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RESUMO 

 

O setor agropecuário responde atualmente por cerca de 9,2% do 

Produto interno bruto (PIB) brasileiro, sendo que a cana-de-açúcar ocupa 

cerca de 9% da área cultivada, fato que lhe confere especial relevância com 

relação ao desenvolvimento nacional. Os dois produtos mais importantes 

desta cultura são o açúcar e o álcool etílico produzido por fermentação com 

leveduras. Durante o processo de fermentação  alcoólica, o fermento sofre 

inúmeras reciclagens  e interferências externas advindas do caldo, do 

ambiente e de outras fontes, tornando-se vulnerável à contaminação por 

outros microrganismos e mesmo leveduras indesejáveis. Métodos  de 

monitoramento microbiológico que possibilitem a discriminação das linhagens 

de forma rápida e inequívoca, além de baratos, são altamente desejáveis. A 
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utilização de meios diferenciais e seletivos, métodos bioquímicos e análise 

molecular tem se mostrado eficientes, porém são demorados e dispendiosos. 

A reação ‘killer’ é um fenômeno descoberto há 40 anos em S. cerevisiae, e 

resultados satisfatórios já foram obtidos na caracterização de leveduras, 

considerando-se o perfil de sensibilidade ‘killer’. O padrão de sensibilidade 

às toxinas killer foi utilizado nesse projeto em leveduras industriais 

(isoladas de processo fermentativo para produção de etanol). Os dados 

gerados com os testes de sensibilidade às toxinas Killer geraram 

polimorfismos entre as linhagens, mesmo em nível intra-específico, validando 

a metodologia na biotipagem das leveduras. As informações obtidas 

subsidiam o desenvolvimento de uma metodologia de biotipagem aplicável 

para o monitoramento microbiológico na indústria sucro-alcooleira, com a 

seleção de nove leveduras killer contra as quais as leveduras industriais 

apresentaram um perfil característico de sensibilidade, dependendo do 

grupo ao qual pertencem (S. cerevisiae ou não Saccharomyces). Finalmente, 

vale citar que os testes foram corroborados pelos resultados obtidos com a 

taxonomia clássica e pelos métodos de biologia molecular com reações de 

PCR (Polymerase Chain Reaction) e RAPD (Random Amplified Polimorphism 

DNA). 
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SUMMARY 

 
Agriculture is an important sector in the economy of Brazil. The 

sugar cane occupies 9% of the cultivated area in this country. The most 

important products from the sugar cane industry are sugar and alcohol, the 

latest produced by fermentative process by yeasts. During the 

fermentation the yeast population changes due to the interferences coming 

from the sugar cane juice or other sources, turning the process susceptible 

to undesirable contaminations. In this way, fast, reliable and cheap methods 

for microbiological monitoring can be helpful. Selective culture media, 

biochemical tests and molecular analyses have been used but they are time-

consuming or expensive. The killer phenomenon discovered initially in 

Saccharomyces cerevisiae  have shown interesting results to yeast 
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biotyping. The sensibility pattern to different killer toxins was used to 

make a “fingerprinting” and successfully separate different strains of 

yeasts. This method was corroborated by classical taxonomy and molecular 

biology results (PCR and RAPD-PCR). The results obtained gives support to 

development of a methodology useful on fermenting microbiologic 

monitoring with the selection of nine strains of killers yeasts with highly 

discrimination between industrial bakker yeasts and contaminants of the 

fermentation process. 



 

 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
Segundo dados do IBGE, o setor agropecuário tem respondido por 

um percentual bastante significativo dentro do Produto Interno Bruto 

brasileiro (PIB), com uma participação de cerca de 9,2 % em 2003. Dentro 

do setor agropecuário a cana-de-açúcar detém participação também 

relevante, ocupando cerca de 9,5% da área cultivada no Brasil. 

O Brasil, tradicional produtor de cana-de-açúcar, instituiu a partir 

de 1975 o Programa Nacional do Álcool (PROÁLCOOL), na tentativa de 

superar ou ao menos atenuar os problemas advindos da crise mundial de 

combustíveis fósseis. 

Antes do PROÁLCOOL, a produção brasileira de etanol 

representava apenas uma parcela não muito significativa na industrialização 

da cana-de-açúcar, com 600 milhões de litros por safra obtidos por 

processos fermentativos. 

Com o advento do PROÁLCOOL, a capacidade de produção das 

indústrias evoluiu rapidamente, atingindo cerca de 12 bilhões de litros na 

safra 1985/86, em conseqüência do aumento da capacidade volumétrica e do 

número de unidades fermentativas. A partir de então, a produção de etanol 

praticamente permaneceu neste patamar, com produção de 12,6 bilhões de 

litros na safra 03/04 (UNICA, 2004). 
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Tradicionalmente, a fermentação alcoólica tem sido um processo 

conduzido em batelada no qual a formação do produto está diretamente 

relacionada ao crescimento do microrganismo agente. Esta interdependência 

entre crescimento e formação do produto levou Gaden (1959) a classificá-la 

como uma fermentação “com crescimento associado”, apesar da existência 

dos sistemas de fermentação em fluxo contínuo. 

