambos necessários para manutenção da vida: 

crescimento, multiplicação e perpetuação da espécie. Durante a fermentação alcoólica, uma 

parte da fonte de carbono é desviada para a síntese de proteínas, ácidos nucléicos, 

polissacarídeos e lipídios necessários para a produção de biomassa. Também ocorre a 

formação de outros produtos relacionados com a adaptação e sobrevivência, tais como o 

glicerol e ácidos orgânicos (Reed & Nagodawithana, 1990; Amorim et al., 1996). O glicerol, 

os ácidos orgânicos (ácidos succínico e acético) e a biomassa são subprodutos relacionados ao 

equilíbrio de óxido-redução em anaerobiose. A fermentação alcoólica é um processo não 

oxidativo e para manter o equilíbrio de óxido-redução, todo NADH formado em reações de 

oxidação, decorrentes da produção da biomassa e a formação de ácidos orgânicos deve ser 

consumido em reações de redução, acopladas à produção de etanol e glicerol (Blomberg & 

Adler, 1992; Van-Dijken & Scheffers, 1986). O glicerol também é um metabólito 
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osmorregulador, sendo o produto secundário formado em maior quantidade pelas leveduras, 

originado na mesma via em que o etanol é sintetizado. A formação do glicerol é aumentada 

quando há alta pressão osmótica no meio, protegendo as células na presença deste estresse 

(Guo et al., 2001; Cronwright et al., 2002). 

 

2.3 Processo industrial brasileiro e condições estressantes às leveduras 

A fermentação alcoólica é um processo que depende de diversos fatores, destacando-

se, entre eles, a espécie de levedura utilizada, a temperatura, a taxa de fornecimento de 

oxigênio, o pH e a natureza química dos nutrientes fornecidos (Ceccato-Antonini, 2008; 

Querol et al., 2003).  

No Brasil, o mosto que normalmente é utilizado para as fermentações industriais é 

proveniente do melaço resultante da cristalização final do açúcar, apresentando em sua 

composição: água, carboidratos fermentescíveis (glicose, frutose e sacarose), compostos de 

origem orgânica (aminoácidos, vitaminas, proteínas) e uma fração mineral (composta 

principalmente por cálcio, magnésio, sódio e potássio) (Basso et al., 2011). 

No processo de produção de etanol, assim que o mosto é adicionado às leveduras, as 

mesmas entram em um estágio de adaptação e começam a se multiplicar. Posteriormente, 

ocorrem a produção de etanol e o desprendimento de CO2. A partir do esgotamento do açúcar 

presente no mosto, as leveduras passam a reduzir sua atividade fermentativa (Paschoalini & 

Alcarde, 2009).  

Nas destilarias brasileiras, os processos de fermentação alcoólica são denominados: 

fermentações contínuas e fermentação em bateladas (com e sem centrifugação). São vários os 

tipos de processos de fermentações contínuas. Caracteriza-se por possuir uma alimentação 

contínua a uma vazão constante, sendo o volume da reação mantido constante através da 

retirada contínua de caldo fermentado. É um processo ininterrupto onde se pode operar por 

longos períodos. O mosto é misturado à levedura na primeira dorna e passa para as demais 

num processo contínuo até chegar à última dorna, onde a concentração de açúcares estará 

menor possível (Amorim et al., 1989; Teixeira et al., 2007).  

O processo de produção de etanol mais antigo no Brasil é a fermentação em bateladas 

sem recirculação do fermento, utilizado para produção de aguardentes. Neste, utilizam-se 

várias dornas, onde são realizadas várias fermentações. As dornas são cheias, fermentadas e 

processadas uma a uma. Então, após o término da fermentação, espera-se a decantação do 
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fermento. No entanto, tal processo pode ser adequado para a produção de aguardente e 

desvantajoso para a produção de etanol, já que para que ocorra a decantação é necessário que 

aconteça uma contaminação bacteriana ou que haja a presença de leveduras contaminantes, a 

fim de que ocorra a floculação do fermento (biomassa de levedura). Devido ao menor 

rendimento obtido no processo de bateladas, avanços foram introduzidos. Tal avanço se deu 

na década de trinta com o surgimento do processo chamado Melle-Boinot (Fermentação em 

Bateladas com centrifugação), no qual foram inseridos no processo em bateladas: o 

tratamento do fermento com água e ácido, a centrifugação e a reinserção do fermento no 

processo (reciclo celular) (Amorim et al., 1996; Amorim et al., 1989). Desde então, este é o 

processo mais usado nas destilarias brasileiras, pois com o aproveitamento do fermento em 

várias fermentações, obtém-se um maior rendimento.  

Teoricamente, nos diferentes processos fermentativos, para cada 100 Kg de ART 

(Açúcares Redutores Totais = sacarose, glicose e frutose), são produzidos no máximo 64,75 

litros de álcool absoluto, a uma temperatura de 20°C (Ghose et al., 1979; Okolo et al., 1987).  

De acordo com Basso et al. (2008), o reciclo de células pode ocasionar queda na 

viabilidade celular no decorrer de vários ciclos fermentativos. Por outro lado, pode contribuir 

positivamente para as células de leveduras, levando à evolução de linhagens multi-tolerantes, 

pois durante a reciclagem de células há maior pressão seletiva, conduzindo a uma maior 

tolerância das mesmas frente às condições estressantes da fermentação industrial.  

Nas fermentações alcoólicas industriais, uma variedade de fatores estressantes impõem 

restrições às células de levedura, interferindo sobre o seu metabolismo e crescimento, das 

quais podemos listar: alta concentração de açúcar, presença de sais no mosto, temperatura 

elevada, alta concentração de etanol, baixo pH externo (devido ao tratamento ácido), 

contaminação bacteriana, reciclo de leveduras, deficiência de nutrientes e presença de agentes 

inibidores (sulfito) (Graves et al., 2007).  

A temperatura pode afetar diretamente o metabolismo, crescimento e a viabilidade 

celular das leveduras. As leveduras em destilarias crescem bem em temperaturas de 30-33ºC. 

As fermentações podem ocorrer com maior velocidade em temperaturas ainda mais elevadas, 

contudo, com o seu aumento as células se tornam mais sensíveis à toxidez exercida pelo 

etanol excretado, ocasionando queda na viabilidade celular (Amorim et al., 1989; Piper, 1995; 

Aldiguier et al., 2004).  

O estresse etanólico inibe o crescimento e diminui a viabilidade celular das leveduras. 

O alto teor de etanol pode intervir desfavoravelmente sobre o sistema de transporte, 
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sinalização celular e atividade de enzimas-chave da via glicolítica. A toxidez do etanol atua 

diretamente na membrana citoplasmática das células, alterando o grau de polaridade e 

aumentando sua fluidez, ocasionando uma interrupção do crescimento celular, quando em 

concentrações elevadas (Ingran, 1976; Banat et al., 1998). 

Nas fermentações industriais, o pH é um fator importante para o controle da 

contaminação bacteriana. Os valores de pH dos mostos em destilarias variam de 4,5 a 5,5, 

com uma boa capacidade tamponante. O pH intracelular se mantém na faixa de 5,8 a 6,9, isto 

quando o pH extracelular estiver na faixa de 2 a 7. Contudo, um pH extracelular mais baixo 

faz com que as leveduras gastem mais energia para a manutenção do pH interno, além de 

afetar as proteínas de transporte da membrana citoplasmática (Steckelberg, 2001). 

A contaminação bacteriana é um dos fatores que ocasionam maior efeito deletério 

sobre a levedura. Quando ocorre a presença aumentada de bactérias, ocorrem formações 

significativas de ácidos lático e acético produzidos pelas mesmas. O desenvolvimento das 

bactérias procede a partir de um desvio da fonte de carbono, diminuindo consequentemente a 

formação de etanol (Basso et al., 2008). 

Condições de estresse osmótico, como as encontradas em fermentações com alto teor 

alcoólico, podem prejudicar o metabolismo da levedura. O aumento da pressão osmótica no 

mosto pode ocasionar uma diminuição concomitante da viabilidade, crescimento e 

desempenho fermentativo. Um choque hiperosmótico em S. cerevisiae pode resultar em perda 

de turgescência por perda de água citoplasmática. Em condições de estresse osmótico, 

mecanismos de osmorregulação ocorrem, e estes estão relacionados com a síntese celular de 

glicerol e trealose. Desta forma, as células podem se prevenir da desidratação e proteger suas 

estruturas (Mager & Siderius, 2002). 

Os carboidratos de reserva trealose e glicogênio podem representar até 30% da matéria 

seca da levedura. A trealose é um dissacarídeo formado por duas moléculas de glicose, sendo 

responsável pela manutenção de células vegetativas e esporos viáveis. A função protetora da 

trealose é resultado da relação entre sua localização e mobilização celular. É acumulada no 

citoplasma, exercendo influência na atividade de água, contribuindo para a latência celular e 

aumentando a resistência ao estresse hídrico (Parrou et al., 1997; Singer & Lindquist, 1998; 

Zhao & Bai, 2009). A trealose mantém a integridade da membrana porque substitui as 

moléculas de água nos dois lados da camada fosfolipídica, em condições onde há baixa 

atividade de água. Ambos os carboidratos de reserva, a trealose e o glicogênio, sofrem 
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oscilações durante a fermentação, podendo terminar o processo com teores diferentes. Ao 

final da fermentação, tais reservas podem ser metabolizadas pelas células, produzindo mais 

etanol e enriquecendo a levedura com nitrogênio (Amorim et al., 1996). 

No ano de 1989, a técnica da cariotipagem permitiu o resgate de linhagens dominantes 

e persistentes no processo industrial, sendo estas pertencentes à espécie S. cerevisiae e 

denominadas CAT-1, PE-2, BG-1, SA-1. Tais linhagens são atualmente amplamente 

utilizadas nas destilarias brasileiras e foram selecionadas para boas características 

fermentativas, como: alto rendimento em etanol, elevada viabilidade celular durante os 

reciclos, altos teores de trealose, não formadoras de espuma e não floculantes. Além de 

apresentarem características fermentativas desejáveis, também se destacaram com boa 

capacidade de implantação (60-70%) em processos industriais, com alta taxa de dominância, 

chegando ao final da safra representando quase a totalidade da biomassa da dorna (Basso et 

al., 2008). 

 

2.3.1 Fermentação com alto teor alcoólico  

Uma maneira de aumentar os níveis de etanol obtidos na fermentação industrial é por 

meio da intensificação do processo. A tecnologia denominada Very High Gravity 

Fermentation (VHG Fermentation) é um processo de melhoria destinado a obter altas 

concentrações de etanol, de até 15% (v/v), a partir de concentrações altas de açúcares totais 

(>250 g.L
-1

).  

A tecnologia VHG permite a redução de água do processo, reduzindo assim o custo 

operacional da destilação e a geração da vinhaça, resultando em economias significativas de 

energia (Thomas et al., 1996). No entanto, ao longo da fermentação VHG, a levedura 

industrial encontra um estresse significativo induzido por pressão osmótica, o que leva a 

variações na cinética de fermentação. Linhagens tolerantes ao estresse osmótico e etanólico 

são pré-requisitos para uma produção de etanol mais eficiente em condições de VHG 

fermentation. O nível de etanol ao final da fermentação depende principalmente das condições 

nutricionais para a manutenção das células. Outra fonte comum de variações na cinética pode 

estar relacionada à qualidade da matéria-prima, sendo que, a qualidade do melaço e caldo da 

cana-de-açúcar pode mudar dependendo da espécie, período de colheita, condições climáticas 

e procedimento de extração (Wang et al., 2013). 

Segundo Puligundla et al. (2011), uma economia de cerca de 40% do consumo de água 

pode ser alcançada pela fermentação com alto teor alcoólico. A partir da utilização de um 
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mosto com alta concentração de açúcares, consideráveis economias de energia podem ser 

obtidas, pelo fato de haver menos fluido nas etapas de aquecimento, resfriamento e destilação. 

 

2.4 Fatores de transcrição Msn2 e Msn4 em S. cerevisiae 

Todas as unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos, isto é, todas as 

células, possuem a capacidade de responder a mudanças súbitas das condições ambientais que 

são capazes de ameaçar a viabilidade celular (Kültz, 2005).  

Os mecanismos de resposta celulares incluem sensores ambientais e vias de 

transdução de sinais que podem ocasionar alterações significativas nos programas de 

expressão gênica. A indução ou repressão da expressão gênica sob condições de estresse 

permite uma rápida adaptação a diversas condições, resultando no aumento da aptidão e 

sobrevivência celular (Gasch et al., 2000).  

Os fatores de transcrição promovem a expressão de diferentes genes em resposta a 

diversas condições de estresse. Enquanto alguns promovem a transcrição de conjuntos 

específicos de genes, assim permitindo a adaptação celular a estresses específicos, outros 

promovem a transcrição de muitos genes em resposta a uma grande variedade de tensões 

ambientais (Estruch, 2000). Mais detalhadamente, os fatores de transcrição são proteínas que 

se ligam a sequências específicas (promotores) do DNA de células eucarióticas para permitir 

que haja uma ligação entre a enzima RNA-polimerase e o DNA, permitindo assim a 

transcrição e a posterior tradução (Phillips, 2008).  

Em leveduras S. cerevisiae, os fatores de transcrição Hsf1 e Msn2/Msn4 são os 

principais atuantes nos sistemas de transdução de sinais e realizam papéis importantes na 

resposta geral ao estresse (Estruch, 2000; Sadeh et al., 2011).  

Quando as células de S. cerevisiae estão diante de condições estressantes, os fatores de 

transcrição são fosforilados e transportados para o núcleo. Deste modo, controlam a regulação 

da síntese dos genes de estresse, porque desencadeiam a transcrição de genes com sequências 

reguladoras em seus promotores (Estruch, 2000).  

Por exemplo, em S. cerevisiae o fator de transcrição Hsf1 (heat shock factor protein 1) 

é relacionado à resposta ao choque térmico, visto que, em resposta a temperaturas elevadas, 

este fator de transcrição é fosforilado e transportado para o núcleo celular, desencadeando a 

transcrição de genes cuja sequência promotora apresenta o elemento de choque térmico 

(Mager & De-Kruijff, 1995). O gene MSN2 e o seu homólogo MSN4 também participam da 
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resposta ao choque térmico e são normalmente ativados por vários outros tipos de estresse 

(Martínez-Pastor et al., 1996). Os genes MSN2 e MSN4 se assemelham por apresentar 41% de 

identidade entre suas sequências. O fator de transcrição Msn2 é dominante e contém dois 

motivos de dedo de zinco (Cys2His2), próximo a cauda C-terminal (Estruch, 2000; Schmitt & 

Mcentee, 1996; Martínez-Pastor et al., 1996).  

Os fatores de transcrição Msn2 e Msn4 ativam os genes que contêm STRE (stress-

responsive element) (Smith et al., 1998). O Elemento de Resposta ao Estresse (STRE) é uma 

sequência funcional com 5 pares de bases (pb), capaz de ativar a expressão de genes em 

resposta a vários estímulos lesivos às células (Nicholls et al., 2004). De acordo com Toone & 

Jones (1998), vários genes envolvidos na resposta geral ao estresse têm sido descritos por 

conter os elementos de resposta ao estresse (STREs) em suas regiões promotoras. Genes 

TPS1/2, que codificam enzimas para síntese de trealose, ou o gene GPD1, que codifica uma 

enzima necessária para a síntese de glicerol, são exemplos de genes regulados pela STRE. 

É importante destacar que os fatores Msn2 e Msn4 estão diretamente relacionados aos 

níveis de AMP cíclico (cAMP) e proteína quinase A (PKA), visto que, diante de condições 

estressantes ou de carência nutricional, os níveis intracelulares de AMP cíclico em S. 

cerevisiae diminuem, provocando consequentemente uma baixa atividade da proteína quinase 

A (PKA) (Görner et al., 1998). Nesta situação, os fatores de transcrição Msn2 e Msn4 são 

fosforilados e transportados para o núcleo de acordo com a baixa atividade dessa proteína 

(PKA) (Martínez-Pastor et al., 1996).   

Na membrana plasmática das células de S. cevevisiae existem proteínas receptoras que 

realizam a sinalização da disponibilidade de nutrientes no ambiente extracelular. Tal 

sinalização celular poderá regular a transcrição de genes e a tradução de proteínas (Gancedo, 

2008). Essas proteínas receptoras de membrana, por meio da interação com os carboidratos, 

originam mudanças em suas conformações estruturais e provocam uma cascata intracelular de 

sinalização, promovendo a ativação de uma ou mais proteínas no ambiente intracelular 

(Forsberg & Ljungdahl, 2001).  

Um exemplo de proteínas receptoras da membrana plasmática é a proteína 

denominada Gpr1 (G-protein-coupled receptor). Na levedura S. cerevisiae, a ativação rápida 

da via do AMP cíclico por glicose e sacarose requer a presença de Gpr1 (Kraakman et al., 

1999; Lorenz et al., 2000), sendo que, a afinidade dessa proteína receptora é maior para a 

sacarose (Lemaire et al., 2004). A sinalização pela Gpr1 ocorre por meio da interação dessa 

proteína receptora com o carboidrato, ocasionando deste modo uma mudança estrutural na 
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conformação das proteínas receptoras de membrana. A partir daí, a proteína Gpr1 ligada à 

proteína Gpa2 interage com uma enzima denominada adenilato ciclase (codificada pelo gene 

CYR1), formando o AMP cíclico (Lorenz et al., 2000; Colombo et al., 2004; Peeters et al., 

2006; Tamaki, 2007). Quando o AMP cíclico está presente no interior da célula, realiza a 

ativação das proteínas quinases (dependentes de AMP cíclico). Tais proteínas são 

responsáveis por fosforilar uma série de outras proteínas, ativando-as ou inibindo-as (Sreenath 

et al., 1988). A proteína quinase A (PKA) é ativada com o aumento do AMP cíclico 

intracelular e realiza a fosforilação de proteínas que podem reprimir ou induzir a expressão de 

vários genes (Thevelein & Winde, 1999).  

Segundo Reinders et al., (1998) e Tamaki (2007), a ativação da proteína quinase A 

(PKA) pelo AMP cíclico em leveduras S. cerevisiae é necessária para a regulação adequada 

do crescimento, progressão do ciclo celular e desenvolvimento em resposta a condições 

nutricionais. Além disso, a alta atividade de PKA também provoca a repressão dos genes 

TPS1 e TPS2 que codificam a enzima trealose sintase (Winderickx et al., 1996; Trevisol et al., 

2014).  

De acordo com Thevelein (1994) e Rolland et al. (2000), existem dois requisitos 

essenciais para a ativação do AMP cíclico induzido por glicose/sacarose: o primeiro requisito 

é a disponibilidade de glicose/sacarose no ambiente extracelular, sendo sinalizada pela 

proteína receptora Gpr1, e o segundo é a disponibilidade de glicose intracelular, exigindo as 

enzimas hexoquinases, posto que segundo os autores há uma exigência de fosforilação da 

glicose (primeira etapa da glicólise), promovendo a ativação do AMP cíclico. 

A adição de glicose ou sacarose para as células de leveduras cultivadas em uma fonte 

de carbono não fermentescível ou na fase estacionária provoca uma explosão transitória dos 

níveis de AMP cíclico intracelular (Mbonyi et al., 1990; Kraakman et al., 1999). Outros 

açúcares, tais como frutose, maltose, maltotriose e galactose, não podem desencadear uma 

forte resposta do AMP cíclico e PKA (Rolland et al., 2000; Rolland et al., 2001). Por 

conseguinte, durante o crescimento de S. cerevisiae em meio rico contendo glicose/sacarose, a 

expressão dos genes sob o controle dos fatores de transcrição Msn2 e Msn4 é reprimida, 

sendo a expressão induzida somente na fase de transição para o metabolismo respiratório, em 

condições onde há limitação de nitrogênio, e também por vários outros tipos de estresses. Os 

fatores Msn2 e Msn4 podem modular a expressão de mais de 200 genes em resposta a 

estímulos nocivos, tais como alto teor de etanol, estresse oxidativo, falta de nutrientes, baixo 
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pH, elevadas temperaturas, pressão osmótica, entre outros (Martinez-Pastor et al., 1996). 

Segundo Trott & Morano (2003), os genes MSN2 e MSN4 podem ser regulados de acordo 

com o estado nutricional e com a fase de crescimento celular. A fase estacionária e de declínio 

podem ocasionar a indução desses genes. 

Na figura abaixo (Figura 1), verifica-se os alvos das vias de sinalização de nutrientes 

cAMP e PKA. Os alvos incluem proteínas-chave envolvidas no controle de crescimento 

celular, metabolismo de glicose, resistência a alguns tipos de estresses (incluindo o 

metabolismo de trealose), floculação, crescimento filamentoso e síntese de ésteres voláteis 

(Verstrepen et al., 2004). 

 

 

Figura 1 - Alvos das vias de sinalização de nutrientes cAMP e PKA (Verstrepen et al., 2004) 
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2.5 Biossíntese de triptofano e suplementação de aminoácidos na fermentação 

alcoólica 

Estudos têm demonstrado que há relação entre a biossíntese de aminoácidos e a 

tolerância ao estresse etanólico em leveduras (Takagi et al., 2005; Hirasawa et al., 2007; Li et 

al., 2010). De acordo com Hirasawa et al. (2007), a sobre-expressão dos genes TRP1 e TRP5, 

envolvidos na biossíntese de triptofano, proporcionaram um aumento da tolerância ao estresse 

de etanol (5% v/v) em leveduras S. cerevisiae cultivadas em laboratório. A tolerância a altas 

concentrações de etanol é uma das características mais desejáveis pela indústria, portanto, a 

seleção de mutantes tolerantes ao etanol poderia ter aplicação direta no processo fermentativo 

(Yazawa et al., 2007). Por meio de uma análise de microarray de DNA, foi relatado que o 

aumento da expressão de genes relacionados à biossíntese de triptofano confere maior 

tolerância ao estresse de etanol para as células de levedura, comprovando o fato de que 

linhagens de laboratório com sobre-expressão de genes da biossíntese de triptofano poderiam 

apresentar maior tolerância ao etanol (Hirasawa et al. 2007). No trabalho de Yoshikawa et al. 

(2009), foi verificado o comportamento de crescimento de linhagens de leveduras com 

deleção única no gene TRP1 sob estresse de etanol, e constatou-se que as linhagens com 

deleção nos genes classificados na categoria de “metabolismo de triptofano” foram sensíveis a 

8% (v/v) de etanol. Portanto, é possível que os genes de síntese de triptofano possam 

contribuir para maior tolerância da célula de levedura frente ao estresse etanólico.  

A suplementação de aminoácidos também tem sido estudada por ocasionar uma 

melhoria significativa na tolerância e na formação de biomassa de S. cerevisiae, 

especialmente em condições de estresse, como por exemplo, ocasionada pelos altos níveis de 

etanol (Thomas & Ingledew, 1990; Thomas & Ingledew, 1992, Chen et al., 1993). Segundo 

Pham & Wright (2008), a suplementação de aminoácidos na fermentação pode levar a 

respostas celulares positivas, incluindo a redução da fase Lag e maior viabilidade celular em 

meios com alta concentração de açúcar. No estudo de Hu et al. (2005), os aminoácidos 

isoleucina, metionina e fenilalanina aumentaram a tolerância de S. cerevisiae em condição de 

estresse etanólico, sendo que a maior tolerância das células foi decorrente da incorporação dos 

aminoácidos suplementares na membrana citoplasmática, aumentando a capacidade de 

diminuição do efeito fluidizante exercido pelo etanol. Alguns autores reportaram que, para a 

levedura S. cerevisiae, a glutamina, a asparagina e o amônio são as fontes nitrogenadas 

preferenciais. Tais compostos nitrogenados são utilizados primordialmente, suportando taxas 
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de crescimento maiores do que a partir de outras fontes de nitrogênio, as quais a levedura 

apresenta uma preferência secundária (Ter-Schure et al., 2000; Dubois & Messenguy, 1997; 

Wiame et al., 1985; Cooper, 1982). Segundo Basso & Amorim (2001), a levedura S. 

cerevisiae utiliza o nitrogênio preferencialmente na forma amoniacal (NH4
+
) para sintetizar 

aminoácidos e bases nitrogenadas, necessários ao seu crescimento. Em condições de carência 

do íon amônio, a levedura realiza outras vias para a metabolização do N amídico ou amínico.  

Em leveduras, os aminoácidos podem ser incorporados diretamente na biomassa 

durante o consumo (Albers et al., 1996), como também podem auxiliar na produção de 

proteínas e na formação de componentes estruturais. Portanto, os aminoácidos são referidos 

como “blocos de construção” de proteínas. Além disso, possuem um papel central no 

metabolismo geral de leveduras. Estudos relacionados à determinação de vias metabólicas da 

utilização de aminoácidos são considerados de grande complexidade. Isto porque envolvem a 

descrição das vias de utilização dos aminoácidos como fontes de carbono e nitrogênio, a 

biossíntese dos mesmos, e também a conversão em outros metabólitos, incluindo nucleotídeos 

(Ljungdahl & Daignan-Fornier, 2012).  

Nas células, os sensores localizados na membrana citoplasmática respondem à 

disponibilidade de diversos conjuntos de nutrientes, incluindo diferentes fontes de nitrogênio. 

Tais sensores ambientais operam em conjunto com redes de sistemas de detecção intracelular. 

Além disso, as vias catabólicas e anabólicas geram múltiplos intermediários metabólicos que 

contribuem significativamente para a complexidade da composição química das células 

(Zaman et al., 2008).  

A presença de aminoácidos externos induz a expressão de várias permeases de 

especificidade ampla. Esta resposta de transcrição é mediada pelo sensor Ssy1-Ptr3-Ssy5 

(SPS) localizado na membrana plasmática (Ljungdahl, 2009). Uma vez internalizados, os 

aminoácidos podem ser utilizados em processos biossintéticos, ser desaminados para gerar 

amônio, ou servir como substratos de transaminases que transferem grupos amino para α-

cetoglutarato, para formar o glutamato (Cooper, 1982; Magasanik & Kaiser, 2002). Em 

leveduras cultivadas em meio de glicose, o amônio pode ser assimilado por duas reações de 

anabolismo. Na primeira reação ocorre a síntese de glutamato proveniente de amônio e α-

cetoglutarato catalisado (pela glutamato desidrogenase dependente de NADPH), e na segunda 

ocorre a síntese de glutamina a partir de amônio e glutamato (pela glutamina sintetase) 

(Avendano et al., 1997; De-Luna et al., 2001).  
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De acordo com Walker (1998), o nitrogênio compõe aproximadamente 10% do peso 

seco das células de levedura. Para suplementar o nitrogênio, o sulfato de amônio é 

comumente usado pela indústria. O fermento cresce melhor na presença de aminoácidos 

porque são os constituintes das proteínas. Se o substrato forncecido é deficiente de 

aminoácidos, ocorre uma série de problemas na fermentação. Mesmo quando o fermento pode 

produzir seus próprios aminoácidos, geralmente é melhor para a célula assimilá-los.   
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3 Potencialidade de Saccharomyces cerevisiae com sobre-expressão do gene 

MSN2 ou TRP1 para fermentações com alto teor alcoólico simulando as 

condições industriais de destilarias brasileiras 

 

Resumo 

Durante a produção industrial de etanol, dentre os fatores limitantes no processo 

destacam-se os diferentes tipos de estresses impostos simultaneamente às leveduras. 

Principalmente o estresse causado pelas altas concentrações de açúcares presentes no mosto, 

e, após o processo fermentativo, pelos altos níveis de etanol produzidos pela levedura. A 

modificação da região promotora do gene TRP1, envolvido na síntese de triptofano, e do gene 

MSN2, que codifica um fator de transcrição (Msn2) que regula a resposta geral ao estresse em 

S. cerevisiae, têm sido apontadas como alternativas atraentes para o incremento da tolerância 

de linhagens frente ao alto teor alcoólico e demais estresses enfrentados no processo 

brasileiro. Neste contexto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o potencial de 

linhagens S. cerevisiae isogênicas à linhagem industrial CAT-1 com sobre-expressão dos 

genes MSN2 ou TRP1 para fermentações com alto teor alcoólico e reciclo celular, simulando 

as condições industriais de destilarias brasileiras. Testes de crescimento em microescala 

foram conduzidos variando as concentrações de açúcares e de etanol fornecidos. Os 

experimentos fermentativos com reciclo de células foram conduzidos variando as 

concentrações de açúcares e a temperatura de fermentação. A sobre-expressão do gene TRP1 

de síntese de triptofano favoreceu a linhagem NAB-1 para maior crescimento em meio YEPD 

com 8% de etanol (v/v), em relação a todas as outras linhagens testadas. Contudo, NAB-1 

apresentou menor viabilidade nos testes de crescimento em meio YEPD com 16 e 18% de 

etanol (v/v), e em mostos de melaço com 27 e 33% de ART. NAB-1 também apresentou 

menor acúmulo de carboidratos de reserva (trealose e glicogênio) nas fermentações com 

reciclo. Os resultados obtidos revelaram que o nível de sobre-expressão do gene MSN2, ou 

sua forma truncada, contribui para comportamentos fisiológicos distintos entre as linhagens 

ANT-5 e ATT-6, uma vez que ANT-5 se demonstrou mais sensível, isto é, menos viável do 

que a linhagem CAT-1 e ATT-6 nos tratamentos com 16 e 18% de etanol (v/v). ANT-5 

apresentou um comportamento similar ao da linhagem parental na maior parte dos parâmetros 

analisados nas fermentações com reciclos de células. A linhagem ATT-6, com o gene MSN2 

sobre-expresso na versão truncada apresentou maior viabilidade celular, em relação a parental 

CAT-1 e as outras linhagens, nos testes de crescimento em microescala em mostos contendo 

27 e 33% de ART. A linhagem ATT-6 também apresentou maior produção de etanol, 

velocidade de fermentação e consumo de açúcares nas fermentações com reciclo de células 

onde se empregou aumentos drásticos na concentração de açúcares do mosto. Dentre as 

linhagens avaliadas, ATT-6 apresentou potencial biotecnológico para suportar múltiplos 

estresses encontrados em fermentações com alto teor alcoólico, em condições típicas de 

destilarias brasileiras.     

 

Palavras-chave: Fermentação alcoólica; Estresse alcoólico; Estresse osmótico; Saccharomyces 

cerevisiae; Sobre-expressão de genes TRP1 / MSN2; Resposta geral ao estresse 
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Abstract 

Among the limiting factors of the industrial ethanol production, the different types of 

stress imposed simultaneously to the yeasts are the most important. The main stresses are 

caused by the high sugar concentration in the must and by the high ethanol levels produced by 

the yeasts after the fermentative process. The modification of the promoter region of TRP1 

gene, which is involved in tryptophan biosynthesis, and of MSN2 gene, which codes for a 

transcription factor (Msn2) that regulates the general response to stress in S. cerevisiae, have 

been proposed as attractive alternatives for increase the tolerance of strains to the high ethanol 

content and other stresses faced in the Brazilian process. In this context, the aim of the present 

work was to assess the potential of S. cerevisiae strains isogenic to the industrial strain CAT-

1, with overexpression of the MSN2 or TRP1 genes for fermentations with high ethanol 

content and cell recycle, simulating the industrial conditions of Brazilian distilleries. Growth 

tests in microscale were performed varying the concentrations of sugars and ethanol. The 

fermentative experiments with cell recycle were performed varying the concentrations of 

sugars and the temperature. The overexpression of TRP1 gene (NAB-1 strain) caused higher 

growth in YEPD medium (8% ethanol) compared to all other strains tested. However, strain 

NAB-1 showed a lower viability in the growth tests using YEPD medium (16 and 18% 

ethanol), and in molasses musts (27 and 33% of total reducing sugars). This strain also 

showed a lower accumulation of storage carbohydrates (trehalose and glycogen) in the 

fermentations with cell recycle. The results showed that the level of overexpression of the 

MSN2 gene contributes to a distinct physiological behavior between the strains, since ANT-5 

(non-truncated version of MSN2 overexpression) was more sensitive, i.e. less viable, than 

strains CAT-1 and ATT-6 in the experiments using 16 and 18% ethanol (v/v). Strain ANT-5 

also showed a similar behavior compared to the wild type for most analyzed parameters in the 

fermentations with cell recycle. On the other hand, strain ATT-6 (truncated version of MSN2 

gene overexpressed) showed a higher cell viability compared to wild type CAT-1 and the 

other strains, in the microscale growth tests in musts containing 27 and 33% of total reducing 

sugars. Strain ATT-6 also showed higher ethanol production, fermentation velocity and sugar 

utilization in the fermentations with cell recycles where it was used drastic increases of sugar 

concentrations in the must. Among the assessed strains, ATT-6 showed biotechnological 

potential to resist the multiple stresses of fermentations with high alcohol content, typical of 

Brazilian distilleries. 

 

Keywords: Alcoholic fermentation; Alcohol stress; Osmotic stress; Saccharomyces 

cerevisiae; Overexpression of TRP1 / MSN2 genes; General stress response 
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3.1 Introdução 

Nos últimos anos, a importância atribuída aos biocombustíveis se expandiu 

mundialmente, principalmente em virtude do aquecimento global e o futuro esgotamento do 

petróleo (Demırbas, 2017). Além disso, a prospecção e utilização dos derivados de petróleo, 

como o óleo diesel e a gasolina, envolvem altos custos e preocupações climáticas (Marchal et 

al., 2006). As atuais condições de mercado tornam a produção de etanol uma atividade 

promissora. A disponibilidade de combustíveis fósseis não terá condições para atender a 

crescente demanda de energia em nosso planeta. Sendo assim, a produção de etanol passará 

por uma expansão gradativa (Debnath et al., 2017). 

O etanol é produzido a partir de diferentes matérias-primas, classificadas em três 

categorias: açúcares simples, amido e lignocelulose (Balat & Balat, 2009). A cana-de-açúcar é 

uma cultura que pode ser utilizada em países tropicais para a produção de etanol, tanto na 

forma de suco quanto na forma de melaço para preparação de mostos. Esta matéria-prima é 

composta principalmente de sacarose, fibras e água, geralmente em proporções de 

aproximadamente 12, 15 e 70%, respectivamente (Chen & Chou, 1993). A conversão de 

melaço, ou suco de cana, em etanol é mais fácil em comparação com os compostos amiláceos 

e a biomassa lignocelulósica, já que uma hidrólise prévia da matéria-prima, antes da 

fermentação, é desnecessária, porque a sacarose pode ser metabolizada diretamente pelas 

leveduras (Waclawovsky et al., 2010). 

No Brasil, o processo mais antigo e mais utilizado nas destilarias é a Fermentação em 

Bateladas, onde basicamente uma suspensão de fermento é preparada no fundo da dorna, e em 

seguida as dornas recebem o melaço de cana-de-açúcar (mosto) por cima. Ao final do 

fornecimento do mosto, as leveduras constituem cerca de 10% da totalidade do conteúdo da 

dorna, realizando a fermentação com uma alta densidade de células (Godoy et al., 2008). Nos 

anos 30, adotou-se o procedimento Melle-Boinot, adicionando ao processo: o tratamento de 

fermento com água e ácido, a centrifugação e a reinserção das leveduras para uma 

fermentação sequencial (> 90% das células são reutilizadas no próximo ciclo fermentativo) 

(Boinot, 1939; Wheals et al., 1999; Basso et al., 2008).  

Embora a Fermentação em Bateladas tenha contribuído para maiores rendimentos, 

devido ao reaproveitamento de células, neste procedimento as leveduras enfrentam uma série 

de fatores estressantes. Tais fatores impõem restrições às células, afetando seu crescimento e 

metabolismo (Basso et al., 2008). Entre os fatores de estresse, podemos listar: alta 
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concentração de açúcares, presença de sais no mosto, altas temperaturas, alta concentração de 

etanol, baixo pH extracelular, contaminação bacteriana, deficiência de nutrientes e a presença 

de agentes inibidores (Basso et al., 2011). Além disso, o reciclo celular pode causar a 

diminuição da viabilidade celular durante vários ciclos consecutivos. Por outro lado, esse 

processo tem um aspecto positivo: durante a reciclagem celular, as pressões seletivas impostas 

pelos fatores de estresse selecionam linhagens multi-tolerantes capazes de resistir a este 

processo na fermentação industrial (Basso et al., 2008). 

O processo brasileiro, conjuntamente com a Fermentação com Alto Teor Alcoólico 

(Very High Gravity Fermentation/VHG Fermentation), pode contribuir para ainda maiores 

rendimentos de etanol. A Fermentação com Alto Teor Alcoólico é caracterizada pela obtenção 

de altos teores de álcool, a partir da utilização de mostos com mais de 25% (p/v) de ART. A 

VHG fermentation pode proporcionar a redução do uso de água no processo e por 

consequência diminuir a produção de vinhaça (Thomas et al., 1996). O uso desta tecnologia, 

além de poupar água em aproximadamente 40%, também reduz o uso de energia, porque 

menos fluido é enviado nas etapas de aquecimento, resfriamento e destilação (Puligundla et 

al., 2011). No entanto, o uso dessa tecnologia aliada ao processo brasileiro, pode causar 

efeitos deletérios adicionais em leveduras. Portanto, é de fundamental importância obter 

linhagens robustas e multi-tolerantes, para que possam sobreviver ao estresse etanólico, a 

custo de um prévio estresse osmótico, suportando todos os estresses acima listados por vários 

ciclos consecutivos. 

Uma maneira promissora de obter leveduras multi-tolerantes seria selecionar linhagens 

industriais já adaptadas ao processo brasileiro e realizar modificações genéticas visando 

aumentar ainda mais a sua tolerância. Em S. cerevisiae, os fatores de transcrição Hsf1 e 

Msn2/Msn4 ativam genes que contêm elementos responsivos ao estresse (STRE) (Smith et 

al., 1998). A sequência funcional STRE contém 5 pb e é capaz de ativar a expressão de genes 

em resposta a vários estímulos prejudiciais às células (Nicholls et al., 2004), incluindo 

estresse oxidativo, baixa disponibilidade de nutrientes, baixo pH, exposição ao etanol e 

estresse osmótico (Kobayashi & Mcentee, 1991, 1993; Marchler et al., 1993; Schüler et al., 

1994). Outros estudos demonstraram que existem correlações entre a biossíntese de 

aminoácidos e o estresse do etanol em leveduras (Takagi et al., 2005; Hirasawa et al., 2007; 

Li et al., 2010). A sobre-expressão dos genes TRP1 e TRP5, que estão envolvidos na 

biossíntese de triptofano, pode resultar em maior tolerância ao estresse etanólico (Hirasawa et 

al., 2007). Portanto, a modificação genética da região promotora dos genes de biossíntese de 
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triptofano, ou do gene MSN2, que codifica um fator de transcrição (Msn2) que regula a 

resposta geral ao estresse em S. cerevisiae, poderia contribuir com o aumento da tolerância de 

linhagens frente aos diferentes tipos de estresse enfrentados na indústria e também na VHG 

fermentation.   

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de linhagens de S. 

cerevisiae geneticamente modificadas para fermentações com alto teor alcoólico e reciclo de 

células. Para isso, linhagens com sobre-expressão dos genes MSN2 e TRP1 foram comparadas 

fisiologicamente com a linhagem parental CAT-1 em condições que simulam as condições de 

destilarias brasileiras. 

 

3.2 Material e Métodos 

 

3.2.1 Material biológico 

As linhagens utilizadas no presente estudo foram concedidas pelo Prof. Dr. Boris U. 

Stambuk da Universidade Federal de Santa Catarina. Tais linhagens foram modificadas 

usando técnicas de engenharia genômica para inserir o promotor forte e constitutivo PADH1 na 

região promotora do gene alvo (Tabela 1) (Bücker, 2014). O procedimento foi realizado 

utilizando técnicas de PCR e integração do módulo de sobre-expressão no genoma por 

recombinação homóloga. Estas técnicas permitiram modificar a expressão do gene inserindo 

uma sequência de nucleotídeos que codificam para uma região promotora constitutiva, o que 

permite a sobre-expressão do gene de interesse. Foram realizadas: a modificação da região 

promotora do gene TRP1 envolvido na síntese de triptofano (linhagem NAB-1), a 

modificação do gene MSN2, que codifica um fator de transcrição (Msn2) que regula a 

resposta geral ao estresse em S. cerevisiae (ANT-5) e uma versão truncada do gene MSN2-T, 

sem os primeiros 48 aminoácidos (ATT-6). 

As análises de expressão de genes foram realizadas por qRT-PCR. O RNA das 

linhagens recombinantes e da parental foi extraído e submetido à transcrição reversa (Bücker, 

2014). As quantificações revelaram que o gene TRP1, sobre-expresso na linhagem NAB-1, é 

20 vezes mais expresso em relação à linhagem parental CAT-1. O gene MSN2 sobre-expresso 

(ANT-5) e sua versão truncada (ATT-6) são 7 e 8 vezes mais expressos do que na linhagem 

parental, respectivamente. 
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Tabela 1 - Genótipos das linhagens modificadas e da linhagem parental CAT-1 

Linhagem  Genótipo Referência  

CAT-1 Industrial diploide Basso et al. (2008) 

NAB-1 Isogênica à CAT-1 mas,  loxP-KanMX-loxP-PADH1::TRP1 Bücker (2014) 

ANT-5 Isogênica à CAT-1 mas,  loxP-KanMX-loxP-PADH1::MSN2 Bücker (2014) 

ATT-6 Isogênica à CAT-1 mas,  loxP-KanMX-loxP-PADH1::MSN2-T Bücker (2014) 

 

3.2.2 Testes de crescimento em microescala em diferentes concentrações de ART 

ou de etanol 

Testes de crescimento foram realizados em triplicata em um espectrofotômetro 

TECAN (Densidade óptica/D.O. 600nm), por incubação de microplacas de 96 poços em 

condições microaeróbicas com leituras em intervalos de 2 horas a 30°C, durante o período de 

72 horas. Agitações prévias de 5 minutos antes de cada leitura foram realizadas. Para a 

montagem da microplaca, foi adicionado em cada poço: 10 μL de inóculo pré-crescido 

durante 48 horas em meio YEPD (2% D-glicose, 1% de extrato de levedura e 1% de peptona 

bacteriológica) e 90 μL de mosto de melaço de cana com diferentes concentrações de ART 

(33, 30, 27, 25, 23 e 19%, p/v) ou de meio YEPD com diferentes níveis de etanol (18, 16, 14, 

12 e 8%, v/v). Após 72 horas de crescimento, uma alíquota de 50 μL foi retirada de cada poço 

para análises de viabilidade, utilizando-se o microscópio óptico. 

 

3.2.3 Preparação de substrato a partir de melaço de cana-de-açúcar 

Os substratos/mostos oriundos do melaço de cana-de-açúcar foram preparados a partir 

de diluição do melaço com água, para obter a porcentagem (%, p/v) de ART desejável. O 

substrato diluído foi centrifugado a 10.000 rpm, sob 20°C, durante 20 minutos, e colocado em 

frascos erlenmeyer, que foram esterilizados a 121ºC por 25 minutos. 