Pelo sistema Mélle-Boinot, a fermentação sempre se inicia com 

uma determinada concentração celular, multiplicando-se parcialmente, até 

atingir o denominado “número limite de Brown”, sendo que a partir desta 

condição o açúcar é quase que totalmente convertido em álcool, em 

detrimento da via metabólica de transformação em biomassa (Lopes, 1985). 

Conforme Valsechi & Oliveira (1968), as leveduras utilizadas nas 

destilarias para a produção de etanol podem ser classificadas em: 

SELVAGENS – quando apresentam características fermentativas 

em níveis não muito favoráveis. Eventualmente linhagens adequadas podem 

ser obtidas quando um bom material é selecionado; 

PRENSADAS – são leveduras selecionadas para a indústria de 

panificação, conseqüentemente, são facilmente obtidas em grandes 

quantidades no comércio. Embora muito utilizadas, não são específicas para 

a produção de etanol; 

SELECIONADAS – são aquelas que preenchem em alto grau as 

características principais para a fermentação. 

Segundo Jones et al., (1981), os microrganismos mais indicados 

para a produção de etanol através de açúcares são as leveduras dos gêneros 

Saccharomyces e Kluyveromyces e a bactéria Zymomonas mobilis. No gênero 
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Saccharomyces destacam-se as espécies Saccharomyces cerevisiae e 

Saccharomyces uvarum (S. carlsbergensis).  

Contudo, o interesse das indústrias de fermentação vai ao nível de 

linhagens, que diferem grandemente em suas qualidades como leveduras de 

fermentação e tem sido distinguidas por propriedades como tolerância ao 

álcool, resistência à autólise, termotolerância e floculação (Campbell, 1971). 

Além disso, comprovou-se que leveduras de panificação ou mesmo 

linhagens selecionadas em laboratório supostamente adequadas à 

fermentação industrial, são na realidade inadequadas por não conseguirem 

se manter no processo fermentativo ao longo da safra, sendo substituídas 

por outras oriundas da biodiversidade ambiental, as quais passam a ser 

responsáveis pela fermentação nas destilarias (Basso et al., 1993). 

Souza et al., (1993) também ressaltaram que a ocorrência de 

contaminações dos processos fermentativos por leveduras tem ocorrido com 

substancial relevância, sendo que tais linhagens contaminantes tem 

conseguido predominar no processo dentro de pouco tempo e que suas 

ocorrências tem sido registradas concomitantemente com a queda do 

rendimento industrial. Este fato vem ao encontro da intensificação das 

preocupações com a melhoria dos processos fermentativos realizados no 

Brasil. Foi isolada por Ceccato-Antonini & Parazzi (1996), uma linhagem 

contaminante de Saccharomyces cerevisiae responsável por uma queda de 

18% na produção de etanol em uma destilaria, sendo isto o equivalente a uma 

redução de cerca de 17 milhões de litros de etanol em uma única safra. 

Como esta ocorrência de contaminantes pode causar redução 

drástica do rendimento industrial, exige-se que se mantenha um constante 
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monitoramento da fermentação. Tal monitoramento pode ser realizado de 

várias maneiras, tais como, acompanhamento e observação da morfologia 

celular, isolamento em meios diferenciais, taxonomia clássica baseada em 

assimilação de diferentes fontes de carbono e nitrogênio e até a 

caracterização molecular do material genético, porém cada um destes 

métodos apresenta algum tipo de desvantagem, como por exemplo, 

onerosidade, necessidade de muito tempo para execução, inviabilidade 

técnica ou econômica ou a necessidade de mão-de-obra altamente 

especializada. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a biotipagem de leveduras 

industriais através do sistema killer  com base no perfil de sensibilidade às 

toxinas killer das leveduras. Tal perfil foi criado e comparado com testes de 

taxonomia clássica e técnicas moleculares de identificação de 

microrganismos, visando atestar a confiabilidade do mesmo. 

 

 



 

 

 
 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
Como já citado anteriormente, a fermentação alcoólica é realizada 

utilizando-se a levedura como agente de transformação. Leveduras são 

fungos unicelulares com reprodução vegetativa por brotamento ou fissão. 

Sua distribuição é bastante ampla podendo ser encontrada, por exemplo, em 

flores, folhas, frutos, solo, ar, lagos, rios, mares e até internamente em 

insetos e animais, (Phaff & Starmer, 1987). 

A importância deste microrganismo remonta ao começo da história 

da humanidade, ou seja, cerca de 8.000 a.C., através da produção do pão, 

sendo caracterizado como alimento de grande importância para a maioria 

das culturas, além da relevância na elaboração de outros produtos tais como, 

álcool etílico, o vinho e a cerveja, (El-Dash et al., 1980). 