 

3.2.4 Propagação de biomassa de levedura para ensaios fermentativos  

Para a propagação, 200 μL de cada cultura previamente armazenada em ultra-freezer 

(em solução com 20% de glicerol) foram transferidos para tubos contendo 5 mL de meio 

YEPD sob incubação a 28°C durante 48 horas. Após o crescimento, todo o conteúdo de cada 

tubo foi transferido para frascos erlenmeyer contendo 100 mL de mosto de melaço com 10% 

de ART e pH 4,5, incubados a 30°C, 150 rpm, durante 24 horas. Posteriormente, o conteúdo 
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total de cada erlenmeyer foi transferido para frascos erlenmeyer contendo 1 L do mesmo 

mosto acima mencionado. Os frascos foram incubados a 30°C, 100 rpm, durante 48 horas. 

No primeiro ciclo fermentativo, a biomassa úmida de cada linhagem propagada foi 

coletada em tubos de fundo cônico (tubos Falcon com capacidade de 50 mL) por meio de 

centrifugação a 4000 rpm. As biomassas foram ajustadas para iniciar a primeira fermentação 

com o mesmo teor de fermento. 

 

3.2.5 Ensaios fermentativos 

Os ensaios fermentativos foram realizados em triplicata simulando as condições 

industriais de destilarias brasileiras com reciclo de células. Para o inóculo do primeiro ciclo 

fermentativo/ primeira fermentação, coletou-se por centrifugação 3,0-3,5 g de biomassa de 

cada linhagem. Em seguida, preparou-se o "pé-de-cuba", onde a biomassa de cada linhagem 

foi ressuspendida em 2 mL do conteúdo fermentado da etapa de propagação (vinho 

delevedurado) e diluída em 6 mL de água destilada. Posteriormente, adicionou-se 28 mL de 

substrato de melaço (mosto), divididos em 3 porções iguais, espaçadas por 2 horas. As 

fermentações foram conduzidas a 30 ou 32°C. Tal procedimento buscou uma simulação do 

que ocorre no processo industrial, ou seja: um pé-de-cuba com cerca de 33% de fermento 

suspenso em uma mistura e água e vinho, sendo que o pé-de-cuba representa cerca de 25-30% 

do volume final da fermentação. O mosto foi repartido em 3 porções para se evitar a 

alimentação em batelada pura, ou seja, numa única adição. 

Ao final do primeiro ciclo fermentativo, a biomassa de levedura foi separada do 

substrato fermentado por centrifugação (4000 rpm) e pesada. A seguir, preparou-se um novo 

"pé-de-cuba", onde foram adicionados 2 mL do vinho delevedurado da fermentação anterior 

(simulando um "creme de levedura" com uma concentração de ~ 70% de um centrífuga 

industrial). O "creme de levedura" foi diluído com 6 mL de água destilada, acidificado com 

ácido sulfúrico até pH = 2.5-2.6, e mantido durante 1 hora nesta condição para simular o 

tratamento ácido da levedura, realizado na planta industrial. A partir daí, a "alimentação" com 

28 mL de mosto foi dividida em três porções iguais, conforme as condições acima descritas. 

Todo o procedimento foi repetido sucessivamente, isto é, em 15 reciclos no primeiro 

experimento fermentativo e 7 reciclos no segundo. A concentração de ART (%, p/v) do mosto 

foi aumentada gradualmente ao longo dos reciclos em ambos os experimentos fermentativos. 
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Em todos os ciclos, mediu-se o teor de etanol do vinho delevedurado. Também foi 

analisada a concentração de glicerol e açúcares residuais no primeiro e últimos ciclos. Além 

disso, foram estimados o conteúdo de biomassa úmida, viabilidade celular e contaminação 

bacteriana em todos os ciclos. 

 

3.2.6 Quantificação de açúcares residuais, glicerol e etanol 

A concentração de açúcares residuais (sacarose, glicose e frutose) e glicerol nos 

vinhos foram determinadas por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE, em inglês: 

High Performance Liquid Chromatography, HPLC), utilizando um cromatógrafo de troca 

iônica Dionex DX-300 (Sunnyvale, CA, EUA) equipado com uma coluna CarboPac PA-1 (4 

x 250 mm) e detector de amperometria de pulso. A fase móvel utilizada foi NaOH (100 mM) 

a um fluxo de 0,9 mL.min
-1

 (Basso et al., 2008). 

Para a determinação do teor alcoólico dos vinhos delevedurados, foram transferidos 10 

ou 25 mL do vinho para o interior de um microdestilador Kjeldahl (Piracicaba, Brasil). A 

partir da destilação por arraste de vapor, foi recolhido o material condensado em um balão 

volumétrico de 50 mL, até completar o volume. As amostras destiladas foram transferidas 

para um densímetro digital Anton-Paar DMA-48 (Graz, Áustria) para a estimativa do teor de 

etanol (%, v/v). O valor gerado pelo densímetro foi multiplicado por 5 ou por 2, quando foi 

destilado 10 ou 25 mL de vinho, respectivamente, de modo a compensar a diluição ocorrida 

durante a etapa de destilação. 

 

3.2.7 Estimativa da velocidade de fermentação e determinação de biomassa 

Os tubos foram pesados em intervalos de duas horas durante cada ciclo. A velocidade 

de fermentação refere-se à liberação de CO2 (g) ao longo das horas. 

Antes de iniciar as fermentações, os tubos de fundo cônico vazios foram pesados. Ao 

final de cada ciclo, após a separação dos vinhos dos seus respectivos fermentos, a biomassa 

úmida precipitada foi pesada (g). A partir da obtenção dos valores das pesagens, por diferença 

de peso do tubo com e sem fermento, foi determinado o teor de biomassa úmida ao final de 

cada ciclo fermentativo.  

 

3.2.8 Viabilidade celular de levedura e controle de contaminação bacteriana 

A viabilidade celular foi estimada por microscopia óptica, em objetiva de 40x, por 

coloração celular diferencial utilizando-se uma solução de eritrosina em tampão de fosfato. As 
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células viáveis não coradas, e as células não viáveis coradas de rosa, foram contadas em uma 

câmara de Neubauer. A viabilidade foi expressa em porcentagem, em função da proporção de 

células viáveis sobre o total de células contadas (viáveis e não viáveis). A estimativa do 

número de bactérias (em forma de bastão) viáveis foi realizada por microscopia óptica, 

utilizando objetiva de 100x e uma lâmina de vidro. Uma alíquota de 100 μL da amostra foi 

previamente colocada em contato com 100 μL de uma solução de azul de metileno (0,2%) e 

sulfato de nilo (2%). Neste método, os bastonetes não viáveis coram-se de azul, enquanto os 

vivos permanecem incolores. Somente as bactérias vivas são contadas e a contaminação 

bacteriana é expressa em células.mL
-1 

(Oliveira et al., 1996). 

 

3.2.9 Extração e quantificação de carboidratos de reserva  

Os teores de trealose na levedura foram estimados mediante extração diferencial com 

ácido tricloroacético seguida de dosagem cromatográfica conforme descrita anteriormente 

(item 3.2.6) (Christofoleti-Furlan, 2012). 

Para a extração de trealose, 200 mg de biomassa úmida foi lavada com água destilada 

gelada e precipitada por centrifugação (3500 rpm, durante 6 minutos) em tubo de fundo 

cônico. A extração foi realizada a partir da adição de 2 mL de ácido tricloroacético 0,5 M em 

banho de gelo durante 20 minutos e agitações casuais. Em seguida, centrifugou-se novamente 

(3500 rpm, durante 6 minutos) e o extrato sobrenadante foi recolhido e armazenado a -20°C 

até a análise de quantificação em HPLC (Trevelyan & Harrison, 1956). 

Para a extração do glicogênio, uma suspensão de 200 mg de biomassa úmida foi 

colocada em tubos de ensaio com tampa de rosca. O conteúdo dos tubos foi ressuspendido em 

5 mL da água destilada gelada e os tubos foram centrifugados a 3500 rpm, durante 6 minutos. 

O sobrenadante foi descartado e adicionou-se 2 mL de carbonato de sódio 0,25 M. Os tubos 

foram armazenados a -20°C até a análise de quantificação. A quantificação do glicogênio foi 

realizada por hidrólise enzimática com amiloglicosidase e dosagem colorimétrica da glicose 

liberada após reação com glicose-oxidase e peroxidase. A quantificação foi determinada em 

espectrofotômetro (500 nm) (Becker, 1978). 
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3.2.10 Análises estatísticas 

As análises estatísticas foram realizadas por meio de análises de variância (ANOVA) e 

testes de comparação de médias de Tukey, no software R. As médias referentes às triplicatas 

de cada linhagem foram consideradas diferentes ao nível de 5% de significância (p<0,05). 

 

3.3 Resultados e Discussão 

 

O presente trabalho foi dividido em quatro etapas. Na primeira e segunda etapa, foram 

realizados testes em microescala em condições microaeróbicas para avaliar o crescimento e 

viabilidade das linhagens em mostos/meios contendo diferentes concentrações de açúcar (item 

3.3.1) e de etanol (item 3.3.2), respectivamente. Na terceira etapa, realizou-se um experimento 

fermentativo, onde o conteúdo de biomassa de cada linhagem foi submetido a 15 

fermentações consecutivas, nas quais a concentração de açúcar do mosto de melaço de cana-

de-açúcar foi aumentada gradualmente em cada reciclo de células (item 3.3.3). Na quarta e 

última etapa, sete fermentações consecutivas foram realizadas, com aumentos mais drásticos 

nas concentrações de açúcar nos reciclos de células (item 3.3.4). 

 

3.3.1 Crescimento e viabilidade em diferentes concentrações de ART em mosto de 

melaço de cana-de-açúcar 

Na primeira etapa do presente trabalho, os testes de crescimento em condições 

microaeróbias foram realizados em mostos contendo 33, 30, 27, 25, 23 e 19% de ART. Não 

foram observadas diferenças significativas nas curvas de crescimento obtidas pelas quatro 

linhagens nas diferentes concentrações. Todas as linhagens se comportaram igualmente, de 

acordo com o aumento da concentração de açúcar do mosto (Figura 1). Nas concentrações de 

33, 30, 27 e 25% de ART, a fase estacionária foi atingida após 54, 48, 42 e 36 horas, 

respectivamente (Figura 1A, B, C e D). Conforme esperado, e também relatado no estudo de 

Munna et al. (2015), quanto maior a concentração de açúcar fornecido, mais tempo as 

linhagens levaram para alcançar a fase estacionária. Isto possivelmente ocorreu devido a 

maior quantidade de açúcar disponível no mosto e também devido a maior exposição das 

células ao estresse osmótico, permitindo um crescimento menor e mais lento. Acima de 27% 

de ART, observou-se claramente que o comportamento de crescimento mudou, aumentando o 

período da fase logarítmica e diminuindo consideravelmente o crescimento final (D.O.) 
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(Figura 1A, B, C). Em concentrações de 23 e 19% de ART, as linhagens atingiram a fase 

estacionária logo após o período de 36 e 30 horas, respectivamente (Figura 1E, F). 
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Figura 1. Curvas de crescimento medidas para as linhagens CAT-1, NAB-1, ANT-5 e ATT-6 em 

diferentes concentrações de ART. A) 33%; B) 30%; C) 27%; D) 25%; E) 23%; F) 19% de ART em mosto 

de melaço de cana-de-açúcar 

 

As médias referentes à D.O. final (72 horas) das quatro linhagens foram: 0,887; 0,838; 

0,784; 0,736; 0,650; e 0,570 para as concentrações de 19, 23, 25, 27, 30 e 33% de ART, 

respectivamente (Figura 2A). 

A viabilidade final (72 horas) foi analisada a partir da retirada de uma alíquota dos 

poços da microplaca referente aos tratamentos com 23, 27 e 33% de ART (Figura 2B). As 

linhagens não demonstraram diferenças na viabilidade em 23% de ART. Já nas concentrações 

de 27 e 33% de ART, a linhagem ATT-6 diferiu significativamente das outras, apresentando 

os maiores valores de viabilidade: 86,13 e 77,75%, respectivamente. A linhagem parental 

CAT-1 demonstrou valores de viabilidade de 77,24 e 69,78%, e não diferiu de ANT-5, que 

apresentou 79,21 e 68,49% nestas mesmas concentrações de ART (27 e 33%). A linhagem 

NAB-1 apresentou a menor viabilidade: 27,06 e 22,26%, nas concentrações de 27 e 33% de 

ART, respectivamente, diferindo das outras linhagens testadas (Figura 2B). 

 

 

Figura 2. Dados de D.O. final (A), viabilidade (B) e análises estatísticas das linhagens CAT-1, 

NAB-1, ANT-5 e ATT-6 às 72 horas em mosto de melaço de cana-de-açúcar com diferentes concentrações 

de ART (%). Para cada tratamento letras iguais não diferem ao nível de 5% de significância (p<0,05), de 

acordo com o teste de Tukey 

 

As modificações genéticas não afetaram o crescimento das linhagens, nas diferentes 

concentrações de açúcar (% de ART), pois as curvas de crescimento e os valores de D.O. final 

foram similares entre as linhagens (Figura 1 e 2A). Os ensaios de viabilidade celular se 
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mostraram importantes para complementar o resultado obtido a partir dos valores de D.O., 

onde não foi possível observar diferenças entre as linhagens. 

Os resultados de viabilidade celular indicaram que ATT-6 (com fator de transcrição 

Msn2 sobre-expresso na versão truncada) apresentou valores significativamente maiores do 

que as demais linhagens, tanto em mosto com 27% de ART (86,13% de viabilidade), quanto 

em 33% de ART (77,75% de viabilidade) (Figura 2B).  

A exposição das células em meios contendo a partir de 20% de ART desencadeia o 

mecanismo de resposta ao estresse em S. cerevisiae (Gomar-Alba et al., 2012). Sendo assim, 

em nossos experimentos, a sobre-expressão da versão truncada do gene MSN2 apresentou 

aumento da tolerância das células frente ao estresse osmótico, acometido pelas altas 

concentrações de açúcar presentes no mosto (Figura 2B). Segundo Gasch et al. (2000), os 

fatores de transcrição Msn2 e Msn4 induzem a transcrição de genes cujos promotores contêm 

o elemento de resposta ao estresse (STRE) durante uma variedade de condições de estresse, 

incluindo o estresse osmótico. A via HOG1, a qual é ativada em resposta ao aumento da 

osmolaridade externa, e a via  AMPc-PKA, envolvida na detecção do estado nutricional da 

célula, foram descritas como capazes de desempenhar funções reguladoras no controle de 

MSN2/4 (Marchler et al., 1993; Schüller et al., 1994). De acordo com Alepuz et al. (2001), os 

fatores de transcrição Msn2 e/ou Msn4 recrutam Hog1 para o promotor do gene CTT1 (síntese 

de catalase citosólica), sugerindo uma interação funcional entre a via HOG1, Msn2 e Msn4. O 

oposto foi observado para a linhagem NAB-1, que se comportou com menor viabilidade 

nesses mesmos tratamentos (27 e 33% de ART) em relação à parental, inferindo que a sobre-

expressão do gene TRP1, envolvido na síntese de triptofano, não conferiu tolerância às células 

quando submetidas a um estresse osmótico. A linhagem ANT-5 mostrou uma viabilidade 

semelhante à parental, demonstrando que possivelmente o nível de sobre-expressão do gene 

MSN2 não foi suficiente para resultar em diferenças significativas nos tratamentos com 

mostos de melaço de cana-de-açúcar com concentrações de 27 e 33% de ART. 

 

3.3.2 Crescimento e viabilidade em meio YEPD com diferentes concentrações de 

etanol 

Na segunda etapa, testes foram realizados para avaliar o crescimento das linhagens em 

meio YEPD contendo 18, 16, 14, 12, 8 e 0% de etanol (v/v). Nesta etapa verificaram-se 

comportamentos diferentes de crescimento entre as linhagens (Figura 3). Na maior 
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concentração - 18% de etanol (v/v) - a linhagem parental CAT-1 obteve maior crescimento e 

alcançou a fase estacionária após 36 horas (Figura 2A). Com 16% de etanol (v/v), as 

linhagens CAT-1 e ATT-6 atingiram a fase estacionária após 36 e 30 horas (Figura 3B), 

respectivamente. O mesmo padrão foi observado em 14% (v/v), onde as linhagens CAT-1 e 

ATT-6 apresentaram um perfil de crescimento similar e atingiram a fase estacionária após 18 

horas, ao contrário de NAB-1 e ANT-5, que atingiram a fase estacionária depois de 24 horas 

(Figura 3C). Sob uma concentração de etanol de 12% (v/v), as linhagens não diferiram 

significativamente e a fase estacionária ocorreu após o período de 18 horas (Figura 3D). Na 

concentração de 8% (v/v) de etanol, as linhagens atingiram a fase estacionária após 12 horas, 

e NAB-1 teve um crescimento significativamente maior em comparação com os demais 

(Figura 3E). Em meio YEPD sem etanol, utilizado como controle, NAB-1 e ATT-5 

apresentaram perfil de crescimento similar, com maior crescimento em relação às outras 

linhagens (Figura 3F). Por outro lado, CAT-1 e ATT-6 mostraram um perfil de crescimento 

similar, apresentando menor crescimento no meio controle (Figura 3F). Sem a adição de 

etanol no meio, todas as cepas atingiram a fase estacionária rapidamente, após 6 horas de 

crescimento (Figura 3F). 
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Figura 3. Curvas de crescimento medidas para as linhagens CAT-1, NAB-1, ANT-5 e ATT-6 em 

diferentes concentrações de etanol (%, v/v). A) 18%; B) 16%; C) 14%; D) 12%; E) 8%; F) 0% de etanol 

(v/v) em meio YEPD 

 

Os resultados de D.O. final, verificados após 72 horas, revelaram que as linhagens 

CAT-1 e ATT-6 apresentaram crescimento similar em todos os tratamentos com etanol 

(Figura 4A). No meio controle, sem a adição de etanol, NAB-1 e ANT-5 (0,463 e 0,472) 

Tempo (horas) 
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apresentaram valores de D.O. similares, e maiores do que CAT-1 e ATT-6 (0,408 e 0,391). 

Com 8% de etanol (v/v), a linhagem NAB-1 apresentou crescimento maior (0,524) em relação 

às outras linhagens testadas, no período de 72 horas. Nas concentrações 12 e 14% de etanol 

(v/v), as linhagens CAT-1 (0,352 e 0,278), NAB-1 (0,382 e 0,318) e ATT-6 (0,337 e 0,282) 

não foram significativamente diferentes entre si, e tiveram um crescimento significativamente 

maior do que ANT-5 (0,256 e 0,194). Nos meios com maiores teores, com 16 e 18% de etanol 

(v/v), somente as linhagens CAT-1 (0,197 e 0,137) e ATT-6 (0,119 e 0,040) apresentaram 

crescimento (Figura 4A). 

Em relação à viabilidade final, as linhagens não diferiram em meio YEPD sem adição 

de etanol, e apresentaram aproximadamente 95% de viabilidade (Figura 4B). A linhagem 

NAB-1, apesar de ter obtido um maior crescimento no tratamento com 8% de etanol (v/v), 

apresentou menor viabilidade (90,85%). Nos tratamentos com 8 e 12% de etanol (v/v), CAT-

1, ANT-5 e ATT-6 não foram diferentes, com aproximadamente 95% de viabilidade. Com 

16% de etanol (v/v), a linhagem CAT-1 apresentou uma viabilidade de 92,39% e não foi 

significativamente diferente de ATT-6 (88,62%), sendo que ambas mostraram valores de 

viabilidade significativamente maiores em relação às outras. Na mesma concentração de 

etanol (16%), NAB-1 apresentou uma viabilidade significativamente menor em relação a 

linhagem ANT-5 (22,21 e 49,40%, respectivamente). No tratamento com maior concentração 

de etanol (18% v/v), CAT- 1 (84,62% viabilidade) e ATT-6 (67,32% viabilidade) obtiveram 

os maiores valores de viabilidade, sendo que CAT-1 apresentou o maior valor. Neste 

tratamento mais concentrado (18%, v/v), NAB-1 (20,47% de viabilidade) e ANT-5 (30,69% 

de viabilidade) não diferiram entre si (Figura 4B).  

Nossos dados corroboram os resultados demonstrados por Sasano et al. (2012), que 

indicam que a sobre-expressão do gene MSN2 poderia aumentar a sensibilidade das células 

em altas concentrações de etanol, visto que no presente trabalho as linhagens ANT-5 e ATT-6 

apresentaram menor viabilidade em relação a parental (CAT-1) no tratamento com maior 

concentração de etanol, 18% (v/v). Por outro lado, com 16% de etanol (v/v), dentre as duas 

linhagens com o gene MSN2 sobre-expresso, somente ANT-5 (com nível de sobre-expressão 

menor do que ATT-6) apresentou menor viabilidade em relação a parental. Isto pode indicar 

que o nível de sobre-expressão poderia estar relacionado com a maior tolerância das células, 

uma vez que a linhagem ATT-6, com fator de transcrição Msn2 sobre-expresso na forma 

truncada, apresentou viabilidade igual a parental neste teor de etanol. Para uma resposta mais 

acurada, um estudo sobre o nível de sobre-expressão do gene MSN2 é necessário, testando 
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diferentes promotores de expressão gênica. Bem como testar a expressão do gene MSN2 em 

sua forma truncada com o seu promotor natural. Tal estudo poderia responder se o aumento 

do nível de sobre-expressão poderia propiciar uma mudança na tolerância das células frente a 

teores de etanol elevados.   

 

 

Figura 4. Dados de D.O. final (A), viabilidade (B) e análises estatísticas das linhagens CAT-1, 

NAB-1, ANT-5 e ATT-6 às 72 horas em meio YEPD com diferentes concentrações de etanol (%, v/v). Para 

cada tratamento letras iguais não diferem ao nível de 5% de significância (p<0,05), de acordo com o teste 

de Tukey  

 

Em síntese, os tratamentos com diferentes concentrações de etanol afetaram o 

crescimento das linhagens de forma bastante diferente (Figura 3 e 4A). A linhagem NAB-1 

mostrou um crescimento significativamente maior (às 72 horas) em relação às outras três 

linhagens, em mosto contendo 8% de etanol (v/v) (Figura 4A). No entanto, NAB-1 não 

apresentou crescimento quando as concentrações de etanol foram maiores, 16 e 18% (v/v). A 

linhagem ATT-6 não diferiu da linhagem parental CAT-1 quanto ao crescimento nos 

diferentes tratamentos com etanol. As análises de viabilidade revelaram que a linhagem ATT-

6 e CAT-1 apresentaram os maiores valores (Figura 4B). A linhagem ATT-6 apenas diferiu da 

parental no tratamento com 18% (v/v) de etanol, porque apresentou uma viabilidade 

significativamente menor. Portanto, quanto ao crescimento e viabilidade nos tratamentos com 

etanol, a linhagem ATT-6 foi similar à parental CAT-1, onde a única diferença foi observada 

na viabilidade com 18% (v/v) de etanol (84,63 e 67,33% de viabilidade para CAT-1 e ATT-6, 

respectivamente) (Figura 4A, B). No que diz respeito às quatro linhagens testadas, os valores 
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menores de viabilidade foram observados nos tratamentos com 16 e 18% (v/v), onde o NAB-

1 apresentou os valores menores, seguido de ANT-5. Levando em consideração que as 

linhagens NAB-1 e ANT-5 não obtiveram crescimento nos tratamentos com 16 e 18% de 

etanol (v/v), justifica-se a menor viabilidade obtida por elas, uma vez que o mesmo conteúdo 

de células inoculado suportou as altas concentrações de etanol durante o período de 72 horas, 

diferente de CAT-1 e ATT-6, que resistiram a esses tratamentos e mostraram crescimento. Os 

dados indicam que a sobre-expressão da forma truncada do gene MSN2 (ATT-6) não 

apresentou maior tolerância ao etanol nos testes em microescala. Contudo, também não 

demonstrou afetar o crescimento e viabilidade celular, como foi observado na linhagem ANT-

5 (sobre-expressando a forma normal do gene MSN2), a qual teve crescimento e viabilidade 

prejudicados em relação à linhagem parental (CAT-1). Sendo assim, sugere-se um papel 

importante não apenas na capacidade de sobre-expressão do gene MSN2, mas também da 

forma expressa do fator de transcrição Msn2p. 

 

3.3.3 Primeiro experimento fermentativo com 15 reciclos de células 

Na terceira etapa do trabalho, foram realizados 15 ciclos fermentativos. Neste, as 

concentrações de ART (%, p/v) dos mostos foram gradualmente aumentadas. A concentração 

de ART do mosto utilizado no primeiro ciclo foi consideravelmente baixa (14,60%), no 

intuito de ambientar as linhagens e iniciar a fermentação com um bom desempenho, 

principalmente com alta viabilidade (Tabela 2). A concentração de ART do mosto foi 

aumentada aos poucos para uma maior adaptação das linhagens em cada reciclagem, evitando 

um choque osmótico e favorecendo-as quando submetidas a concentrações de açúcares 

maiores e mais estressantes. Além disso, para diferenciar o desempenho fermentativo entre as 

linhagens, foi necessário realizar um aumento lento e gradual das concentrações de açúcares. 

Os dados de tempo e velocidade de fermentação são apresentados pela figura suplementar 1. 

 

3.3.3.1 Produção de etanol, acúmulo de biomassa e viabilidade celular 

Os primeiros 10 ciclos foram conduzidos utilizando o melaço da Usina São Manoel 

(Açucareira São Manoel S/A, São Manoel - SP) para a preparação dos mostos. Nos últimos 5 

ciclos empregou-se o melaço da Usina Furlan (Usina Açucareira Furlan S/A, Santa Bárbara 

D'Oeste – SP). De acordo com os resultados apresentados na Tabela 2, ao longo dos ciclos, o 

etanol foi produzido conforme esperado, à medida que o conteúdo de ART foi aumentado. 

Após a mudança do mosto, no décimo primeiro ciclo, constatou-se diminuição na produção de 
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etanol, possivelmente relacionada à menor concentração de açúcar fornecida neste ciclo. O 

objetivo de mudar o melaço foi induzir condições que causassem disparidade entre as 

linhagens, uma vez que nos ciclos anteriores até o décimo primeiro, diferenças apenas foram 

observadas nos ciclos 5 e 10. Além disso, o melaço proveniente da Usina Furlan é mais 

impuro em relação ao melaço da Usina São Manoel.  

No ciclo 5, a concentração de ART fornecido foi de 25%, e a linhagem NAB-1 foi 

significativamente diferente da linhagem parental CAT-1, com menor produção de etanol 

(Tabela 2). No ciclo 10 (31,57% de ART), a linhagem NAB-1 diferiu de todas as linhagens 

com menor produção de etanol. No ciclo 14, com uma concentração de 30% de ART, a 

linhagem ANT-5 demonstrou uma produção de etanol significativamente maior (13,33% v/v) 

do que a parental CAT-1 (13,15%). Por outro lado, no último ciclo, com uma concentração de 

açúcar de 33,33%, a produção de etanol da linhagem parental CAT-1 foi significativamente 

maior (15,13% v/v) em relação à ANT-5 (14,68% v/v) e ATT-6 (14, 65% v/v), mas não 

diferiu de NAB-1 (14.80% v/v) (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Concentração de ART fornecido, etanol produzido e temperatura de fermentação nos 15 ciclos 

Ciclo ART (%) do mosto 
Etanol (%,v/v) media final1 

Temperatura 
CAT-1 NAB-1 ANT-5 ATT-6 

1 14 7,03a 7,00a 7,00a 7,00a 30°C 

2 18 8,92a 8,82a 8,88a 8,87ª 30°C 

3 20 9,95a 9,92a 9,98a 10,05a 30°C 

4 22 10,95a 10,93a 11,12a 10,98a 30°C 

5 25 12,17a 12,02b 12,05ab 12,03ab 30°C 

6 27 13,32a 13,32a 13,35a 13,23a 30°C 

7 29 13,75a 13,67a 13,70a 13,68a 30°C 

8 31 15,07a 14,97a 15,17a 15,13a 30°C 

9 31 15,03a 14,87a 15,03a 15,05a 32°C 

10 31 14,17a 12,57b 14,35a 14,90a 32°C 

11 20 10,85a 10,57a 10,57a 10,77a 32°C 

12 20 9,40a 9,47a 9,45a 9,47ª 32°C 

13 25 11,07a 11,04a 11,23a 11,23a 32°C 

14 30 13,15b 13,33ab 13,58a 13,50ab 32°C 

15 33 15,13a 14,80ab 14,68b 14,65b 32°C 
1Letras iguais dentro do mesmo ciclo não diferem ao nível de 5% de significância (p<0,05) 

 

As leveduras foram ajustadas para iniciar a primeira fermentação com o mesmo 

conteúdo celular (3,5 g). Até o quarto ciclo, ATT-6 apresentou valores de biomassa 
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significativamente mais baixos (Figura 5). Nos ciclos seguintes, ATT-6 não foi diferente em 

comparação com as demais linhagens. No entanto, no ciclo 14 esta mudou seu 

comportamento e diferiu de todas as outras, demonstrando uma produção de biomassa 

significativamente maior (5,77 g) (Figura 5). No ciclo 15, a linhagem ATT-6 não apresentou 

diferenças em relação à parental CAT-1, mas ambas apresentaram acúmulos 

significativamente maiores de biomassa em relação às outras duas linhagens avaliadas. Os 

valores do conteúdo de biomassa, calculados pela subtração do valor total da biomassa obtida 

no ciclo 15 pelo valor do conteúdo do primeiro ciclo (3,5 g), não foram similares entre as 

linhagens: CAT-1 (1.44 g), NAB-1 (0,99 g), ANT-5 (1,02 g) e ATT-6 (2,12 g). Ou seja, ao 

final de todas as fermentações, ATT-6 apresentou maior acúmulo de células, seguido pela 

parental CAT-1.  
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Figura 5. Produção de biomassa úmida (g) e análises estatísticas das linhagens CAT-1, NAB-1, 

ANT-5 e ATT-6 em 15 ciclos de fermentativos. Letras iguais dentro do mesmo ciclo não diferem ao nível 

de 5% de significância, de acordo com o teste de Tukey 

 

Não houve detecção de contaminação bacteriana nas fermentações, uma vez que foi 

realizado o tratamento ácido do fermento a partir do segundo ciclo. Durante os ciclos, os 

mostos utilizados tiveram uma pequena variação de pH (5,3-5,5). Para todas as linhagens 

avaliadas, a viabilidade celular permaneceu estável com aproximadamente 100% até o oitavo 

ciclo. Mesmo após este ciclo, observou-se que a viabilidade diminuiu minimamente (Figura 

6). Esperava-se maior diminuição na viabilidade celular, considerando que as concentrações 
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de ART utilizadas nos reciclos foram altas, especialmente nos ciclos 7, 8, 9, 10, 14 e 15 

(Tabela 2). Além disso, o efeito estressante causado pelos níveis de etanol produzidos pelas 

linhagens, ainda intensificado quando a temperatura foi aumentada de 30 para 32°C (Tabela 

2), poderia surtir maior redução na viabilidade celular. No entanto, essas condições não foram 

suficientes para causar uma diminuição considerável na viabilidade, já que, mesmo após o 

último ciclo, as linhagens permaneceram viáveis, apresentando cerca de 80-90% de células 

viáveis. Uma explicação para este comportamento poderia ser dada no sentido de que o 

aumento da concentração de açúcar (ART) de um ciclo para o outro foi sutil, permitindo 

maior adaptação das linhagens, favorecendo-as na situação de estresse encontrada a cada ciclo 

subseqüente. Alguns estudos relatam que, em leveduras a capacidade de lidar com um choque 

mais grave, de um tipo diferente de estresse, pode ser significativamente aumentada quando 

houver a exposição das células em uma forma leve de estresse (Lewis et al., 1995; Park et al., 

1997). No último ciclo analisado, a linhagem NAB-1, com gene TRP1 de síntese de triptofano 

sobre-expresso, e a linhagem parental CAT-1, apresentaram viabilidade igual e foram mais 

viáveis do que as outras linhagens testadas (Figura 6). Contudo, estes dados não permitiram 

afirmar se as linhagens aqui testadas poderiam ser candidatas ao processo, uma vez que na 

maioria dos ciclos analisados, as mesmas apresentaram um padrão de comportamento similar. 

Por conseguinte, nesta etapa do trabalho, não encontramos diferenças substanciais entre as 

linhagens nos principais parâmetros da fermentação analisados: etanol, biomassa e 

viabilidade. Por este motivo, hipotetizamos que não houve diferenças entre as linhagens 

modificadas e a parental devido à forma com que o experimento foi conduzido.  
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Figura 6. Viabilidade celular (%) e análises estatísticas das linhagens CAT-1, NAB-1, ANT-5 e 

ATT-6 nos 15 ciclos fermentativos. Letras iguais dentro do mesmo ciclo não diferem ao nível de 5% de 

significância, de acordo com o teste de Tukey 

 

3.3.4 Segundo experimento fermentativo com 7 reciclos de células 

No último passo deste trabalho, foram realizadas sete fermentações utilizando o 

melaço da Usina São Manoel (Açucareira São Manoel S/A, São Manoel - SP). Neste caso, ao 

contrário da etapa anterior, a concentração de açúcar (ART) foi drasticamente aumentada de 

um ciclo para o outro (Tabela 3). O objetivo foi impor condições estressantes mais radicais, 

causando em teoria um efeito deletério maior nas linhagens e, consequentemente, aumentar a 

possibilidade de detectar diferenças fisiológicas nos parâmetros de fermentação analisados. 

Não houve detecção de contaminação bacteriana durante as fermentações e os mostos 

utilizados tiveram uma variação de pH de 5,1-5,4 durante os ciclos. 

 

Tabela 3 - Concentração de ART fornecido e temperatura de fermentação nos 7 ciclos 

Ciclo ART (%) do mosto Temperatura 

1 18 30°C 

2 22 30°C 

3 28 30°C 

4 33 30°C 

5 33 32°C 

6 35 32°C 

7 35 32°C 

 

Nesta etapa do trabalho, as linhagens foram novamente ajustadas para uma biomassa 

similar (3 g), com o objetivo de iniciar o primeiro ciclo com condições semelhantes. Neste 

experimento, as linhagens CAT-1, NAB-1, ANT-5 e ATT-6 demonstraram pouco 

crescimento, terminando todos os ciclos com 3,39; 3,05; 3,12; e 3,17 g de biomassa úmida, 

respectivamente. O menor crescimento celular obtido pelas linhagens talvez seja explicado 

pelo número de ciclos, que foi menor do que o experimento anterior (terceira etapa).  

 

3.3.4.1 Produção de etanol, velocidade de fermentação e viabilidade celular 

Em relação à produção de etanol (% v/v), diferenças já foram observadas desde o 

primeiro ciclo, no qual a biomassa contida no meio de propagação com 10% de ART foi 

inoculada no primeiro ciclo fermentativo com mosto de fermentação a uma concentração de 
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18% ART. A partir desta mudança radical na concentração de açúcar desde a primeira 

fermentação, a linhagem ATT-6 foi a maior produtora de etanol (% v/v) nos ciclos 1 (8,83), 2 

(11,13), 3 (13,97), 4 (15,87) e 5 (15,08) (p<0,05) (Figura 7). No ciclo 5, mesmo após a 

temperatura ter sido alterada para 32°C (Tabela 3) para causar uma condição ainda mais 

estressante, ATT-6 apresentou maior produção de etanol. Nos ciclos 6 e 7, ATT-6 produziu 

13,00 e 12,42% de etanol (v/v) e não diferiu das linhagens CAT-1 (13,57 e 12,00%) e ANT-5 

(13,07 e 11,97%). A linhagem ANT-5 mostrou um comportamento semelhante ao da parental 

CAT-1 em relação à produção de etanol em todos os 7 ciclos. Por outro lado, NAB-1 mostrou 

valores significativamente menores de produção de etanol em comparação a todas as outras 

linhagens, até o sétimo ciclo (Figura 7).  

Foi possível correlacionar os dados de produção de etanol com resultados de liberação 

de CO2, pois do ciclo 1 ao 5 a linhagem ATT-6 apresentou maior produção de etanol (Figura 

7) e também maior desprendimento de CO2 (Figura 8). Com isso, ATT-6 também apresentou 

maior velocidade de fermentação nos ciclos 1, 2, 4 e 5, isto é, na maioria dos ciclos realizados 

(Figura 8). 
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Figura 7. Produção de etanol (% v/v) e análises estatísticas das linhagens CAT-1, NAB-1, ANT-5 e 

ATT-6 nos sete ciclos fermentativos. Letras iguais dentro do mesmo ciclo não diferem ao nível de 5% de 

significância, de acordo com o teste de Tukey  

 



62 
 
 
 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Ciclo 1

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Ciclo 2

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Ciclo 3

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Ciclo 4

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Ciclo 5

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Ciclo 6

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Ciclo 7

CAT-1

NAB-1

ANT-5

ATT-6

Tempo (h)

L
ib

er
a

çã
o

 d
e 

C
O

2
(g

)

 

Figura 8. Velocidade de fermentação das linhagens CAT-1, NAB-1, ANT-5 e ATT-6, calculada 

pelo CO2 liberado (g) ao longo das horas, nos sete ciclos fermentativos 
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A mudança comportamental no desprendimento de CO2, observada na linhagem ATT-

6 a partir do ciclo 6, pode ser explicada ao observar os dados de viabilidade (Figura 9). A 

linhagem ATT-6 demonstrou uma diminuição considerável na viabilidade ao final ciclo 5 (de 

93,56% no quarto ciclo para 72,89% no quinto), possivelmente devido às altas concentrações 

de etanol produzidas por esta linhagem nos ciclos anteriores (Figura 7). Além disso, o estresse 

causado pelo etanol pode ter sido intensificado pelo aumento da temperatura no ciclo 5, de 

30°C para 32°C (Tabela 3). Quanto maior a temperatura, maior será a concentração máxima 

de álcool intracelular e, consequentemente, mais profundo será o efeito inibitório do etanol 

(Navarro & Durand, 1978). Portanto, ATT-6 iniciou a fermentação no ciclo 6 com menor 

viabilidade, o que pode ter contribuído para a diminuição da velocidade da fermentação, 

verificada neste ciclo (Figura 8).  

Até o ciclo 3, todas as linhagens permaneceram viáveis com cerca de 98-99%. Nos 

ciclos 4 e 5, para a linhagem ATT-6, os dados de viabilidade se correlacionam com a 

produção de etanol (%, v/v), uma vez que ATT-6 (93,56% e 72,89%) apresentou valores de 

viabilidade significativamente menores em comparação com a linhagem parental CAT-1 

(99,08% e 84,60%), sendo que, nos mesmos ciclos (4 e 5), ATT-6 apresentou os maiores 

valores de etanol produzidos (Figura 7 e 9). Vale ressaltar que nos últimos dois ciclos, onde a 

concentração de açúcares (% de ART) foi aumentada para 35%, a linhagem ATT-6 manteve 

uma viabilidade estável, diferente da linhagem parental CAT-1, que apresentou uma queda 

considerável na viabilidade no ciclo 7 (de 76,11% no ciclo 6 para 65,33 no ciclo 7) (Figura 9). 

A circunstância em que a linhagem ATT-6 manteve a viabilidade estável na maior 

concentração de ART fornecida neste experimento (35%) pode reforçar a hipótese de que o 

gene MSN2 na versão truncada pode ter favorecido a linhagem ATT-6 em situação de estresse 

osmótico. 

Não foram verificadas diferenças significativas na viabilidade entre as linhagens no 

sétimo ciclo. A linhagem parental CAT-1 destacou-se em relação à viabilidade celular no 

ciclo 6, onde obteve viabilidade significativamente maior (76,11%) em comparação com as 

outras 3 linhagens analisadas. Contudo, os resultados de viabilidade não sugerem que a 

linhagem CAT-1 seja mais tolerante ao etanol do que ATT-6, porque a linhagem parental 

produziu menores teores de etanol em relação à ATT-6 na maior parte dos ciclos (ciclos 1, 2, 

3, 4, 5 e 7). Deste modo, provavelmente o conteúdo celular de CAT-1 pode ter sido menos 

afetado do que a linhagem ATT-6. Portanto, a partir dos resultados obtidos neste experimento, 
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não podemos concluir que a linhagem CAT-1 é mais tolerante ao etanol do que a linhagem 

ATT-6, pois as concentrações produzidas pelas linhagens não foram equivalentes.  

Por outro lado, em comparação com a linhagem NAB-1, a linhagem parental se 

destacou com maior viabilidade neste mesmo ciclo (ciclo 6). Isto sugere que a linhagem 

NAB-1, com o gene de síntese de triptofano sobre-expresso, seja menos tolerante ao efeito do 

etanol em relação à linhagem parental CAT-1, uma vez que embora tenha produzido menor 

teor de etanol no ciclo 6 (Figura 7), apresentou menor viabilidade (65,06%) (Figura 9). O 

mesmo é verificado para a linhagem ANT-5, pois teve produção de etanol igual ao da 

linhagem parental no ciclo 6, e também apresentou menor viabilidade (63,53) (Figura 7 e 9).   
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Figura 9. Viabilidade celular (%) e análises estatísticas das linhagens CAT-1, NAB-1, ANT-5 e 

ATT-6 nos 7 ciclos fermentativos. Letras iguais dentro do mesmo ciclo não diferem ao nível de 5% de 

significância, de acordo com o teste de Tukey  

 

3.3.4.2 Açúcares residuais e produção de glicerol 

Os dados de açúcares residuais quantificados nos ciclos 2, 3, 4 e 7 demonstraram que 

ATT-6 foi significativamente diferente das outras linhagens avaliadas porque apresentou os 

valores mais baixos de açúcares no final de todos os ciclos analisados (Figura 10). Este 

resultado mostra que ATT-6 consumiu mais açúcar, o que se correlaciona com os resultados 

da produção de etanol (Figura 7).  
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Em geral, a quarta etapa deste trabalho revelou que ATT-6 apresentou os maiores 

valores de etanol na maioria dos reciclos e também apresentou maior velocidade de 

fermentação. Esses dados estão correlacionados com o maior consumo de açúcar, sugerindo 

que essa linhagem desviou preferencialmente a fonte de carbono para obter etanol. Nos ciclos 

4 e 7, NAB-1 apresentou os maiores valores de açúcares residuais e diferiu da linhagem 

parental CAT-1 (Figura 10). 
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Figura 10. Açúcar residual total (%) e análises estatísticas das linhagens CAT-1, NAB-1, ANT-5 e 

ATT-6, ao final dos ciclos 2, 3, 4 e 7. Letras iguais dentro do mesmo ciclo não diferem ao nível de 5% de 

significância, de acordo com o teste de Tukey 

 

O glicerol foi quantificado nos ciclos 2, 3, 4 e 7 (Figura 11). Nos ciclos 2 e 3, a 

produção de glicerol obtida pela linhagem CAT-1 (0,50 e 0,68%) e ATT-6 (0,59 e 0,78%) não 

foi diferente e ambas  produziram mais glicerol do que NAB-1 (0,42 e 0,63%) e ANT-5 (0,56 

e 0,63%). No quarto ciclo, no qual a concentração do mosto foi de 33%, a linhagem ATT-6 

demonstrou maior produção de glicerol (0,78%) e, neste mesmo ciclo, esta linhagem 

demonstrou uma produção de etanol significativamente maior do que as outras linhagens 

testadas (Figura 7). O glicerol e os ácidos orgânicos, conjuntamente com a biomassa, são 

subprodutos relacionados ao equilíbrio de óxido-redução em condições anaeróbicas, pois a 

fermentação alcoólica é um processo não oxidativo, e para manter o equilíbrio de óxido-

redução, todo NADH formado em reações de oxidação deve ser consumido em reações de 
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redução (acopladas à produção de etanol e glicerol) (Van-Dijken & Scheffers, 1986). 