Phaff et al., (1978) ressaltaram que as primeiras observações de 

leveduras foram realizadas por  Antonie van Leeuwenhoek em 1680. Mais 

tarde, Pasteur demonstrou se tratarem de microrganismos com habilidades 

tanto respiratória como fermentativa. No início do século XX, Guilliermondi 

realizou estudos das relações sistemáticas criando chaves dicotômicas para 

identificação de leveduras. Diversos trabalhos foram elaborados neste 

sentido até os dias atuais, sendo os três últimos mais relevantes os 

desenvolvidos por Lodder (1970), Kreger van Rij (1984) e Barnett et al., 
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(1990), trabalhos estes que envolvem uma série bem elaborada de testes 

bioquímicos de assimilação de diversos compostos, principalmente 

carboidratos, além de análise de características morfológicas e condições 

especiais de crescimento. Atualmente, com o advento da biologia molecular, 

existem muitos trabalhos de estudos filogenéticos envolvendo o estudo das 

características genéticas das leveduras, (James et al., 1997). 

Segundo Oliveira & Pagnocca (1988), durante o processo de 

fermentação alcoólica para produção de etanol, no decorrer de uma safra o 

fermento sofre inúmeras reciclagens e interferências externas advindas do 

caldo, do próprio ambiente, além de outras fontes, tornando-se vulnerável à 

contaminação por outros microrganismos, inclusive leveduras indesejáveis, 

sendo necessário um constante monitoramento do processo. Os mesmos 

autores ressaltaram que existem diversos métodos utilizados no 

monitoramento, sendo que a utilização de meios de crescimento diferenciais 

e seletivos é bastante comum (Ceccato-Antonini & Silva, 2000), apesar de 

demorados e dispendiosos. 

Degré et al., (1989) citaram que a combinação de métodos 

bioquímicos, perfil killer, perfil da eletroforese de proteínas, perfil de 

ácidos graxos voláteis e cariótipo eletroforético tem sido utilizados na 

identificação de leveduras com o intuito da utilização de técnicas mais 

distintivas, confiáveis e práticas. Basso et al.,  (1993) propuseram o 

monitoramento de linhagens através de cariotipagem do DNA cromossômico, 

comparando, assim, as características genéticas dos cromossomos das 

leveduras. 

Diversos tem sido os trabalhos com utilização de técnicas de 
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biologia molecular nos estudos de microrganismos, inclusive leveduras. 

Dentre as técnicas utilizadas estão o RFLP (Random fragment length 

polimorfism) a PCR (Polymerase Chain Reaction) e o RAPD-PCR (Random 

amplified polimorfism DNA). 

Kurtzman (1994) apontou para a possibilidade da utilização do 

RFLP com leveduras dos gêneros Candida sp. e Cryptococcus sp., lembrando 

porém, que a utilização desta metodologia se mostrou suficiente para 

discernir espécies mas não para o nível de linhagem. 

Resumidamente, a técnica do RFLP, ou seja, do polimorfismo no 

tamanho dos fragmentos de restrição, trata-se de uma metodologia que 

envolve a clivagem da molécula de DNA em inúmeros fragmentos, por 

enzimas de restrição. Tais fragmentos ao se hibridizarem com uma sonda 

específica através de Southern blot, pode gerar polimorfismo de bandas 

devido as diferenças existentes no material genético. Wightman & Meacock 

(2003) obtiveram resultados satisfatórios utilizando Southern blot com a 

sonda THI5 na separação de espécies de Kluyveromyces sp. e 

Saccharomyces sp. Outra modalidade desta técnica envolve a utilização de 

enzimas de restrição em segmentos menores do DNA amplificados via PCR, 

obtendo-se assim polimorfismo oriundo da existência de diferentes locais 

com sítios de restrição da enzima e conseqüente divisão de um fragmento 

em outros, conforme resultados apresentados por Valente et al., (1996), 

Guillamón et al., (1998), Fernandez-Espinar et al., (2000) e Egli & Henick-

Kling (2001). 

O aperfeiçoamento da técnica molecular da PCR (Polymerase Chain 

Reaction) a tem tornado cada vez mais confiável e aplicável na 
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caracterização  e identificação de leveduras.  

A PCR ou Reação da polimerase em cadeia foi desenvolvida por 

Kary Mullis em meados da década de 80 possibilitando um verdadeiro salto 

científico na área da biologia molecular, dada a sua rapidez, versatilidade e 

sensibilidade, sendo que atualmente esta técnica possui, ainda, diversas 

derivações, como é o caso do Polimorfismo do DNA Amplificado ao Acaso ou 

RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA), cuja metodologia trataremos 

mais adiante. A PCR consiste basicamente na amplificação de milhões de 

cópias de um trecho específico do DNA (Ferreira & Grattapaglia, 1998).  

Esta técnica consiste basicamente na separação das cadeias ou 

desnaturação do DNA molde por elevação da temperatura, hibridização ou 

anelamento dos oligonucleotídeos iniciadores (também chamados primers), 

com seqüências complementares e posterior síntese da cadeia 

complementar, sendo que estes passos são repetidos por várias vezes (cerca 

de 30 a 40) para que ocorra a amplificação em escala geométrica, ou seja, ao 

fim de 30 ciclos de amplificação obtém-se 536.870.912 cópias para cada 

molécula de DNA. 

Para o desenvolvimento da técnica do PCR houve a necessidade da 

busca de uma enzima polimerase capaz de suportar os ciclos repetitivos de 

elevação da temperatura e para tanto se estudou as polimerases de 

microrganismos termófilos com habitat em fontes termais, chegando-se a 

algumas possibilidades, dentre elas a polimerase de Thermus aquaticus, de 

onde se obteve a então chamada Taq DNA Polimerase, amplamente utilizada 

nos laboratórios de biologia molecular no mundo (Rumjanek, 2001). 

A técnica de RAPD é uma variação da PCR com algumas diferenças 
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peculiares, como por exemplo a utilização de primers únicos, de menor 

tamanho e seqüência desconhecida. Por esse motivo a amplificação é 

denominada como parcialmente ao acaso, ou seja, o primer arbitrário dirige a 

síntese de setores do DNA em diversos pontos ao mesmo tempo, porém não 

se conhece exatamente a seqüência amplificada, apesar da ocorrência de 

repetibilidade da intensidade e tamanho dos fragmentos dentro de uma 

mesma linhagem (Ferreira & Grattapaglia, 1998).  

Gomes (1995), avaliando quatro métodos de caracterização de 

leveduras chegou a conclusão de que a técnica de RAPD se mostrou 

vantajosa sobre as demais, que envolviam a taxonomia por via clássica ou 

PCR, principalmente devido a sua menor complexidade e a utilização de 

poucos primers.  

Os métodos de genética molecular tiveram um impacto muito 

grande na identificação e caracterização de leveduras comparados com os 

métodos tradicionais baseados nas características fenotípicas. Entre essas 

técnicas moleculares, aquelas baseadas na análise de polimorfismo do DNA 

que codifica os genes RNA ribossomais (5S, 5.8S, 18S e 26S) e as regiões 

não codificadoras IGS (Internal intergenic spacer) e ITS (Internal 

transcribed spacers), Figuras 01 e 02, são úteis para a detecção de muitas 

espécies de leveduras e fungos (Baleiras-Couto et al., 1996; Fernandez-

Espinar et al., 2000). O interesse nessas técnicas vem do fato de que esses 

genes evoluíram mostrando um baixo polimorfismo intraespecífico e alta 

variabilidade interespecífica, possibilitando assim o agrupamento dentro de 

mesmos gêneros. 

Atualmente a grande dificuldade na implantação do monitoramento 



 

10

microbiológico através das técnicas moleculares está relacionada ao grande 

custo do processo e à necessidade de mão-de-obra qualificada Guidi (2000). 

Já foram obtidos resultados satisfatórios considerando o perfil 

de sensibilidade killer como ferramenta útil na caracterização de leveduras, 

por apresentar perfil discriminatório e característico da linhagem 

(Kurtzman, 1994; Buzzini & Martini, 2000a,b; Corredor et al., 2000; Stender 

et al., 2000; Oliveira et al., 2001). 
 

 

Figura 1 - Esquema da localização dos trechos IGS1, IGS2 e ITS ao longo do 

DNA ribossomal (DUKE UNIVERSITY)
 

 
 

Figura 2 - Esquema da localização dos sítios de hibridização dos primers 

ITS1 e ITS4, utilizados na amplificação da região ITS (DUKE 

UNIVERSITY) 
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O sistema killer, seu significado e importância, já foi bem definido 

para algumas fermentações, como a do vinho, porém, porém para a produção 

doálcool combustível, seu papel ainda não é total mente conhecido. 

Ceccato-Antonini et al., (1999, 2004) constaram a atividade killer 

de numerosas leveduras isoladas do processo fermentativo industrial e 

selecionaram linhagens com alta atividade killer em condições de 

fermentação. 

A abordagem da biotipagem de leveduras através do uso de 

toxinas killer, ou o perfil de sensibilidade às mesmas já foi apontado por 

outros pesquisadores (Buzzini & Martini, 2000a,b). 

Em S. cerevisiae, o principal agente da fermentação etanólica, o 

fenômeno killer foi descoberto há cerca de 40 anos por Bevan & Makower, 

citado por Somers & Bevan (1969), o qual produz proteínas de baixo peso 

molecular que são letais às leveduras sensíveis. Há três tipos básicos de 

fenótipos: Killer, sensível e neutro. As linhagens Killer tanto produzem um 

fator Killer específico quanto resistem a esta toxina. As linhagens neutras 

são insensíveis a um ou mais fatores Killer e não produzem qualquer toxina. 