Portanto, o glicerol é o produto secundário formado na mesma via em que o etanol é 

sintetizado. É um metabólito osmoregulador e sua formação aumenta quando há uma alta 

pressão osmótica no meio, protegendo as células na presença desse estresse (Guo et al., 2001, 

Cronwright et al., 2002). Leveduras S. cerevisiae, quando em situação de estresse osmótico, 

podem desencadear a via HOG (high osmolarity glycerol). Nesta via metabólica, receptores 

de membrana provocam uma cascata de sinalização, envolvendo proteínas que são 

transportadas para o núcleo e se ligam a promotores que podem ativar fatores de transcrição 

envolvidos na biossíntese de glicerol. Por meio da síntese de glicerol, a via HOG é conhecida 

por conferir impermeabilidade às células (Hersen et al., 2008; Hohmann, 2002; Tatebayashi et 

al., 2006). Quando em condições com altas concentrações de açúcar, as células naturalmente 

perdem água para que ocorra a regulação osmótica. A perda de água ocasiona o aumento das 

concentrações de íons e biomoléculas intracelulares, resultando em diminuição da atividade 

celular. A habilidade da levedura em suportar o estresse osmótico está diretamente 

relacionada à produção e retenção de glicerol (Saito & Posas, 2012). 

De acordo com Rep et al. (2000), a atividade nuclear dos fatores de transcrição Msn2 e 

Msn4 podem ser controlados pela proteína Hog1 após uma situação de choque osmótico. A 

análise global de expressão gênica demonstrou correlação aparente entre Msn2/Msn4 e Hog1. 

Levando em conta esta informação, pode-se inferir que no ciclo 4, a linhagem ATT-6 reagiu 

melhor ao estresse osmótico, pois além de ter demonstrado menor quantidade de açúcar 

residual neste ciclo (Figura 10), ou seja, obteve maior consumo de açúcar, também apresentou 

maior acúmulo de etanol (Figura 7) e de glicerol (Figura 11). No ciclo 7, CAT-1 produziu 

0,85% de glicerol e não foi diferente de NAB-1 (0,87%) e ATT-6 (0,77%), mas foi 

significativamente diferente de ANT-5 (0,74%).  

Os dados aqui obtidos corroboram a informação de que o glicerol pode atuar como 

regulador de estresse osmótico em leveduras, porque conforme a concentração de açúcar 

(ART) foi aumentada nos ciclos 2 (22%), 3 (28%), 4 (33%) e 7 (35%) (Tabela 3), houve 

também o aumento correspondente da biossíntese de glicerol obtida pelas quatro linhagens 

avaliadas (Figura 11). Neste sentido, a sobre-expressão do gene MSN2 truncado sugere o 

favorecimento da via HOG1 para a formação de glicerol, e consequentemente melhor controle 

osmótico na condição de estresse imposta pelos experimentos com acréscimos substanciais na 

concentração de açúcar (ART). 
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Figura 11. Biossíntese de glicerol (%) e análises estatísticas das linhagens CAT-1, NAB-1, ANT-5 e 

ATT-6, ao final dos ciclos 2, 3, 4 e 7. Letras iguais dentro do mesmo ciclo não diferem ao nível de 5% de 

significância, de acordo com o teste de Tukey  

 

3.3.4.3 Carboidratos de reserva 

Em relação aos carboidratos de reserva, analisados no final do último ciclo (%, 

mg/100mg de biomassa seca), os valores de trealose revelaram que CAT-1 (4,82), ANT-5 

(4,72) e ATT-6 (4,05) não se diferenciaram, mas apresentaram valores significativamente 

maiores de acúmulo de trealose em relação a linhagem NAB-1 (2,91) (Figura 12).  

A linhagem NAB-1 também apresentou menor acúmulo de glicogênio e se diferenciou 

significativamente das outras linhagens. As linhagens CAT-1, ANT-5 e ATT-6 não diferiram 

em relação à produção de glicogênio (Figura 13). Em leveduras, o estresse osmótico e a 

consequente perda de água podem ocasionar diferentes mecanismos relacionados com a 

síntese de glicerol e trealose. Desta forma, as células podem se prevenir da desidratação e 

proteger suas estruturas (Mager & Siderius, 2002).   

Os carboidratos de reserva, trealose e glicogênio, podem representar até 30% da 

matéria seca da levedura. A trealose, dissacarídeo formado por duas moléculas de glicose, é 

responsável pela manutenção de células vegetativas e esporos viáveis. A função protetora da 

trealose é resultado da relação entre sua localização e mobilização celular. É acumulada no 

citoplasma, exercendo influência na atividade de água do citosol contribuindo para a latência 

celular e aumentando a resistência ao estresse hídrico (Parrou et al., 1997; Singer & Lindquist, 

1998; Zhao & Bai, 2009). Em condições onde há baixa atividade de água, a trealose substitui 

as moléculas de água na membrana, nos dois lados da camada fosfolipídica, mantendo a sua 
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integridade. Os teores de trealose e glicogênio sofrem oscilações durante a fermentação, 

podendo terminar o processo com teores diferentes. Tais reservas podem ser metabolizadas 

pelas células ao termino da fermentação, produzindo mais etanol e enriquecendo a levedura 

com nitrogênio (Amorim et al., 1996). O acúmulo de trealose está relacionado com a 

viabilidade celular e a tolerância ao estresse etanólico, durante a fermentação (Mansure et al., 

1997). De acordo com Parrou et al. (1999), o glicogênio é o principal carboidrato de reserva 

em leveduras. Em condições onde há limitação de nitrogênio, o glicogênio começa a se 

acumular nas células, imediatamente no momento em que a fonte de nitrogênio é exaurida. É 

possível hipotetizar que a linhagem NAB-1 tenha demonstrado menor acúmulo de glicogênio 

pelo fato de sobre-expressar o triptofano constitutivamente. A sobre-espressão do gene TRP1 

na linhagem NAB-1 conferiu menor capacidade de acumular ambos os carboidratos de 

reserva, em relação às outras linhagens analisadas. 
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Figura 12. Trealose (%, mg/100mg de biomassa seca) e análise estatística das linhagens CAT-1, 

NAB-1, ANT-5 e ATT-6 no final do sétimo ciclo. Letras iguais não diferem ao nível de 5% de significância, 
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Figura 13. Glicogênio (%, mg/100mg de biomassa seca) e análise estatística das linhagens CAT-1, 

NAB-1, ANT-5 e ATT-6 no final do sétimo ciclo. Letras iguais não diferem ao nível de 5% de significância, 

de acordo com o teste de Tukey 

 

O presente estudo demonstrou que a linhagem ATT-6, com o fator de transcrição 

Msn2 (versão truncada), pode ser uma potencial candidata ao processo brasileiro com reciclo 

celular, empregando principalmente fermentações com alta concentração de açúcares.  

Na quarta etapa deste trabalho, quando as concentrações do melaço de cana-de-açúcar 

foram drasticamente aumentadas nos reciclos celulares, a linhagem ATT-6 mostrou maior 

produção de etanol (Figura 7) e desprendimento de CO2 (em mostos com 18, 22, 28 e 33% de 

ART), e, também, maior velocidade de fermentação nos ciclos 1, 2, 4 e 5 (Figura 8), em 

relação à linhagem parental. Além disso, nesta linhagem, também se verificou menor 

quantidade de ART residual (%) ao final dos ciclos 2,3,4 e 7, sugerindo que ATT-6 teve 

maior utilização de açúcar nestes ciclos (Figura 10). A linhagem ATT-6 manteve sua 

viabilidade estável nos dois últimos ciclos, onde foram utilizados mostos com a maior 

concentração de açúcar, 35% de ART, diferente da linhagem parental que apresentou uma 

queda de 10,78% na viabilidade no último ciclo analisado (Figura 9). No último ciclo, ATT-6 

não diferiu da parental quanto a sua viabilidade celular (Figura 9). Todos esses resultados 

permitem sugerir que a sobre-expressão do gene MSN2, na versão truncada, favoreceu a 
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linhagem ATT-6 quando em condições de estresse simultâneo, conforme encontrado nas 

destilarias brasileiras.  

A linhagem ATT-6 também se destacou quanto a sua viabilidade nos testes em 

microplacas onde se empregou diferentes concentrações de ART em mosto de melaço de 

cana, demonstrando maior viabilidade em relação à parental CAT-1 em 27 e 33% de ART 

(Figura 2). Isto mostra que ATT-6 pode ter sido melhorada para maior tolerância em uma 

situação de estresse osmótico.  

Quando os testes em microescala foram realizados com diferentes níveis de etanol (em 

meios YEPD), a viabilidade de ATT-6 foi igual a parental CAT-1, nas concentrações de 8, 12, 

14 e 16% (de etanol v/v). Por outro lado, ATT-6 demonstrou menor viabilidade em relação à 

linhagem parental quando o teor de etanol no meio YEPD foi de 18% (v/v) (Figura 4). Este 

resultado sugere que possivelmente o gene MSN2 na versão truncada pode ter influenciado a 

linhagem ATT-6 a responder principalmente ao estresse osmótico, pois quando o estresse foi 

etanólico, a uma concentração muito elevada (18% v/v), esta linhagem se demonstrou mais 

sensível em comparação com a parental. Sugerindo que os experimentos delineados 

conseguiram atingir o seu propósito, de apresentar os limites de estresse de cada linhagem 

após os reciclos celulares, apresentando as melhores condições de fermentação em cada 

experimento.  

Em síntese, ATT-6 poderia ser empregada em condições de maior estresse osmótico, 

favorecendo principalmente a velocidade de fermentação. No ciclo 4, onde se utilizou mosto 

contendo 33% de ART a 30°C, a linhagem ATT-6 apresentou os dados de maior interesse 

para o propósito do presente estudo, isto é, maior produção de etanol, velocidade de 

fermentação, desprendimento de CO2 e consumo de açúcares, sugerindo que esta seria a 

concentração do mosto e a condição mais adequada para uma possível fermentação industrial 

empregando esta levedura. 

A linhagem ANT-5, com a versão não truncada do gene MSN2 sobre-expresso, foi 

semelhante à parental CAT-1 em muitos parâmetros aqui avaliados, não demonstrando 

diferenças significativas quanto ao crescimento e viabilidade nos testes com diferentes 

concentrações de ART (Figura 2) e na maior parte dos parâmetros dos experimentos 

fermentativos com reciclo de células analisados (itens 3.3.4 e 3.3.5). No entanto, para os 

testes com diferentes níveis de etanol (Figura 4) a linhagem ANT-5 apresentou menor 

viabilidade do que a CAT-1 parental. Desta forma, é possível hipotetizar que o nível da sobre-

expressão do gene MSN2 nesta versão não tenha sido suficiente para resultar em efeitos 
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positivos nos testes e nas fermentações com reciclos, realizadas no presente trabalho. 

Também é importante ressaltar que os resultados obtidos neste trabalho levam a inferir que o 

nível de sobre-expressão e a forma do gene MSN2, pode influenciar as linhagens de maneira 

diferente, uma vez que, verificaram-se comportamentos fisiológicos distintos pelas linhagens 

ANT-5 e ATT-6. De acordo com Bücker (2014), a sobre-expressão do gene MSN2 e MSN2-T 

(versão truncada do gene) desempenham papéis diferentes na resposta geral ao estresse, 

principalmente por atuação na regulação de genes relacionados ao controle da via PKA, 

inibindo (ANT-5) ou promovendo (ATT-6) uma maior proliferação celular nas leveduras de 

S. cerevisiae em resposta ao estresse de etanol. 

A linhagem NAB-1, com o gene TRP1 de síntese triptofano sobre-expresso, se 

mostrou menos viável nos testes em que foram testadas diferentes concentrações de ART (%) 

e etanol (%, v/v) (primeira e segunda etapa, Figuras 2 e 4), em comparação com as outras três 

linhagens. Nos experimentos com reciclos de células (itens 3.3.4 e 3.3.5), a linhagem NAB-1 

não diferiu da parental na maior parte dos ciclos, na maioria dos parâmetros analisados. No 

entanto, um dado interessante e específico foi que esta mostrou um crescimento 

significativamente maior no meio YEPD com 8% de etanol (v/v) (Figura 4A). Este dado 

corrobora o estudo de Yoshikawa et al. (2009), no qual comprovou-se a importância do gene 

TRP1 na tolerância das linhagens frente ao estresse ocasionado pelo etanol. Neste estudo, o 

comportamento de crescimento de linhagens com deleção única no gene (TRP1) sob estresse 

de etanol foi avaliado e quantificado. Foi constatado que: as linhagens com deleção nos genes 

de “metabolismo de triptofano” foram sensíveis a 8% (v/v) de etanol. Em outro estudo, 

realizado por Hirasawa et al. (2007), o aumento da expressão de genes relacionados à 

biossíntese de triptofano conferiu maior tolerância ao estresse de etanol para as células de 

levedura (15% de etanol v/v), comprovando em seus resultados que linhagens com sobre-

expressão desses genes poderiam apresentar maior tolerância ao etanol. Nos estudos acima 

citados, referente ao gene TRP1, a exposição das células foi realizada em meios onde o único 

estresse foi ocasionado especificamente pelo etanol em diferentes concentrações, sendo o 

etanol adicionado ao meio no tempo zero de crescimento, conforme também realizado na 

segunda etapa do presente trabalho. É importante destacar que em destilarias, as células 

suportam os efeitos dos níveis de etanol produzidos por elas, a custo de uma anterior 

exposição celular a elevadas concentrações de ART, isto é, primeiro o estresse osmótico 

seguido de estresse etanólico. Esta condição é totalmente diferente dos trabalhos onde fora 
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comprovada a eficiência deste gene, para o aumento da tolerância ao estresse alcoólico. Sendo 

assim, é provável que a linhagem NAB-1, com sobre-expressão do gene TRP1 responsável 

pela síntese de triptofano, não tenha demonstrado diferenças significativas nos diferentes 

parâmetros aqui avaliados, nos dois experimentos com reciclo de células (onde se empregou a 

fermentação com alto teor alcoólico), porque o processo empregado no presente estudo foi 

muito diferente daquele realizado nos trabalhos acima citados, onde fora comprovada a 

eficiência deste gene para a maior tolerância da levedura. 

 

3.4 Conclusões 

O presente estudo revelou que a linhagem NAB-1, com o gene TRP1 de síntese de 

triptofano sobre-expresso, apresentou maior crescimento em meio YEPD contendo 8% de 

etanol (v/v). No entanto, a sobre-expressão do gene TRP1 não favoreceu a linhagem NAB-1 

para maior viabilidade quando os tratamentos foram concentrações maiores que 8% de etanol 

(v/v) e mostos de melaço contendo 27 e 33% de ART. Nestes tratamentos, a linhagem NAB-1 

diferiu das outras linhagens testadas, inclusive da parental CAT-1, com valores de viabilidade 

significativamente menores. A sobre-expressão do gene TRP1 também ocasionou menor 

acúmulo dos carboidratos de reserva trealose e glicogênio. A linhagem ANT-5 apresentou 

comportamento similar à linhagem CAT-1 na maior parte dos parâmetros analisados. 

Contudo, nos testes de crescimento em microescala, em meio YEPD com adição de 16 e 18% 

de etanol, ANT-5 se apresentou menos viável em relação à ATT-6 e a parental CAT-1. Os 

resultados mostram que a sobre-expressão do gene MSN2 na versão truncada favoreceu a 

linhagem ATT-6 principalmente em relação à maior produção de etanol, velocidade de 

fermentação e maior consumo de açúcares nos experimentos fermentativos com reciclos de 

células, conduzidos com aumentos drásticos da concentração de ART do mosto (última etapa 

deste trabalho). A linhagem ATT-6 apresentou os dados mais interessantes para o propósito 

do presente estudo no quarto ciclo fermentativo do experimento com 7 reciclos, onde se 

empregou mosto de melaço a uma concentração de 33% de ART a 30°C. ATT-6 também 

apresentou viabilidade significativamente maior em relação a parental CAT-1 nos testes de 

crescimento em microescala onde os mostos de melaço apresentavam concentrações de 27 e 

33% de ART. O nível de sobre-expressão do gene MSN2 pode contribuir para 

comportamentos fisiológicos diferentes, uma vez que a linhagem ANT-5, com gene MSN2 

sobre-expresso na versão não truncada, diferiu da linhagem ATT-6 nos testes de crescimento 

em microescala e nas fermentações com reciclo de células. ATT-6 poderia ter emprego em 
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condições de maior estresse osmótico, favorecendo a fermentação principalmente no quesito 

velocidade. O presente estudo demonstrou que, dentre as linhagens geneticamente 

modificadas estudadas, a linhagem ATT-6 tem potencial biotecnológico para processos 

fermentativos empregando reciclos de células e altos teores de açúcares em mosto de melaço 

de cana-de-açúcar.  
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3.5 Figuras Suplementares 

 

Figura suplementar 1. Velocidade de fermentação das linhagens CAT-1, NAB-1, ANT-5 e ATT-6, 

calculada pelo CO2 liberado (g) ao longo das horas, nos quinze ciclos fermentativos 
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4 Suplementação de aminoácidos na fermentação alcoólica empregando 

CAT-1 em mostos de melaço e xarope de cana-de-açúcar 

 

Resumo 

A produção de álcool combustível a partir de recursos renováveis tem sido alvo de 

interesse considerável nos últimos anos. A produção de etanol poderia ser melhorada pela 

disponibilidade de linhagens Saccharomyces cerevisiae tolerantes. Estudos têm investigado o 

efeito de suplementações, no substrato a ser fermentado, sob o crescimento e a viabilidade das 

células, incluindo extrato de levedura, sulfato de amônio, ureia, etc. A suplementação de 

aminoácidos pode contribuir para maior tolerância das células frente às diferentes condições 

de estresse enfrentadas no processo fermentativo. No entanto, a presença dos aminoácidos em 

substratos ultilizados em processos brasileiros ainda não foi estudada. Neste contexto, o 

presente estudo objetivou avaliar a influência da suplementação de aminoácidos sob o 

crescimento da linhagem industrial CAT-1 em condições de estresse etanólico e osmótico 

(meio YNB com 10 e 12% v/v de etanol e mosto de melaço com 15, 20, 25 e 30% de ART). 

Além disso, a suplementação de aminoácidos também foi testada em fermentações de melaço 

e xarope de cana-de-açúcar, empregando o reciclo de células da linhagem CAT-1.  Os 

resultados revelaram que em meio YNB com 12% de etanol (v/v), a suplementação com 

glicina e fenilalanina incrementou o crescimento da linhagem. Por outro lado, a 

suplementação com valina e cisteína no meio YNB com 10 e 12% de etanol (v/v) causou 

depreciação no crescimento da linhagem CAT-1. A presença de cisteína também depreciou o 

crescimento em mosto de melaço de cana com 20% de ART. A suplementação com histidina, 

alanina ou com lisina aumentou a produção de biomassa em relação ao controle nas 

fermentações de melaço com reciclo de células. Triptofano, asparagina e histidina conferiram 

os maiores valores de viabilidade em xarope de cana, sendo que asparagina e histidina 

também promoveram maior acúmulo de biomassa neste substrato. A concentração de 200 

mg.L
-1

 de nitrogênio amínico, utilizada nos diferentes tratamentos com aminoácidos, em meio 

YNB, e em mostos de melaço e xarope de cana, foi eficaz para o intuito de diferenciar 

comportamentos fisiológicos da linhagem CAT-1. A suplementação com aminoácidos 

ocasionou efeitos distintos no corportamento fisiológico da levedura CAT-1 de acordo com o 

meio/mosto fornecido. A suplementação com histidina favoreceu a linhagem CAT-1 para 

maior crescimento e viabilidade em mostos provenientes tanto de melaço quanto de xarope de 

cana-de-açúcar. Os resultados revelaram que a suplementação de 200 mg.L
-1

 de N amínico 

proveniente de aminoácidos, em mostos de melaço e xarope de cana, pode favorecer ou 

depreciar o crescimento e viabilidade da linhagem CAT-1 em fermentações simulando as 

condições industriais brasileiras, com reciclo de células. A suplementação com histidina se 

mostrou a mais promissora para o aumento da tolerância da linhagem industrial nas condições 

aqui avaliadas. 