As linhagens sensíveis são totalmente suscetíveis à toxina Killer, a qual 

causa inibição da síntese de macromoléculas e rompimento celular, 

provocando a morte da célula devido a perda de ATP e íons K+. As toxinas 

produzidas pelas leveduras Killer são reconhecidamente sensíveis ao calor e 

a protease (Woods & Bevan, 1968). A produção das toxinas ocorre, segundo 

Wickner (1979), quase que exclusivamente na fase log, ou exponencial de 

crescimento das leveduras 

Há um sistema de classificação para as leveduras Killer baseado na 
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interação entre as linhagens através de reatividade cruzada. Esta 

classificação foi proposta por Young & Yagiu (1978) onde as leveduras são 

separadas em grupos distintos, recebendo as nomenclaturas de K1 a K11, 

conforme o padrão de sensibilidade e atividade killer, por exemplo, as 

leveduras denominadas K1 recebem esta denominação porque matam as 

chamadas K2, K3 e K4. Já Zhu & Bussey (1989) apresentaram tal 

classificação incluindo uma outra classe, denominada K11 (Tabela 1). 

Estudos de caracterização das diversas toxinas têm demonstrado 

a existência de diferenças significativas entre tais toxinas, por exemplo, 

com relação a massa molecular estimada em 20KDa para uma linhagem de S. 

cerevisiae (Goto et al., 1990), 100 KDa para Kluyveromyces lactis (Sugisaki 

et al., 1984), 36 KDa para Candida sp., (Yokomori et al., 1988), 18 KDa para 

Hanseniaspora uvarum, (Radler et al., 1990), 300 KDa pra Hansenula 

anomala, (Kagiyama et al., 1988),4 e 8 KDa para Pichia farinosa (Suzuki & 

Nikkuni, 1994). 

A toxina K1 possui massa molecular de 11,4 KDa (Palfree & Bussey, 

1979). Estudo realizado por Zhu et al., (1987) evidenciou que a toxina K1 de 

S. cerevisiae possui histidina como aminoácido terminal na cadeia β e alanina 

na cadeia α. 

Palfree & Bussey (1979) demostraram a existência de uma 

linhagem de S. cerevisiae que produzia uma toxina de 11,5 KDa, estável 

quando tratada termicamente a 30ºC. Esta linhagem recebeu a denominação 

de superkiller. 
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Tabela 1. Padrão de sensibilidade às toxinas utilizadas na classificação das 

leveduras killer 1  

 

Classificação de padrão killer Sensíveis 

K1 K2, K3 e K4 

K2 K1 e K4 

K3 K1 e K4 

K4 K1 

K5 K1, K3 e K4 

K6 K1, K2, K3 e K4 

K7 K1, K3, K4 e K6 

K8 K1, K2, K3, K4 e K6 

K9 K1, K2, K3, K4, K5 e K8 

K10 K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 e K8 

K11 K1 

 

1 – adaptado de Soares (1998) 

 

Pfeiffer & Radler (1982) e Radler et al., (1990) também 

demonstraram a existência da toxina de uma linhagem superkiller de S. 

cerevisiae com massa molecular de 16 KDa, distinta, portanto, da toxina K1. 

Ressaltaram, ainda, que esta toxina apresentou grande estabilidade térmica, 

mesmo após tratamento a 40º C por 1 hora e que o receptor desta toxina 

junto a parede celular é diferente das glucanas necessárias à toxina K1, 

fatores estes que corroboram a distinção desta toxina. Posteriormente 
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Schmitt & Radler (1989) comprovaram ser a manana o receptor desta nova 

toxina junto a parede celular. 

Segundo Fleet (1985), a parede celular das leveduras é composta 

por alguns componentes principais, sendo eles β-1,3 e β-1,6 glucanas (48-

60%), manose-proteinas (20-30%) e quitina (0,6-2,7%). Estudos realizados 

por Bussey (1972) evidenciaram que a atividade killer está relacionada 

diretamente com a presença dessas glucanas, fato este melhor esclarecido 

posteriormente em trabalho conjunto de Zhu e Bussey (1989), onde se 

comprovou a necessidade da presença de glucanas agindo como sítios de 

ligação específicos da toxina junto à parede celular. Evidenciaram, ainda, que 

a simples ligação da toxina junto à parede celular não é suficiente para a 

atividade killer. 

Takita & Castilho-Valavicius (1993) concluíram que a ligação 

específica da toxina killer de Kluyveromyces lactis ocorre não com as β-1,3 e 

β-1,6 glucanas e sim com quitina. 

Kurzweilová & Sigler (1995) demonstraram que após a ligação da 

toxina, uma série de reações em cadeia, envolvendo outras moléculas, levam 

à formação de um poro na membrana celular que acaba por ocasionar a perda 

de produtos citoplasmáticos, fato este também sugerido anteriormente por 

Peña et al., (1981) e Kagan (1983). 

Como existe a necessidade de um receptor específico, os estudos 

foram direcionados para o isolamento dos genes codificantes desses 

receptores, e resultados obtidos por Roemer & Bussey (1991) demonstraram 

que a introdução de genes que sintetizam o receptor específico, no caso β-

1,6 glucana, para a toxina killer, transformaram linhagens antes resistentes 
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em sensíveis. 

Diversos trabalhos tem demonstrado a existência de diferenças 

quanto ao caráter genético envolvido na expressão da atividade killer para 

os diferentes grupos de leveduras. 

Basicamente são conhecidas duas possibilidades para a expressão 

da atividade killer. Uma delas está relacionada exclusivamente a genes 

cromossomais, por exemplo, genes presentes nos cromossomos V e IX de 

algumas linhagens de S. cerevisiae, segundo Goto (1990). A outra 

possibilidade, de ocorrência mais freqüente, envolve a combinação tanto de 

genes cromossomais, como a de plasmídios citoplasmáticos, formados por 

fitas duplas de RNA ou dsRNA (double strand RNA) encapsulados, também 

denominados VLPs (vírus-like particles), conforme Herring & Bevan (1974). 

Tais VLPs não são considerados vírus propriamente ditos por não possuírem 

caráter infeccioso e não serem transmitidos exclusivamente por via 

extracelular, segundo Hollings (1978). 

Os dois tipos conhecidos de dsRNA responsáveis pela expressão 

do fator killer, segundo Wickner (1979), são denominados M-dsRNA 

(smaller) e L-dsRNA (larger) devido a diferença existente entre os seus 

tamanhos. Os L-dsRNA das linhagens K1, K2 e K3 possuem peso molecular 

2,44 x 106, 2,54 x 106 e 2,5 x 106 e os M-dsRNA dessas linhagens 1,28 x 106, 

1 x 106 e 0,87 x 106, respectivamente. Com relação ao número de bases 

nitrogenadas, Field (1982) determinou que o L-dsRNA é formado por 4,8 Kb 

e M-dsRNA por 1,9 Kb. O mesmo autor ressaltou que a manutenção do M-

dsRNA depende de, no mínimo, 28 genes cromossomais denominados mak. 

Além destes genes mak, outros 3 genes cromossomais, denominados kex e 
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rex são também necessários para a expressão do fator killer. As linhagens 

denominadas superkiller possuem necessariamente os genes ski1 e ski4, 

responsáveis pela codificação de uma toxina killer mais estável. 

Segundo Bostian (1980), M-dsRNA é o plasmídio responsável pela 

codificação da toxina killer enquanto L-dsRNA codifica uma proteína 

responsável pela encapsulação, replicação e expressão também do plasmídio 

M-dsRNA. 



 

 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Material biológico  

As 31 linhagens de leveduras utilizadas neste trabalho para os 

testes de sensibilidade foram obtidas,  junto ao banco de leveduras do 

Departamento de Tecnologia Agroindustrial e Sócio-economia Rural 

(DTAISER) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Tais 

leveduras foram isoladas de ambientes ligados a cadeia de processamento 

da cana-de-açúcar, por exemplo, caldo de cana, fermento, melaço e dornas 

de fermentação, conforme Tabela 2. 

Utilizou-se 29 linhagens produtoras de toxinas killer também 

obtidas do banco de leveduras acima referido, em trabalho realizado 

anteriormente (Ceccato-Antonini et al., dados não publicados), Tabela 3. A 

atividade killer de cada linhagem foi confirmada através de um teste contra 

as linhagens sensíveis S. cerevisiae NCYC 1006 e Torulopsis glabrata ATCC 

15126, em meio YEPD-azul de metileno tamponado com citrato-fosfato, pH 

4,5 a 4,7, a 22ºC. 

As linhagens foram preservadas em meio YEPD tanto em slants 

como em placas de Petri, sendo as culturas renovadas periodicamente. 
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Tabela 2. Linhagens de leveduras estudadas nos testes de sensibilidade e 

suas respectivas fontes e locais de isolamento 
 

Sigla1 Isolamento Local de obtenção2 

CCA005 Destilaria Usina Delta 
CCA006 desconhecida desconhecido 
CCA007 Fermentação de saké desconhecida 
CCA008 desconhecida YGSC-EUA 
CCA012 Fermentação Usina Santa Lucia 
CCA022 Vinho  Usina São Marino 
CCA023 Vinho Usina São Marino 
CCA027 Vinho Usina São Marino 
CCA035 Vinho Usina São Marino 
CCA037 Vinho Usina São Marino 
CCA053 Vinho Usina São Marino 
CCA059 Água de diluição Usina São Marino 
CCA077 Fermento Destilaria Álcoazul 
CCA083 Fermento Destilaria Álcoazul 
CCA115 Espuma Planalsucar 
CCA151 Vinho Usina São Marino 
CCA155 Vinho Usina São Marino 
CCA181 Caldo desconhecida 
CCA209 Vinho Usina Diamante 
CCA373 Caldo Usina Santa Lucia 
CCA385 Vinho Usina Diamante 
CCA397 Fermento Usina Santa Lucia 
CCA447 Mosto Usina Santa Lucia 
CCA467 Mosto Usina Santa Lucia 
CCA471 Mosto Usina Santa Lucia 
CCA506 Vinho Usina Santa Lucia 
CCA540 Fermento Usina São João 
CCA567 Vinho Usina São João 
CCA593 Mosto Usina São João 
CCA610 Vinho Usina São João 
CCA612 Vinho Usina São João 