 

Palavras-chave: Histidina; Suplementação de aminoácidos; Fermentação alcoólica; S. 

cerevisiae; Xarope e melaço de cana-de-açúcar  
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Abstract 

The production of alcohol fuel from renewable resources has been a target of 

considerable interest in the last years. Ethanol production could be improved with the 

availability of tolerant S. cerevisiae strains. Many studies have investigated the effects of 

supplementation in the fermenting substrate on the growth and viability of cells, including 

yeast extract, ammonium sulfate, urea, etc. Some works found that amino acid 

supplementation can contribute to a higher cell tolerance to the different stress conditions 

faced in the fermentative process. However, the presence of amino acids in substrates used in 

the Brazilian process was not yet fully studied. In this context, the aim of the present study 

was to assess the influence of amino acid supplementation on the growth of the industrial 

strain CAT-1 in conditions of ethanolic and osmotic stresses (YNB medium with 10 and 12% 

ethanol v/v and molasse must with 15, 20, 25 and 30% TRS). In addition, amino acids 

supplementation was also analyzed in fermentations of sugarcane molasses and syrup musts, 

using CAT-1 cell recycle. The results revealed that in YNB medium with 12% ethanol (v/v), 

the supplementation with Gly and Phe increased the yeast growth. On the other hand, the 

supplementation with Val and Cys in YNB medium with 10 and 12% ethanol (v/v) caused a 

growth decrease in the yeast. The presence of Cys also decreased the growth of CAT-1 in 

sugarcane molasses must with 20% of TRS. His, Ala, Lys increased biomass production 

compared to the control in the molasses fermentation with cell recycle. The presence of Trp, 

Asn and His showed the higher viability values in sugarcane syrup. Asn and His also resulted 

in higher biomass accumulation in this substrate. The concentration of 200 mg.L
-1

 of aminic 

nitrogen used in the different amino acid treatments was efficient for separating the 

physiological behavior of strain CAT-1. The supplementation with amino acids caused 

distinct effects in the physiological behavior of CAT-1 yeast according to the media/musts 

used. Supplementation with His caused a higher growth and viability in musts from molasses 

as well as from sugarcane syrup. The results revealed that supplementation of 200 mg.L
-1

 of 

aminic N from amino acids in musts of molasses or sugarcane syrup, can increase or decrease 

the cell growth and viability of CAT-1, in fermentations simulating the industrial Brazilian 

conditions with cell recycle. His supplementation was the most promising for improving yeast 

tolerance in the assessed conditions. 

 

Keywords: Histidine; Amino acid supplementation; Alcoholic fermentation; S. cerevisiae; 

Syrup and molasses of sugarcane 
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4.1 Introdução 

Compreender os fatores que interferem o processo de produção de etanol é de 

fundamental importância para contemplar uma fermentação com alta taxa de sobrevivência 

celular e desempenho fermentativo satisfatório (Basso et al., 2011; Lopes, et al., 2016). Uma 

condição nutricional adequada pode favorecer as células de levedura, tornando-as aptas a 

sobreviver aos efeitos deletérios, encontrados durante a fermentação (Tropea et al., 2016). 

Além de açúcares fermentescíveis e compostos inorgânicos, o nitrogênio é um componente 

essencial para as células (Albers et al., 1996). Nesta conjuntura, a fonte de nitrogênio 

disponível no substrato durante o processo fermentativo tem influência direta sob o 

metabolismo e a fisiologia da levedura (Kalmokoff & Ingledew et al., 1985; Thomas & 

Ingledew, 1990). A tolerância, o crescimento, a multiplicação celular, e, por conseguinte, o 

rendimento fermentativo do processo são exemplos de fatores influenciados pela 

disponibilidade de nitrogênio no meio (Thomas & Ingledew, 1990). Também é proposto que 

em S. cerevisiae a limitação de nitrogênio nas fermentações pode ocasionar a inativação de 

proteínas trasportadoras de sacarose (Badotti et al., 2008), sendo este o açúcar mais abundante 

no substrato empregado no processo brasileiro (Peters, 2006). 

As várias fontes de nitrogênio usadas por leveduras são qualitativamente referidas 

como sendo preferidas ou não preferidas. Esta classificação foi empiricamente baseada em 

dois critérios: o primeiro é o quão bem os compostos individuais suportam o crescimento 

quando presentes como única fonte de nitrogênio, e o segundo critério reflete a descoberta de 

que as fontes preferenciais de nitrogênio geralmente provocam a repressão dos processos 

necessários para a utilização de fontes de nitrogênio não preferidas (Magasanik & Kaiser, 

2002).  

Leveduras S. cerevisiae preferencialmente utilizam o nitrogênio na forma amoniacal 

(NH4
+
) e, a partir do íon amônio, sintetizam todos os aminoácidos e bases nitrogenadas, 

necessários ao seu crescimento. Em condições de carência do íon amônio, o N amídico (na 

forma de ureia, por exemplo) ou amínico (na forma de aminoácidos) podem ser 

metabolizados por outras vias de utilização em S. cerevisiae (Basso; Amorim, 2001). O 

nitrogênio contido no caldo de cana puro está majoritamente disponível na forma assimilável, 

no entanto, é insuficiente para suprir a nutrição celular da levedura (Chen, 1993; Jeronimo et 

al., 2008). A suplementação com o sulfato de amônio ou com a ureia tem sido requerida pela 

indústria alcooleira por representarem fontes de N mais econômicas. Contudo, apesar da 
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suplementação com a ureia pouco afetar o pH do meio, a utilização do sulfato de amônio pode 

acarretar em acidez do meio externo, diminuindo a viabilidade e a multiplicação das células 

(Amorim et al., 1996).  Estudar possíveis fontes de N e suas respectivas concentrações 

adequadas ao processo é de extrema relevância para aumentar as opções de suplementação 

atualmente disponíveis para a indústria. Ademais, alguns resíduos agroindustriais contêm 

altas concentrações de nitrogênio, torna-los um subproduto seria uma proposta promissora 

para o desenvolvimento sustentável (Woiciechowski et al., 2013). Para isso, seria preciso 

estudos extensivos sobre a ação das diferentes fontes de N assimiláveis pela levedura em 

substratos atualmente empregados nos diferentes processos da produção do etanol.  

A capacidade de usar aminoácidos e outros compostos nitrogenados requer sua 

internalização e, consequentemente, as células de leveduras possuem múltiplas permeases 

para facilitar seu transporte através da membrana citoplasmática. A presença de aminoácidos 

no meio induz a expressão de várias permeases de especificidade ampla; portanto, os 

aminoácidos induzem sua própria absorção. Esta resposta da transcrição é mediada pelo 

sensor Ssy1-Ptr3-Ssy5 (SPS) localizado na membrana citoplasmática (Ljungdahl, 2009). 

Os aminoácidos podem ser referidos como unidades de construção, uma vez que 

desempenham funções vitais para a célula, como a síntese de enzimas e de componentes 

estruturais (Takagi et al., 1997; Morita et al., 2002). Segundo Hu et al. (2005) os aminoácidos 

isoleucina, metionina e fenilalanina podem aumentar a tolerância de S. cerevisiae em 

condição de estresse etanólico. De acordo com o autor, a maior tolerância das células foi 

decorrente da incorporação dos aminoácidos suplementares na membrana citoplasmática, o 

que possivelmente levou à maior capacidade de neutralizar o efeito de fluidização exercido 

pelo etanol.  

Outro estudo identificou que uma linhagem sobre-expressando a prolina também 

apresentou maior viabilidade em condições de estresse alcoólico e, além disso, maior 

resistência ao congelamento, dessecação e estresse oxidativo foi observada (Takagi, 2008). A 

suplementação com o ácido glutâmico também tem sido apontada por gerar benefícios às 

células de S. cerevisiae, uma vez que promoveu um crescimento maior e mais acelerado em 

substrato derivado de trigo (Thomas & Ingledew, 1990). Sendo assim, é possível hipotetizar 

que alguns aminoácidos podem atuar não somente como fonte de N, mas também como um 

constituinte protetor de membrana, aumentando a viabilidade celular da levedura em situações 

adversas, como as que são encontradas no processo industrial da produção de etanol. Embora 

existam estudos relatando a influência dos aminoácidos na fisiologia de S. ceresisiae, 
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submetida a diferentes condições de estresse, estudos destacando a ação dos mesmos atuando 

individualmente em fermentações de mostos derivados de cana-de-açúcar ainda são escassos. 

Neste contexto, o presente estudo teve por objetivo avaliar a suplementação de 

nitrogênio amínico proveniente de aminoácidos no crescimento e viabilidade celular da 

levedura industrial CAT-1 em mostos de melaço e xarope de cana-de-açúcar. 

 

4.2 Material e Métodos 

 

4.2.1 Material biológico  

A linhagem industrial CAT-1 foi empregada no decorrer de todo o presente estudo 

(Basso et al., 2008), no qual realizaram-se testes de crescimento em microescala e 

experimentos fermentativos com reciclo de células, no intuito de avaliar a suplementação de 

200 mg.L
-1

 de N amínico proveniente de aminoácidos. 

 

4.2.2 Testes de crescimento em microescala  

Testes de crescimento em microescala foram realizados em triplicata em um 

espectrofotômetro TECAN (Densidade óptica/D.O. 600nm), por incubação de microplacas de 

96 poços em condições microaeróbicas com leituras em intervalos de 2 horas a 30°C, durante 

o período de 48 horas. Agitações prévias de 5 minutos antes de cada leitura foram realizadas. 

Para a montagem da microplaca, foi adicionado em cada poço:  

20 μL de solução de cada aminoácido (com 1200 mg.L
-1

 de N amínico), diluído com 

água e esterilizado em autoclave a 121°C por 20 minutos (Tabela 1); 

10 μL de inóculo pré-crescido durante 48 horas em meio YEPD (2% D-glicose, 1% de 

extrato de levedura e 1% de peptona bacteriológica); 

90 μL de mosto de melaço de cana com diferentes concentrações de ART (%, p/v) e 

pH 5,0, ou 90 μL de meio YNB (0,93% YNB sem sulfato de amônio e aminoácidos, 2,70% 

D-glicose, 0,1% sulfato de amônio e 0,05% uréia) com diferentes níveis de etanol (%, v/v) e 

pH 5,0.  

A concentração de cada aminoácido foi calculada para contribuir com 200 mg.L
-1

 de N 

amínico em 120 μL, sendo este o volume final de cada poço de microplaca (Tabela 1). As 

concentrações de uréia e sulfato de amônio foram calculadas para contribuir juntas com um 

total de 200 mg.L
-1 

de N amínico em um volume final de 120 μL. Os aminoácidos nas 
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moléculas proteicas são sempre L-estereoisômeros, portanto, somente foram utilizados L-

aminoácidos.  

 

Tabela 1 - Dados de peso molecular e concentração dos aminoácidos testados 

  Aminoácidos   
Peso         

molecular 

mg de N 

amínico.L
-1        

 

(por 

milimol.L-1) 

milimoles.L
-1            

para 1200 mg de 

N amínico.L-1 

(1200*14) 

mg.L
-1

                        

para 1200 mg de             

N amínico.L-1             

(85,71*peso 

molecular) 

g.L
-1

                 

para 1200 mg de                    

N amínico.L-1              

1 Alanina Ala 89,1 14 85,71 7637,14 7,64 

2 Arginina Arg 210,7 14 85,71 18060,00 18,06 

3 Asparagina Asn 132,1 14 85,71 11322,86 11,32 

4 Aspartato ou ácido aspártico Asp 133,1 14 85,71 11408,57 11,41 

5 Cisteína Cys 175,6 14 85,71 15051,43 15,05 

6 Fenilalanina  Phe 165 14 85,71 14142,86 14,14 

7 Glicina ou Glicocola Gly 75,1 14 85,71 6437,14 6,44 

8 Glutamato ou ácido glutâmico Glu 147,1 14 85,71 12608,57 12,61 

9 Glutamina Gln 146 14 85,71 12514,29 12,51 

10 Histidina His 155 14 85,71 13285,71 13,29 

11 Isoleucina Ile 131,2 14 85,71 11245,71 11,25 

12 Leucina Leu 131,2 14 85,71 11245,71 11,25 

13 Lisina Lys 182,7 14 85,71 15660,00 15,66 

14 Metionina Met 149,21 14 85,71 12789,43 12,79 

15 Prolina Pro 115,13 14 85,71 9868,29 9,87 

16 Serina  Ser 105,1 14 85,71 9008,57 9,01 

17 Tirosina Tyr 181,2 14 85,71 15531,43 15,53 

18 Treonina Thr 119,1 14 85,71 10208,57 10,21 

19 Triptofano Trp 204,2 14 85,71 17502,86 17,50 

20 Valina Val 117,2 14 85,71 10045,71 10,05 

 

4.2.3 Determinação de N assimilável em melaço de cana-de-açúcar 

A dosagem de N assimilável (N amínico + N amoniacal) pela levedura foi 

determinada em mosto de melaço de cana com 10% de ART. Inicialmente, o pH do mosto foi 

ajustado para 8,0 com NaOH (1,0 mol.L
-1

), e adicionou-se 10 mL de BaCl2  (1,0 mol.L
-1

). 

Após 15 minutos, todo o volume foi adicionado em balão volumétrico de 200 mL, onde se 

completou o volume com água desmineralizada. Todo o conteúdo do balão foi filtrado com 

papel filtro, desprezando os primeiros 10 mL. Do filtrado transferiu-se 100 mL para um 

béquer, o pH foi novamente ajustado para 8,0 (NaOH, 1,0 mol.L
-1

) e adicionou-se 25 mL de 

formaldeído com pH também ajustado para 8,0. Por meio de titulação de NaOH (1,0 mol.L
-1

), 
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e anotação do volume gasto, calculou-se a concentração de N assimilável (Filipe-Ribeiro & 

Mendes-Faia, 2007).      

 

4.2.4 Preparação de mostos a partir de melaço e xarope de cana-de-açúcar com 

suplementação de aminoácidos 

Os mostos oriundos do melaço ou xarope de cana-de-açúcar, utilizados nos 

experimentos fermentativos com reciclo de células, foram preparados a partir de diluição do 

melaço/xarope com água, para obter a porcentagem (%, p/v) de ART desejada. Os mostos 

diluídos foram centrifugados a 10.000 rpm, sob 20°C, durante 20 minutos e distribuídos em 

frascos erlenmeyer, os quais foram esterilizados a 121ºC por 25 minutos. Paralelamente, 

preparou-se em frascos erlenmeyer de 50 mL, uma solução de cada aminoácido contendo 

2000 mg.L
-1

 de N amínico em 15 mL de água destilada, esterilizados a 121ºC por 25 minutos.  

Em câmara de fluxo, toda a solução estéril de cada L-aminoácido foi adicionada 

separadamente em garrafas pet com capacidade de 350 mL (previamente esterilizadas com 

água sanitária 10% e enxaguadas com água destilada), adicionando-se em seguida 135 mL de 

mosto de melaço ou xarope. A concentração dos aminoácidos foi calculada para 200 mg.L
-1 

de N amínico, obtendo-se 150 mL de volume final de mosto em cada garrafa pet. Os mostos 

foram estocados em congelador, e degelados diariamente para a utilização em cada ciclo.     

 

4.2.5 Propagação de biomassa de levedura para experimentos fermentativos 

Para a propagação de biomassa, 150 μL da cultura previamente armazenada em ultra-

freezer (em solução com 20% de glicerol) foram transferidos para 2 tubos contendo 5 mL de 

meio YEPD (2% D-glicose, 1% de extrato de levedura e 1% de peptona bacteriológica) sob 

incubação a 28°C, durante 48 horas. Após o crescimento, todo o conteúdo dos tubos foram 

transferidos para 2 frascos erlenmeyer contendo 150 mL de mosto de melaço de cana da 

Usina São Manoel com 10% de ART, pH 4,5, incubação a 30°C, durante 48 horas. 

Posteriormente, o conteúdo total de cada erlenmeyer foi transferido para 2 frascos erlenmeyer 

contendo 1,2 L do mesmo mosto acima mencionado. Os frascos foram incubados a 30°C, 

durante o período de 72 horas. Em seguida, a biomassa úmida foi resgatada por centrifugação 

(4000 rpm) para a condução do primeiro ciclo de fermentação. Todo o procedimento de 

propagação e resgate de biomassa úmida foi repetido para os experimentos fermentativos com 

reciclo de células.   



88 
 
 

4.2.6 Experimentos fermentativos com suplementação de aminoácidos e reciclo 

de células 

Foram conduzidos dois experimentos fermentativos com reciclo de células, nos quais 

se empregou tubos de fundo cônico (Falcon) com capacidade de 15 mL. No primeiro 

experimento, com duas repetições para cada tratamento com aminoácido (200 mg.L
-1

 de N 

amínico), empregou-se mosto de melaço da Usina Açucareira São Manoel. No segundo, com 

três repetições para cada tratamento (200 mg.L
-1

 de N amínico de aminoácido), empregou-se 

xarope de cana-de-açúcar da Usina São Martinho.  

Em ambos os experimentos, para o inóculo do primeiro ciclo fermentativo, coletou-se 

por centrifugação (4000 rpm) a biomassa da linhagem CAT-1 da etapa de propagação, de 

modo que todos os tratamentos iniciassem o primeiro ciclo com o mesmo teor (g) de fermento 

(0,85 g no primeiro experimento e 0,76 g no segundo). Posteriormente, adicionou-se 8 mL de 

mosto de melaço, no caso do primeiro experimento e xarope de cana, no caso do segundo. As 

fermentações foram conduzidas a 30°C. Os tubos foram mantidos em incubação a 30°C pelo 

período de 8 horas, e posteriomente foram mantidos na bancada em temperatura ambiente, até 

a realização do ciclo subsequente, no dia posterior.  Ao final de cada ciclo fermentativo, a 

biomassa de levedura foi separada do substrato fermentado por centrifugação (4000 rpm) e 

pesada. Então, adicionou-se 8 mL de mosto, conforme as condições acima descritas. Todo o 

procedimento foi repetido sucessivamente em 7 reciclos no primeiro experimento 

fermentativo, e em 3 reciclos no segundo. A concentração de ART (%, p/v) do mosto foi 

aumentada gradualmente ao longo do primeiro experimento, onde os mostos tinham 

concentrações de 12, 15 e 20% de ART. No segundo experimento, no qual se utilizou xarope 

de cana, a concentração de ART foi de 20%. Ao final de todos os ciclos mediu-se: o teor de 

etanol (%, v/v) do vinho delevedurado, o peso da biomassa (g) e a viabilidade celular (%). 

 

4.2.7 Determinação de biomassa 

Os tubos de fundo cônico vazios foram pesados antes de iniciar os experimentos de 

fermentação com reciclo de células. Ao final de cada ciclo, após a separação dos vinhos, a 

biomassa úmida precipitada foi pesada (g), e por diferença de peso do tubo com e sem 

fermento, foi determinado o teor de biomassa úmida ao final de cada ciclo fermentativo.  
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4.2.8 Determinação de etanol 

Foram transferidos 5 mL do vinho delevedurado para o interior de um microdestilador 

Kjeldahl (Piracicaba, Brasil). A partir da destilação por arraste de vapor, foi recolhido o 

material condensado em um balão volumétrico de 50 mL, até completar o volume. As 

amostras destiladas foram transferidas para um densímetro digital Anton-Paar DMA-48 

(Graz, Áustria) para a estimativa do teor de etanol (%, v/v). O valor gerado pelo densímetro 

foi multiplicado por 10 de modo a compensar a diluição ocorrida na etapa de destilação. 

 

4.2.9 Determinação de viabilidade celular 

A viabilidade celular foi estimada em porcentagem por microscopia óptica, em 

objetiva de 40x, por coloração diferencial de células, utilizando-se uma solução de eritrosina 

em tampão de fosfato. As células viáveis (não coradas) e as células não viáveis (coradas de 

rosa) foram contadas com auxílio de uma câmara de Neubauer. A viabilidade foi expressa em 

função da proporção de células viáveis sobre o total de células contadas (viáveis e não 

viáveis) (Oliveira et al., 1996). 

 

4.2.10 Análises estatísticas  

Foram realizadas análises de variância (ANOVA) e testes de comparação de médias de 

Tukey no software R. As médias referentes às repetições de cada tratamento foram 

consideradas diferentes ao nível de 5% de significância (p<0,05). 

 

4.3 Resultados e Discussão 

 

4.3.1 Testes de crescimento em meio YNB com etanol  

O principal objetivo dos testes, nos quais se empregou meio YNB contendo 10 e 12% 

de etanol (v/v), foi avaliar a influência da suplementação dos aminoácidos no crescimento da 

linhagem CAT-1 quando exposta aos níveis de etanol encontrados na indústria. De acordo 

com Basso et al. (2008) na indústria do etanol, o caldo ou o melaço de cana de açúcar, 

utilizados como substratos no processo, resultam em produções nas concentrações de etanol 

de 8-11% (v/v) dentro de um período de 6-11 horas a 32-35°C. 

Os testes de crescimento (D.O. 600nm) em meio YNB suplementado com 200 mg.L
-1

 

de N amínico proveniente de aminoácido revelou que, quando o tratamento foi de 10% de 
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etanol (v/v), no período de 48 horas somente o ácido aspártico (0,760) conferiu maior 

crescimento em relação ao controle (0,713) sem a suplementação de aminoácido (controle 1) 

(Figura 1). No entanto, a análise estatística revelou que estes valores de D.O. final (Asp e 

controle 1) não representam diferenças significativas. Sendo assim, no teste com 10% de 

etanol, nenhum aminoácido conferiu maior crescimento em relação ao controle 1, sem a 

suplementação.  

Neste mesmo meio, YNB, sem a adição de aminoácido e de etanol (controle 2), a 

linhagem CAT-1 apresentou uma D.O. de 0,881 no período de 48 horas (Figura 1). No que se 

refere a depreciação do crescimento, 11 aminoácidos conferiram menor crescimento em 

relação ao controle 1, sendo estes: Leu, Pro, His, Ile, Val, Tyr, Met, Lys, Thr, Gln e Cys. A 

suplementação com Cys causou um crescimento significativamente menor em relação a todos 

os outros aminoácidos e controles 1 e 2, sugerindo que possivelmente este aminoácido pode 

ter sido tóxico para a levedura nestas condições, uma vez que quase não houve crescimento 

após 48 horas (D.O. 0,012) (Figura 1).   

 

a
ab abc bc bc bc bc bc bc bc cd cde

def efg efg fg fg gh hi
i

j

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

C
o

n
tr

o
le

 2

A
sp

C
o

n
tr

o
le

 1

G
lu

P
h

e

G
ly

T
rp

A
rg

S
er

A
la

A
sn

L
eu P
ro

H
is Il
e

V
al

T
y

r

M
et

L
y

s

T
h

r

G
ln

C
y

s

D
.O

. 
 4

8
 h

o
ra

s

Aminoácidos

Meio YNB com suplementação de 200 mg de N amínico/L proveniente de aminoácido e 10% de etanol (v/v)

 

Figura 1. Dados de D.O. (600nm) final e análises estatísticas da linhagem CAT-1 às 48 horas em 

meio YNB com 10% de etanol (v/v) e suplementação de aminoácidos (200 mg.L
-1

 de N amínico). O 

Controle 1 refere-se a D.O. em meio YNB com 10% de etanol (v/v) sem a adição de aminoácido no mesmo 

período. O Controle 2 refere-se a D.O. em meio YNB sem a adição de etanol e aminoácido no mesmo 

período.  Letras iguais não diferem ao nível de 5% de significância (p<0,05), de acordo com o teste de 

Tukey. Análises estatísticas só foram calculadas para os tratamentos com etanol. 

 



91 
 

 
 

Por outro lado, quando o teor de etanol foi de 12% (v/v) no meio YNB, a 

suplementação de glicina (0,636) e de fenilalanina (0,588) incrementaram significativamente 

o crescimento em relação ao controle 1 (0,430) após 48 horas (Figura 2). A glicina é um 

aminoácido aquiral pequeno que desempenha um papel importante no metabolismo de 

carbono das células de levedura (Piper et al., 2000). Portanto, desempenha um papel 

importante no suporte a divisão celular (Wu 2009). As três rotas primárias de glicina são o 

metabolismo e a formação de serina via serina hidroximetiltransferase, a descarboxilação 

oxidativa através do sistema de clivagem da glicina (glicina sintase), e a formação de bases de 

nucleotídeos (Sinclair & Dawes, 1995). Tem sido proposto que a fenilalanina é necessária 

para o crescimento ótimo de S. cerevisiae em meios sintéticos (Hanscho et al., 2012; Crépin et 

al., 2012). Leveduras S. cerevisiae sintetizam fenilalanina e tirosina através do intermediário 

4-hidroxifenilpiruvato e fenilpiruvato, respectivamente. A fenilalanina normalmente tem 

apenas três destinos metabólicos: incorporação em cadeias de polipéptidos; produção de 

tirosina através da hidroxilase de fenilalanina, que requer a tetrahidrobiopterina; e conversão 

para um álcool fusel. S. cerevisiae degrada os aminoácidos aromáticos (triptofano, 

fenilalanina e tirosina) e os aminoácidos de cadeia ramificada (valina, leucina e isoleucina) 

através da via de Ehrlich. Esta via consiste em 3 etapas: 1) desaminação do aminoácido para o 

ácido alfaceto correspondente; 2) descarboxilação do ácido alfaceto resultante do aldeído; e 3) 

redução do aldeído para formar o álcool de cadeia longa ou complexo correspondente, 

conhecido como álcool fusel ou óleo fusel (Braus, 1991). O óleo fúsel pode ser empregado 

como solvente na indústria de cosméticos e medicamentos, sendo sua principal aplicação na 

obtenção do álcool isoamílico para a síntese de acetato de amila ou isoamila (fixador para 

perfumes) (Güvenç et al., 2007).  

Um estudo relatou que quando as células de uma linhagem pertencente à espécie S. 

cerevisiae foram expostas a 20% de etanol (v/v), durante 9 horas a 30ºC, todas as células 

morreram. No entanto, 57% das células permaneceram viáveis quando a solução de etanol 

continha três aminoácidos: isoleucina, metionina e fenilalanina (Hu et al., 2005). Com base 

nas análises de composição de aminoácidos e fluidez de membrana citoplasmática, por meio 

de anisotropia de fluorescência, usando difenil-hexatrieno como sonda, revelou-se que o 

aumento da tolerância ao etanol nas células de levedura foi devido à incorporação dos 

aminoácidos suplementares nas membranas citoplasmáticas, o que possivelmente levou à 

maior capacidade de neutralizar o efeito de fluidização exercido pelo etanol. 
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Sem a adição de etanol e aminoácido, CAT-1 apresentou uma D.O. de 0,924 neste 

mesmo período. A suplementação com cisteína causou o mesmo padrão de comportamento 

encontrado no teste anterior com 10% de etanol (Figura 1), pois com 12% de etanol (v/v), a 

linhagem apresentou uma D.O. de 0,003 (Figura 2). Isto ressalta a possibilidade de que a 

cisteína pode ter sido tóxica para a linhagem nestas condições. De acordo com Ono et al. 

(1999), linhagens de S. cerevisiae possuem vários mecanismos regulatórios para evitar a 

sobreprodução de cisteína e é provável que esta seja tóxica para a célula por conter um grupo 

-SH (composto organossulfurado) altamente reativo. Segundo o autor, a adição de cisteína a 

uma concentração de 50 µM, isto é 0,700 mg.L
-1

 de N amínico, provocou retardo e 

diminuição no crescimento, comportamento este atribuível à baixa atividade de transporte e 

assimilação de sulfato.  

A adição de valina no meio YNB com 12% de etanol também causou depreciação no 

crescimento, sendo que não houve diferenças entre valina (0,147) e cisteína no período de 48 

horas. Derrick & Large (1993) sugerem que uma quantidade significativa de valina pode ser 

metabolizada por rotas diferentes da via de Ehrlich, possivelmente por meio da ação de 

desidrogenase de cetoácidos de cadeia ramificada. Tais autores sugerem que a quebra de 

valina requer mais energia, sendo que no estudo dos mesmos foi obtido um rendimento de 

crescimento significativamente menor de S. cerevisiae em meio com valina como única fonte 

de N. Vale ressaltar que nem todas as enzimas envolvidas no metabolismo de aminoácidos de 

cadeia ramificada em leveduras ainda foram identificadas, nem suas interações foram 

adequadamente compreendidas.  

Em síntese, a adição dos aminoácidos Lys, His, Thr, Met, Ile, Val e Cys no meio YNB 

com 12% de etanol ocasionou uma diminuição significativa da D.O. (48 horas), em relação ao 

controle 1 (Figura 2). Ao verificar os dados revelados pelos testes com 10 e 12% de etanol 

(v/v), é possível sugerir que a suplementação com os diferentes aminoácidos pode causar 

comportamentos distintos, aumentando ou depreciando o crescimento, inclusive sob 

influência da concentração de etanol encontrada no meio YNB. Vale ressaltar que os 

aminoácidos não foram adicionados como única fonte de N no meio YNB. Sendo assim, os 

dados de crescimento aqui obtidos sofreram influência não somente da concentração de etanol 

fornecido, mas também do sulfato de amônio e ureia adicionados ao meio (0,1% e 0,05%, 

respectivamente).  
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Figura 2. Dados de D.O. (600nm) final e análises estatísticas da linhagem CAT-1 às 48 horas em 

meio YNB com 12% de etanol (v/v) e suplementação de aminoácidos (200 mg.L
-1

 de N amínico). O 

Controle 1 refere-se a D.O. em meio YNB com 12% de etanol (v/v) sem a adição de aminoácido no mesmo 

período. O Controle 2 refere-se a D.O. em meio YNB sem a adição de etanol e aminoácido no mesmo 

período.  Letras iguais não diferem ao nível de 5% de significância (p<0,05), de acordo com o teste de 

Tukey. Análises estatísticas só foram calculadas para os tratamentos com etanol. 

 

4.3.2 Testes de crescimento e determinação de nitrogênio assimilável em mosto de 

melaço de cana-de-açúcar 

Os testes nos quais se empregou o mosto de melaço de cana-de-açúcar foram 

realizados para avaliar tanto a influência dos aminoácidos no crescimento da linhagem CAT-1 

em mostos com diferentes concentrações, quanto selecionar uma concentração adequada para 

os ensaios fermentativos subsequentes. No entanto, foi necessário verificar a dosagem de 

nitrogênio assimilável, isto é, N amínico mais N amoniacal, a fim de determinar uma 

concentração adequada para a suplementação dos aminoácidos nos testes de crescimento em 

melaço. A determinação de N assimilável revelou uma concentração de 227 mg.L
-1 

em mosto 

proveniente do melaço da usina São Manoel, com 10% de ART.  

De acordo com Amorim et al. (1996),  leveduras  S. cerevisiae possuem um teor de N 

de 8%, com base na matéria seca, constituindo as moléculas de aminoácidos, proteínas, 

enzimas, ácidos nucléicos, purinas, primidinas, pigmentos respiratórios (citocromos), 

vitaminas, etc. Em meio YEPD (2% D-glicose, 1% de extrato de levedura e 1% de peptona 

bacteriológica) a levedura atinge uma biomassa úmida de cerca de 2%, isto significa que é 



94 
 
 
possível obter 20 g.L

-1
 de biomassa úmida, ou 5 g.L

-1
 de biomassa seca (25% da massa 

úmida).  Portanto, 0,4 g.L
-1

 de N correspondem a 5 g.L
-1

 de biomassa seca, isto ao considerar 

que a levedura possui o teor de 8% de N, conforme descrito acima.  

No crescimento aqui realizado, optamos por utilizar mostos de melaço de cana visando 

uma aproximação das condições encontradas nas destilarias brasileiras. Consideramos um teor 

final de 3% de biomassa úmida, e que para tal seria necessário 0,6  g.L
-1

 de N. Sabendo que o 

mosto da usina São Manoel (10% de ART) possui 227 mg.L
-1

 de N assimilável, e que a 

levedura precisa de 600 mg.L
-1

 de N para crescer 3%, optamos por suplementar os mostos de 

melaço nos testes de crescimento com 200 mg.L
-1

 de N amínico proveniente dos diferentes 

aminoácidos. Desta forma, seria possível concentrar o mosto, levando em consideração que se 

aumentarmos a concentração do mosto, também estaríamos aumentando a concentração de N. 

Além disso, segundo Amorim & Leão (2005), a utilização da concentração de N assimilável 

(NH4
+
 e R-NH2) recomendada em mostos no processo fermentativo é de 100-300 mg.L

-1
. 

O teste de crescimento empregando o mosto de melaço de cana com 15% de ART 

revelou que a suplementação com Val (1,323) promoveu crescimento significativamente 

maior em relação ao controle (D.O. 1,059), após 48 horas de crescimento. Embora a presença 

da cisteína também tenha ocasionado depreciação no crescimento (0.909) no mosto de 

melaço, os dados não revelaram diferenças estatísticas em relação ao controle no mesmo 

período (48h) (Figura 3A). Estes resultados permitem compreender que o meio utilizado pode 

alterar totalmente o efeito da suplementação, aumentando ou diminuindo o crescimento da 

linhagem testada. Ou seja, o efeito no crescimento promovido por um aminoácido pode ser 

alterado, isto porque tal efeito pode ter influência do meio. É importante destacar que, em S. 

cerevisiae, as vias metabólicas envolvidas na síntese e utilização dos aminoácidos envolvem 

muitas vezes a presença de outros aminoácidos, revelando um mecanismo complexo e 

intrincado (Ljungdahl & Daignan-Fornier, 2012). Segundo Clement et al. (2013), alterações 

metabólicas particulares podem ser desencadeadas de acordo com a natureza do aminoácido 

fornecido, além da resposta comum. A presença de alguns aminoácidos específicos pode 

favorecer a utilização de outros. Por exemplo, no presente estudo a suplementação com valina 

depreciou o crescimento em YNB com 10 e 12% de etanol (Figuras 1 e 2), e por outro lado, 

promoveu maior crescimento em mosto de melaço de cana com 15% de ART (Figura 3A). 

Portanto, descrever os diferentes efeitos no crescimento, promovidos pelos 

aminoácidos em mosto de melaço, possivelmente ajudaria a responder quais aminoácidos 

poderiam surtir efeitos positivos ou até mesmo negativos para a fermentação. O crescimento 
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não é um fator primordial no tocante ao processo biotecnológico onde se emprega grande 

densidade de células, no entanto, é um indicativo de estresse em condições onde há pouca 

disponibilidade de oxigênio. Em condições microaeróbicas tais quais foram empregadas no 

presente trabalho (ensaios em microplacas), a linhagem pode apresentar menor crescimento, 

ou até mesmo nenhum, uma vez que o meio esteja promovendo efeitos deletérios para as 

células, como foi observado a partir da suplementação com Cys. 

O teste de crescimento em mosto de melaço com 20% de ART revelou que a presença 

da cisteína depreciou significativamente o crescimento (D.O. 0,797) da linhagem CAT-1 no 

que se concerne ao controle sem a suplementação de aminoácido (D.O. 1,001) (Figura 3B). 

Os dados obtidos por todos os testes de crescimento aqui realizados apresentaram uma 

correlação no que diz respeito a suplementação com Cys. Tanto no meio YNB com 10 e 12% 

de etanol (%, v/v) (Figuras 1 e 2), quanto em mosto de melaço com 20% de ART (Figura 3B), 

a linhagem CAT-1 apresentou crescimento significativamente menor quando suplementada 

com 200 mg.L
-1

 de N amínico proveniente de Cys. Estes resultados enfatizam o trabalho de 

Ono et al. (1999), onde o mesmo ressaltou que é provável que a cisteína seja tóxica para a 

célula de S. cerevisiae devido à sua posse de um grupo -SH altamente reativo.  

Em mosto com 20% de ART, nenhuma outra suplementação, além de Cys, revelou 

diferença significativa em relação ao controle. Possivelmente o aumento da concentração do 

mosto levou a uma maior concentração de N total assimilável pela levedura. Este aumento 

pode ter contribuído para a disponibilidade máxima de N assimilável necessária. Sendo assim, 

pode-se inferir que por este motivo não foram obvervadas diferenças significativas, no que se 

refere ao propósito de maior crescimento da linhagem CAT-1 em relação ao controle sem a 

suplementação de aminoácido. Foram avaliadas concentrações ainda maiores, de 25 e 30% de 

ART no mosto de melaço. Os resultados não revelaram diferenças significativas referente ao 

crescimento de CAT-1 sem e com a suplementação de 200 mg.L
-1 

de N amínico proveniente 

de aminoácido (Figuras suplementares 1 e 2). Portanto, o aumento da concentração do mosto 

de melaço, a partir de 15% de ART, possivelmente pode propiciar menor influência da 

suplementação de aminoácidos no crescimento da linhagem CAT-1 nas condições aqui 

empregadas. Entretanto, além do crescimento, outros parâmetros podem ser avaliados para a 

verificação da interferência da presença dos aminoácidos durante a fermentação alcoólica, e 

até mesmo validar o seu possível emprego no processo. Os parâmetros produção de etanol e 

viabilidade celular, por exemplo, também são fundamentais para avaliar o efeito dos 
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diferentes aminoácidos na linhagem testada. Além disso, o teor de N da levedura com base na 

matéria seca é de 8%, porém em leveduras durante a fermentação alcoólica este teor é mais 

baixo, de 5-6% (Amorim et al., 1996). Portanto, nas fermentações posteriores com reciclo de 

células optamos por continuar a utilizar a concentração de 200 mg.L
-1

 de N proveniente de 

aminoácidos, com a finalidade de avaliar os parâmetros de viabilidade celular e produções de 

biomassa e etanol. 
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Figura 3. Dados de D.O. (600nm) final e análises estatísticas da linhagem CAT-1 às 48 horas em 

mosto de melaço com 15% (A) e 20% (B) de ART e suplementação de aminoácidos (200 mg.L
-1

 de N 

amínico). O controle refere-se a D.O. sem a adição de aminoácido no mesmo período. Letras iguais não 

diferem ao nível de 5% de significância (p<0,05) 

4.3.3 Experimentos fermentativos com suplementação de aminoácidos e reciclo 

de células 

 

4.3.3.1 Fermentações em mosto de melaço de cana-de-açúcar 

A partir dos dados de D.O. obtidos pelos testes de crescimento em mosto de melaço 

(item 4.3.2), seis aminoácidos foram selecionados aleatoriamente dentre todos os que 

promoveram maior crescimento em relação ao controle, sem a suplementação de aminoácido, 

sendo eles: Ala, Arg, His, Lys, Ser e Val. Sete fermentações consecutivas foram realizadas a 

fim de verificar a influência da suplementação dos aminoácidos selecionados na viabilidade 

celular (%), produção de biomassa (g) e produção de etanol (%, v/v), ao final de cada ciclo. A 

suplementação dos aminoácidos foi de 200 mg.L
-1

 de N amínico, sendo que para todos os 

tratamentos com os diferentes aminoácidos, a biomassa inicial foi de 0,85 g (Figura 4).  

Com relação à produção de biomassa úmida (g), não houve diferenças significativas 

nos dois primeiros ciclos, pois para todos os tratamentos, com e sem a suplementação, a 

linhagem CAT-1 apresentou uma média de 1,06 g nos ciclos 1 e 2 (Figura 4). Nos ciclos 

posteriores, 3, 4, 5, 6 e 7, a suplementação com Ala (1,17, 1,17, 1,19, 1,22 e 1,29 g) e His 

(1,17, 1,17, 1,17, 1,22 e 1,25 g) ocasionou crescimento significativamente maior em relação 

ao controle (1,03, 1,04, 1,04, 1,08 e 1,09 g) (Figura 4). A suplementação com Lys (1,15 e 1,19 

g) também promoveu maior crescimento em relação ao controle nos ciclos 5 e 7. A presença 

de Arg, Ser e Val causou um crescimento significativamente igual ao controle em todos os 

ciclos fermentativos (Figura 4). Os dados de biomassa (g) demonstraram que a suplementação 

com Ala, His, e Lys estimulou maior crescimento da linhagem CAT-1 submetida em mosto 

de melaço de cana-de-açúcar.  

Blomqvist et al. (2012) investigaram o efeito de diferentes aminoácidos sobre o 

número de gerações de uma espécie não-Saccharomyces (Dekkera bruxellensis) em meio 

sintético sob condições anaeróbicas. Neste estudo, corroborando os dados aqui obtidos, a 

suplementação com Ala (3,06), His (3,29) e Lys (3,51), também adicionada individualmente 

ao meio, aumentou significativamente o número de gerações da levedura em comparação com 
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o controle (1,04), sem a suplementação. Dawson (1965) mostrou que a presença de alanina 

aumentou a taxa de crescimento de uma linhagem de Candida utilis em uma cultura contínua 

com glicose como única fonte de carbono e limitação de NH4
+
.  

Em S. cerevisiae, a Ala é degradada através da transaminação para piruvato pela 

enzima alanina aminotransferase. O piruvato é transportado para a mitocôndria, onde é 

decarboxilado oxidativamente em dióxido de carbono e acetil-CoA pelo complexo piruvato 

desidrogenase e, então, acetil-CoA entra no ciclo do ácido cítrico (Schlosser et al., 2004). Em 

condições respiratórias, a alanina aminotransferase desempenha um papel central na 

biossíntese e degradação da arginina. Em condição fermentativa, Saccharomyces cerevisiae 

sintetiza alanina por uma via alternativa, mas degrada a alanina pela mesma via a qual é 

produzida durante a respiração (García-Campusano et al., 2009).  

Barton-Wright & Thorne (1949) relataram que a presença dos aminoácidos Lys e His 

como nutriente nitrogenado para a levedura S. cerevisiae é de interesse considerável. Isto 

porque em seu estudo, referente à assimilação de 16 aminoácidos individuais em fermentação 

de mosto de cevada, verificou-se que a estes aminoácidos foram os primeiros aminoácidos a 

serem utilizados e, na conclusão da fermentação, foram assimilados praticamente por 

completo. Segundo os autores, as leveduras não podem remover o grupamento amino de Lys 

e His, sendo que a assimilação rápida, apesar de a levedura não realizar a desaminação dos 

mesmos, foi justificada pela hipótese de assimilação intacta de aminoácidos (Barton-Wright 

& Thorne, 1949).   
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Figura 4. Dados de produção de biomassa úmida (g) e análises estatísticas da linhagem CAT-1 em 

mosto de melaço de cana-de-açúcar com a suplementação de aminoácidos (200 mg.L
-1

 de N amínico) ao 

final dos 7 ciclos fermentativos. O controle refere-se à biomassa (g) em mosto de melaço de cana-de-açúcar 

sem a suplementação de aminoácido. Letras iguais dentro do mesmo ciclo não diferem ao nível de 5% de 

significância (p<0,05).  

 

A produção de etanol (%, v/v) foi igual para todos os tratamentos, com e sem 

aminoácidos. À medida que se adicionou sacarose, a partir do ciclo 4, o etanol também 

aumentou. Nos ciclos 1, 2 e 3, onde foram utilizados mostos com 12% de ART, para todas as 

suplementações e controle, observaram-se médias de produção de 6,34, 6,86 e 6,55% de 

etanol (v/v), respectivamente. Com o intuito de aumentar o estresse etanólico sem que 

ocorresse a concentração do melaço, foi adicionado 3% de sacarose no ciclo 4, e 5% de 

sacarose nos ciclos posteriores (5, 6 e 7). O objetivo de aumentar a produção de etanol foi 

ocasionar a diminuição do número de células viáveis e, deste modo, verificar se as diferentes 

suplementações de aminoácidos poderiam surtir efeitos na viabilidade da levedura. No ciclo 

4, onde se empregou mosto com 15% de ART, a produção de etanol foi de 8,09% (v/v). Nos 

ciclos 5, 6 e 7, em mostos com 20% de ART, os diferentes tratamentos e controle 

apresentaram médias de produção de 10,31, 10,43 e 10,46% de etanol (v/v), respectivamente. 