 

1 – CCA é a sigla para Centro de Ciências Agrárias; 
 
2 – YGSC significa Yeast Genetic Stock Cultures. 
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Tabela 3. Linhagens de leveduras com atividade killer utilizadas nos testes 

de sensibilidade contra as linhagens da Tabela 2 
 

Sigla Isolamento ou Características Obtenção ou código1 Identificação2 
CCA003 Padrão sensível NCYC1006 S. cerevisiae 
CCA004 Padrão K2 NCYC738 S. cerevisiae 
CCA008 desconhecida YGSC-EUA S. cerevisiae 
CCA015 Fermentação KD1-Fermentec S. cerevisiae 
CCA039 Padrão K11 ATCC15126 Torulopsis glabrata 
CCA118 Padrão K1 NCYC232 S. cerevisiae 
CCA156 Padrão K7 NCYC327 S. cerevisiae 
CCA176 desconhecida desconhecido S. cerevisiae 
CCA194 Padrão K4 NCYC388/CCT2369 S. cerevisiae 
CCA195 Padrão K6 NCYC587/CCT2834 S. cerevisiae 
CCA199 Padrão K8 NCYC435/CCT4373 S. cerevisiae 
CCA231 desconhecida Planalsucar nd 
CCA369 Fermento  Usina Santa Lucia nd 
CCA372 Caldo Usina Santa Lucia nd 
CCA377 Fermento  Usina Santa Lucia nd 
CCA416 Fermento Usina Santa Lucia nd 
CCA417 Fermento Usina Santa Lucia nd 
CCA418 Fermento Usina Santa Lucia nd 
CCA432 Melaço Usina Santa Lucia nd 
CCA437 Melaço Usina Santa Lucia nd 
CCA452 Mosto Usina Santa Lucia nd 
CCA499 Vinho Usina Santa Lucia nd 
CCA510 Vinho Usina Santa Lucia nd 
CCA511 Vinho Usina Santa Lucia nd 
CCA514 Vinho Usina Santa Lucia nd 
CCA542 Fermento Usina São João nd 
CCA584 Mosto Usina São João nd 
CCA623 Vinho Usina São João nd 
CCA630 Vinho Usina São João nd 
CCA666 Vinho Usina São João nd 
 

1 – ATCC – American Type Culture Colection; CCT – Coleção de Culturas 
Tropical; NCYC – National Culture Yeast Collection;  
 
2 – nd = não determinada 
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3.2 Identificação segundo a taxonomia clássica 

As linhagens da Tabela 2 foram submetidas às técnicas clássicas 

de identificação de leveduras, com base em parâmetros citados por Kreger 

van Rij (1984), Barnett et al., (1990) e Prada & Castro (1995), como 

formação de pseudomicélio, formação de esporos sexuais, fermentação da 

glicose, assimilação de compostos de carbono, assimilação de compostos de 

nitrogênio, resistência ai actidione, crescimento a 37ºC, teste do DBB 

(Diazonium Blue B Salt) e produção de ácido. 

 

3.2.1 Formação de esporos sexuais 

Os testes de formação de esporos sexuais foram realizados em 

três diferentes meios de cultura indutores, sendo eles o Gorodkowa, o YM e 

o Acetato, conforme sugerido por Barnett et al., (1990). 

Após a inoculação das linhagens, as placas foram incubadas a 25ºC 

por 3 semanas, sendo o monitoramento da presença de esporos realizado 

semanalmente. 

Para melhor vizualização dos esporos, utilizou-se a coloração de 

esporos pelo método de Virtz, onde as células de leveduras foram fixadas 

em lâminas de vidro e coradas com solução de verde malaquita seguidas de 

aquecimento em bico de Bünsen por 60 segundos, lavagem em água corrente 

e coloração com solução de safranina por 30 segundos e nova lavagem em 

água corrente, conforme Castro (1995). 

As linhagens foram então analisadas em microscópio com aumento 

entre 40 a 200 vezes sendo, então, fotodocumentadas em câmera digital. 
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3.2.2 Assimilação de compostos de carbono 

Para os testes de assimilação das diferentes fontes de carbono 

foram preparadas soluções de metanol e etanol a 3% (v/v), d-rafinose a 10% 

(p/v), eritritol, sacarose, d-galactose, d-xilose, melezitose, l-arabinose, d-

celobiose, d-manitol, melibiose, d-glicose, maltose, ácido láctico, ácido 

cítrico, l-ramnose, ácido succínico e inositol a 5% (p/v). estas soluções 

estoque foram esterilizadas por filtração em membrana de 0,22µm. 