Os dados de produção de etanol revelaram que nas condições em que o experimento foi 

conduzido, as diferentes suplementações não alteraram a produção de etanol em relação ao 

controle. 

Em relação à viabilidade, a linhagem CAT-1 iniciou o primeiro ciclo com 100% de 

viabilidade para todas as suplementações e controle. Conforme esperado e acima mencionado, 

a adição de açúcar a partir do ciclo 3 ocasionou queda no número de células viáveis (Figura 

5). Não houve diferenças significativas na viabilidade celular nos ciclos 1, 2 e 3, para todos os 

tratamentos as médias de viabilidade foram de 99,75, 99,53 e 98,80% (Figura 5). A 

suplementação com 200 mg.L
-1

 de N amínico proveniente de Val apresentou valores de 

viabilidade de 93,14, 86,31, 75,51 e 61,01% nos ciclos 4, 5, 6 e 7, respectivamente, sendo 

estes valores significativamente menores em relação ao controle (99,64, 97,29, 90,81 e 

78,82%) (Figura 5). A suplentação com Ser também ocasionou queda na viabilidade a partir 

do ciclo 3. No entanto, diferenças estatísticas somente foram observadas no último ciclo, onde 

este tratamento apresentou uma viabilidade de 64,83%, significativamente menor em 

comparação com o controle 78,82% (Figura 5). As suplementações com Ala (98,89 e 
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86,80%), His (99,41 e 99,10%) e Lys (98,18 e 86,94%) promoveram os maiores valores de 

viabilidade nos ciclos 6 e 7, em relação ao controle (90,81 e 78,82%) e aos outros tratamentos 

(Figura 5). O tratamento com His promoveu viabilidade significativamente maior em relação 

ao controle no ciclo 7, sendo que esta suplementação promoveu os maiores valores de 

viabilidade em relação a todos os outros tratamentos e controle nos dois últimos ciclos (6 e 7) 

(Figura 5). Em síntese, os dados obtidos pelo presente experimento de fermentação revelaram 

que a presença de 200 mg.L
-1

 de N amínico proveniente de Ala, His e Lys promoveram maior 

acúmulo de biomassa de CAT-1 em melaço de cana-de-açúcar (Figuras 4 e 5). A 

suplementação com Arg se mostrou igual ao controle no que se refere aos parâmetros de 

viabilidade (%), produção de etanol (%, v/v) e biomassa úmida (g) ao final de todos os sete 

ciclos (Figura 4 e 5). Isto sugere que a presença de Arg na concentração de 200 mg.L
-1

 de N 

amínico, em meio proveniente de mosto de melaço da usina São Manoel, não surtiu efeitos 

nos principais parâmetros fermentativos analisados.     
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Figura 5. Dados de viabilidade (%) e análises estatísticas da linhagem CAT-1 em mosto de melaço 

de cana-de-açúcar com a suplementação de aminoácidos (200 mg.L
-1

 de N amínico) ao final dos 7 ciclos 

fermentativos. O controle refere-se à viabilidade (%) em mosto de melaço de cana-de-açúcar sem a 

suplementação de aminoácido. Letras iguais dentro do mesmo ciclo não diferem ao nível de 5% de 

significância (p<0,05) 
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Segundo Jones & Fink (1982), em condições apropriadas, com carbono e 

NH4
+
suficientemente disponíveis, leveduras podem sintetizar todos os L-aminoácidos. As 

famílias de aminoácidos derivados de uma molécula comum são facilmente identificáveis e 

incluem a família glutamato (glutamato, glutamina, arginina, prolina e lisina); a família 

aromática (fenilalanina, tirosina e triptofano); a família serina (serina, glicina, cisteína e 

metionina); a família aspartato (aspartato, asparagina, treonina e os aminoácidos que contêm 

enxofre cisteína e metionina); e a família dos piruvatos (alanina e aminoácidos ramificados 

valina, leucina e isoleucina). As vias de biossíntese de histidina e nucleotídeos estão 

conectadas. A importância do glutamato e da glutamina nas reações do núcleo central no 

metabolismo do nitrogênio é evidente, destacando seu envolvimento nas reações de 

transaminação necessárias na síntese de cada aminoácido (Magasanik & Kaiser, 2002; 

Ljungdahl & Daignan-Fornier, 2012).  

Com relação à suplementação de aminoácidos na fermentação alcoólica, leveduras 

tendem a acumular o aminoácido fornecido e aqueles intimamente relacionados com ele 

metabolicamente, sendo que, uma concentração relativamente alta de ácido glutâmico é 

mantida na célula, independentemente da fonte de nitrogênio fornecida, refletindo o papel 

central do ácido glutâmico no metabolismo do nitrogênio (Watson, 1976). No estudo de Pham 

& Wright (2008), a suplementação com uma mistura completa de aminoácidos (Complete 

Supplement Mixture of Sunrise Science Products) levou a respostas celulares positivas de S. 

cerevisiae, incluindo a redução do tempo de latência e maior viabilidade celular, em meios 

cotendo alta concentração de açúcar (>200 g.L
-1

 de glicose). Além disso, verificou-se 

rendimentos de etanol aumentados (0,43 e 0,45 g de etanol por g de glicose) a partir da 

suplementação. Neste mesmo estudo, por meio de análise proteômica quantitativa, utilizada 

para entender como S. cerevisiae suplementada com aminoácidos responde a condições de 

estresse osmótico, a maioria das proteínas envolvidas nas rotas da glicólise e pentoses fosfato 

tiveram suprarregulação (upregulation) em alta concentração de açúcar. A ativação do 

metabolismo de aminoácidos foi observada no final da fase Lag. A abundância relativa das 

proteínas mais identificadas, incluindo proteínas de biossíntese de aminoacil-tRNA (RNA 

transportador ligado a um aminoácido) e proteínas de choque térmico, permaneceu inalterada 

nas horas imediatamente após a adição da glicose. No entanto, a expressão dessas proteínas 

aumentou significativamente no final da fase Lag. Além disso, também se verificou a 

suprarregulação das proteínas de biossíntese de trealose e glicogênio. Esses dados, 
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combinados com as medições relevantes dos metabólitos, demonstram que a partir da 

suplementação de aminoácidos é possível obter melhoria na fermentação alcoólica de meios 

com alta concentração de glicose por S. cerevisiae. 

4.3.3.2 Fermentações em mosto de xarope de cana-de-açúcar 

O xarope de cana-de-açúcar também pode ser utilizado em destilarias brasileiras e é 

constituído de menor quantidade de nutrientes e fonte de nitrogênio em comparação com o 

melaço. Mais frequentemente vem a ser a concentração do caldo de cana para se aumentar o 

teor de ART, sendo que tal substrato se assemelha ao xarope convenitemente diluído para a 

fermentação. Por este motivo, também foram realizadas fermentações em mosto de xarope a 

fim de avaliar a influência da suplementação de aminoácidos (200 mg.L
-1

 de N amínico) nos 

principais parâmetros da fermentação: biomassa (g), etanol (%, v/v) e viabilidade celular (%). 

Neste ensaio fermentativo, em apenas três ciclos já foram verificadas diferenças significativas 

em relação à produção de biomassa e viabilidade nos diferentes tratamentos com 

aminoácidos. Tais diferenças possivelmente foram observadas por ter sido empregado mosto 

de xarope a uma concentração de 20% desde o primeiro ciclo, para que fosse possível obter 

teores mais elevados de etanol e, por conseguinte, ocasionar uma diminuição do número de 

células viáveis. A partir dos dados obtidos pelo experimento fermentativo anterior, no qual se 

empregou mosto de melaço de cana-de-açúcar, foram selecionados os aminoácidos Ala, Lys e 

His, por terem favorecido a linhagem CAT-1 em relação ao crescimento e a viabilidade (item 

4.3.3.1). Os aminoácidos Asn, Glu e o Trp também foram selecionados para a fermentação em 

xarope de cana, pois a presença dos mesmos aumentou o crescimento de CAT-1 nos ensaios 

em microplacas, tanto em meio YNB com 12% (v/v) de etanol (Figura 2), quando em mosto 

de melaço com 15% de ART (Figura 3A). Além disso, o Trp e o Glu são aminoácidos 

bastante citados na literatura por promoverem crescimento e resistência a diferentes tipos de 

estresse em S. cerevisiae (Hirasawa et al., 2007; Yoshikawa, et al., 2009; Godin et al., 2016; 

Thomas & Ingledew, 1990; Ter-Schure et al., 1998; Wu et al., 2013).  

Em todos os tratamentos a linhagem CAT-1 iniciou a primeira fermentação com 0,76 

g de biomassa úmida, coletada da etapa de propagação. Já no primeiro ciclo, a suplementação 

com His (1,04 g) ocasionou um crescimento significativamente maior do que o controle (0,92 

g) e os demais tratamentos analisados (Figura 6). A presença de Lys (0,98 g) também 

promoveu crescimento significativamente maior do que o controle e não diferiu em relação a 
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Ala (0,94) e Trp (0,95). No primeiro ciclo, Asn, Glu, Ala e Trp não diferiram do controle, sem 

a suplementação, em relação à produção de biomassa em mosto de xarope de cana (Figura 6). 

 No segundo e terceiro ciclo a presença de His no xarope também promoveu maior 

crescimento (1,14 e 1,18 g) em comparação com o controle (1,06 e 1,06 g) e os demais 

tratamentos (Figura 6). Embora o glutamato tenha sido descrito na literatura como provedor 

de crescimento em leveduras S. cerevisiae, em mosto de xarope nas condições aqui descritas, 

o mesmo não ocasionou maior crescimento em relação ao controle em nenhum dos ciclos.  

No ciclo 2, as suplementações com Glu, Ala, Asn e Trp apresentaram 0,97, 0,99, 1,03 

e 1,03 g de biomassa, respectivamente, sendo estes valores significativamente menores do que 

o controle. A suplementação com Lys (1,05 g) não diferiu do controle com relação à produção 

de biomassa no segundo ciclo fermentativo (Figura 6).  

No terceiro e último ciclo, além da His ter promovido maior crescimento 

significativamente, a presença de Asn (1,11 g) também demonstrou maior produção 

significativa de biomassa úmida em relação ao controle. A suplementação com o Glu (0,97 g) 

apresentou menor acúmulo de biomassa em relação a todos os outros tratamentos no último 

ciclo. Os aminoácidos Lys (1,04 g), Ala (1,01) e Trp (1,08) demostraram acúmulos de 

biomassa similares ao controle, no ciclo 3 (Figura 6).  

Em síntese, a presença de His e Asn, em fermentações de xarope de cana, promoveu 

maior crescimento da linhagem CAT-1. Os dados de produção de biomassa sugerem que 

embora His também tenha favorecido CAT-1 em fermentações de mosto de melaço, não há 

um padrão para o efeito dos tratamentos com os aminoácidos testados. Isto porque, outros 

aminoácidos (Ala e Lys) apresentaram maior produção de biomassa em mosto de melaço em 

comparação com o controle, e por outro lado, apresentaram resultados similares ao controle 

no mosto de xarope de cana. Ou seja, ao alterar o mosto, com fonte de minerais e N 

diferentes, possivelmente também se modifica o efeito dos aminoácidos, alterando o perfil 

fisiológico da levedura. Não obstante, His promoveu maior crescimento da linhagem CAT-1 

em ambos os mostos aqui testados.   
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Figura 6. Dados de produção de biomassa úmida (g) e análises estatísticas da linhagem CAT-1 em 

mosto de xarope de cana-de-açúcar com a suplementação de aminoácidos (200 mg.L
-1

 de N amínico) ao 

final dos 3 ciclos fermentativos. O controle refere-se à biomassa (g) em mosto de melaço de cana-de-açúcar 

sem a suplementação de aminoácido. Letras iguais dentro do mesmo ciclo não diferem ao nível de 5% de 

significância (p<0,05). 

 

As análises de produção de etanol (%, v/v) não reveleram diferenças significativas 

para os diferentes tratamentos com aminoácidos e o controle sem a suplementação. As médias 

de produção, considerando todos os aminoácidos e controle, para os ciclos 1, 2 e 3 são de 

11,61, 13,38 e 13,71% de etanol (v/v).  

Com relação à viabilidade celular, todos os tratamentos, com e sem aminoácido, 

iniciaram a primeira fermentação em xarope com 100% de viabilidade. Ao contrário das 

fermentações em mosto de melaço de cana, a suplementação com Ala em xarope diminuiu a 

viabilidade celular de CAT-1 em todos os três ciclos: 90,67% no primeiro, 78,67% no 

segundo e 77,00% no terceiro (Figura 7). Este dado enfatiza a possibilidade de que os 

aminoácidos possam atuar de maneiras distintas de acordo com o mosto/meio utilizado.  

No terceiro ciclo, a presença dos aminoácidos Trp (98,50), Asn (98,50) e His (95,00) 

apresentaram valores de viabilidade significativamente maiores em relação ao controle 

(86,00%) (Figura 7). A presença de Glu, mesmo que tenha apresentado menor acúmulo de 

biomassa (Figura 6), apresentou o valor de viabilidade de 85,50%, similar ao controle no 
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último ciclo (Figura 7). A suplementação com Lys (88,40%) também não diferiu do controle 

no quesito viabilidade de células.  

Em mosto de xarope, a suplementação com His e Asn favoreceu a linhagem em 

relação ao crescimento e viabilidade. No último ciclo, mesmo que a presença de Trp não 

tenha aumentado a produção de biomassa, favoreceu a linhagem para a maior viabilidade em 

fermentações de xarope nas condições aqui empregadas.   
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Figura 7. Dados de viabilidade (%) e análises estatísticas da linhagem CAT-1 em mosto de xarope 

de cana-de-açúcar com a suplementação de aminoácidos (200 mg.L
-1

 de N amínico) ao final dos 3 ciclos 

fermentativos. O controle refere-se à viabilidade (%) em mosto de melaço de cana-de-açúcar sem a 

suplementação de aminoácido. Letras iguais dentro do mesmo ciclo não diferem ao nível de 5% de 

significância (p<0,05) 

4.4 Conclusões 

A concentração de 200 mg.L
-1 

de nitrogênio amínico, utilizada nos diferentes 

tratamentos com aminoácidos, em meio YNB e em mostos de melaço e xarope de cana, foi 

eficaz para o intuito de diferenciar comportamentos fisiológicos da linhagem CAT-1. A partir 

dos dados obtidos - tanto pelos testes de crescimento em microplacas, quanto pelas 

fermentações com reciclo de células - é possível afirmar que a suplementação com 

aminoácidos pode ocasionar efeitos distintos no corportamento fisiológico da levedura CAT-1 
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de acordo com o meio/mosto empregado. Isto porque, alterando o meio verificou-se uma 

mudança comportamental em relação ao crescimento e viabilidade da linhagem para a maioria 

dos aminoácidos testados. Possivelmente, isto se deve ao fato de que os aminoácidos possuem 

vias metabólicas complexas, compreendendo um mecanismo intrincado, muitas vezes 

dependendo da presença de outros para que ocorra a sua assimilação/metabolização. Embora 

este comportamento tenha sido observado para a maior parte dos aminoácidos aqui testados, a 

suplementação com His apresentou um padrão de comportamento, favorecendo a linhagem 

CAT-1 para maior crescimento e viabilidade em mostos provenientes tanto de melaço quanto 

de xarope de cana-de-açúcar. Todos estes dados sugerem que a suplementação com His 

poderia ser uma potencial fonte de N ou uma molécula protetora aos estresses encontrados em 

fermentações de mostos de melaço e xarope de cana. Em síntese, os dados revelados pelo 

presente estudo revelaram que: em meio YNB com 12% de etanol (v/v), a suplementação com 

Gly e Phe incrementou o crescimento da linhagem em relação ao controle. Por outro lado, a 

suplementação de Val e Cys no meio YNB com 10 e 12% de etanol (v/v) causou depreciação 

no crescimento da linhagem CAT-1. A presença de Cys também depreciou o crescimento de 

CAT-1 em mosto de melaço de cana com 20% de ART, nos ensaios em microplacas. Nas 

fermentações com reciclo em mosto de melaço, além de His, os aminoácidos Ala e Lys 

aumentaram o acúmulo de biomassa em relação ao controle. A suplementação com Val e Ser 

apresentaram os menores resultados de viabilidade em mosto de melaço, nas fermentações 

com reciclo. Em mosto de xarope, o Glu promoveu menor crescimento em relação ao 

controle, no entanto, apresentou viabilidade similar. A presença de Trp e Asn, além de His, 

também apresentou os maiores valores de viabilidade em xarope de cana. Neste mesmo mosto 

(xarope), Asn e His também promoveram valores de produção de biomassa maiores em 

relação a todos os outros tratamentos, com e sem aminoácido. Os resultados revelados pelo 

presente estudo apontam que a suplementação de 200 mg.L
-1

 de N amínico proveniente de 

alguns aminoácidos, em mostos de melaço e xarope de cana, pode favorecer ou depreciar o 

crescimento e viabilidade da linhagem CAT-1 em fermentações simulando as condições 

industriais brasileiras, com reciclo de células. 
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4.5 Figuras suplementares 
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Figura suplementar 1. Dados de D.O. final da linhagem CAT-1 às 72 horas em mosto de melaço 

com 25% de ART e suplementação de aminoácidos (200 mg.L
-1

 de N amínico). O controle refere-se a D.O. 

sem a adição de aminoácido no mesmo período. A análise de comparação de médias de Tukey (p<0,05) 

revelou que não há diferenças significativas entre os diferentes tratamentos com aminoácidos e o controle 
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Figura suplementar 2. Dados de D.O. final da linhagem CAT-1 às 72 horas em mosto de melaço 

com 30% de ART e suplementação de aminoácidos (200 mg.L
-1

 de N amínico). O controle refere-se a D.O. 

sem a adição de aminoácido no mesmo período. A análise de comparação de médias de Tukey (p<0,05) 

revelou que não há diferenças significativas entre os diferentes tratamentos com aminoácidos e o controle 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ambos os trabalhos aqui realizados tiveram um objetivo em comum: por meio de 

abordagens diferentes buscou-se aumentar a tolerância da linhagem CAT-1 para suportar os 

fatores de estresse encontrados no processo industrial brasileiro.  

Com relação ao primeiro trabalho, onde foram avaliadas linhagens de S. cerevisiae 

com modificação genética, somente a linhagem ATT-6, com o gene MSN2 sobre-expresso (na 

versão truncada) dentre as três analisadas, apresentou parâmetros favoráveis para o objetivo 

proposto no presente estudo. O nível de sobre-expressão ou o método de modificação genética 

pôde promover comportamentos fisiológicos diferentes nas linhagens em relação à linhagem 

parental, nas condições aqui empregadas. A linhagem ATT-6 apresentou maior velocidade de 

fermentação, consumo de açúcares e produção de etanol, nos reciclos fermentativos com 

aumentos drásticos da concentração de ART do mosto de melaço. ATT-6 também apresentou 

viabilidade maior que a parental CAT-1 nos testes de crescimento em microescala em mosto 

de melaço com concentrações de ART elevadas (27 e 33%, p/v). É possível inferir que ATT-6 

foi melhorada principalmente para responder situações de estresse omótico, uma vez que 

apresentou viabilidade maior ou estável nas maiores concentrações de ART em mosto de 

melaço testadas. A linhagem ANT-5 se mostrou similar a parental na maior parte dos 

parâmetros fermentativos analisados, o que leva a hipotetizar que o nível de sobre-expressão 

não tenha sido suficiente para surtir efeitos fisiológicos nas fermentações com reciclo de 

células. Além disso, ANT-5 se mostrou mais sensível ao estresse etanólico em meio YEPD. A 

linhagem NAB-1, com o gene TRP1 sobre-expresso, se mostrou mais sensível nos testes em 

que foram analisadas diferentes concentrações de ART e etanol, em comparação com as 

outras linhagens avaliadas. Nos experimentos com reciclos de células, NAB-1 foi similar a 

parental na maioria dos parâmetros, e em meio YEPD com 8% (v/v) de etanol, mostrou um 

crescimento significativamente maior. Isto indica que a biossíntese de triptofano pode ter 

favorecido a linhagem a crescer mais em meio YEPD com este nível de etanol. Entretanto, em 

concentrações de ART elevadas e de etanol maiores que 8%, a linhagem (NAB-1) se mostrou 

mais sensível, sugerindo que tal modificação genética não foi eficiente para o objetivo 

proposto. 

No segundo trabalho, onde se avaliou a presença dos aminoácidos na fermentação, foi 

possível afirmar que a influência dos mesmos sob a linhagem CAT-1 pode ser totalmente 

modificada de acordo com o meio fornecido. Além disso, a concentração de 200 mg.L
-1

 de N 
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amínico foi eficiente para selecionar os aminoácidos que promoveram maior crescimento e 

viabilidade para a levedura. A suplementação com histidina se mostrou a mais promissora 

para o aumento da tolerância da linhagem industrial CAT-1 em fermentação de mosto de 

melaço e xarope de cana-de-açúcar, empregando a reciclagem de células. 

Os resultados obtidos pelos experimentos referentes aos dois trabalhos revelaram que 

é possível aumentar a tolerância da linhagem industrial CAT-1 frente aos fatores estressantes 

da fermentação de mostos derivados de cana-de-açúcar por meio dos métodos aqui 

empregados. 