Para a montagem dos testes, adicionou-se 2 mL de água destilada 

estéril, 0,25 mL do meio Yeast Nitrogen Base  e 0,25 mL da solução estoque 

a ser testada como fonte de carbono. Os tubos foram então inoculados com 

50 µL da suspensão de células com densidade 2 através de referência ao 

cartão de Wickerham, conforme procedimento adotado por Prada e Castro 

(1995).  

O cartão de Wickerham é composto de 3 linhas pretas que servem 

de referência na estimativa da concentração celular da suspensão de células 

(Figura 3). A avaliação é feita de forma comparativa em uma escala de 0 a 3, 

onde zero significa poucas células, com linhas pretas totalmente visíveis; um 

significa densidade fraca, com linhas visíveis, porém embaçadas; dois é igual 

a densidade média, com linhas embaçadas e difusas e, finalmente, três 

significa densidade forte, onde não se pode ver as linhas pretas. 

Os tubos inoculados foram levados para incubadora a 27ºC por 21 

dias, sendo considerados positivos os tubos que apresentaram densidade 2 

ou 3, conforme avaliação com o cartão de Wickerham, ou seja, considerou-

se que as leveduras que apresentaram densidade igual ou superior a 2 

assimilaram o composto testado. 
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Figura 3 – Cartão de Wickerham. Escala de avaliação da concentração 

celular utilizada como inóculo nos testes de assimilação de 

fontes de carbono e nitrogênio, onde 0 = poucas células,  1 = 

densidade fraca, 2 = densidade média e 3 = densidade forte 

 

3.2.3 Assimilação de compostos de nitrogênio 

para os testes de assimilação das diferentes fontes de nitrogênio 

foram preparadas soluções de etilamina 0,64 % (v/v), lisina 0,56 % (p/v) e 

nitrato de potássio 0,78 % (p/v). estas soluções estoque foram 

esterilizadas por filtração em membrana de 0,22µm de porosidade. 

Adicionou-se a tubos de ensaio, 2 mL de água destilada estéril, 

0,25 mL do meio Yeast Carbon Base e 0,25 mL da solução estoque da fonte 

de carbono. Os tubos foram então inoculados com 50 µL da suspensão de 

células com densidade 2 através do cartão de Wickerham, conforme Prada 

& Castro (1995), esquematizado na Figura 3. 

 

3.2.4 Resistência ao actidione 

Para a montagem dos testes, adicionou-se 2 mL de água destilada 

estéril, 0,25 mL de meio Yeast Nitrogen Base, 0,25 mL de meio Yeast 
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Carbon Base  e 0,25 mL de solução 0,01% ou 0,1%, conforme o caso. Os 

tubos foram então inoculados com 50 µL da suspensão de células com 

densidade 2 através de referência ao cartão de Wickerham.  

 
3.2.5 Fermentação da glicose 

Para o teste de fermentação de glicose 2,0 mL de meio basal 

foram transferidos para tubos de ensaio com tubos de Durham invertidos, 

sendo então autoclavados a 120ºC por 15 minutos. 

O teste foi preparado adicionando-se ao tubo de ensaio, 1 mL de 

solução de glicose 6% esterilizada por filtração em membrana de 0,22 µm e 

inoculando-se 50 µL de suspensão de células com densidade 3, conforme 

cartão de Wickerham. Os tubos foram incubados a 28ºC por 21 dias. A 

leitura foi realizada observando-se a formação de gás contido no tubo de 

Durham. Os tubos com formação de gás foram considerados positivos para a 

fermentação de glicose. 

 

3.2.6 Crescimento a 37ºC 

Para o teste de crescimento a 37ºC as linhagens foram inoculadas 

em meio MYPG e levadas a incubadora nesta temperatura por 48 horas. 

 

3.2.7 Formação de pseudomicelio 

Para o teste de formação de pseudomicélio, utilizou-se a técnica 

de microcultivo em lâminas com meio CMA – Corn Meal Agar (Difco). O 

aparato foi montado em placas de Petri contendo bastões em “V” e algodão 

com água destilada para manter a umidade no sistema, conforme Figura 4. 
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As lâminas foram recobertas com o CMA estéril e após a solidificação do 

meio, as linhagens foram inoculadas em 3 linhas paralelas e cobertas com 

uma lamínula estéril, conforme Prada & Castro (1995). As placas foram 

mantidas em incubadora a 25ºC por 5 a 7 dias sendo então avaliadas ao 

microscópio estereoscópio com aumento de 40 vezes e fotografadas em 

câmera digital Sony PC-100. 
 

 

Figura 4 - Microcultivo em lâmina com meio CMA para formação de 

pseudomicélio das leveduras 

 

3.2.8 Produção de ácido 

Para a avaliação da habilidade de produzir ácido, as linhagens 

foram inoculadas em tubos de ensaio contendo meio de cultura Carbonato de 

cálcio. Tal meio é caracteristicamente opaco, tornando-se translúcido 

devido a ação do ácido, caso a levedura o produza. Os tubos cujo meio de 
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cultura ficaram translúcidos foram considerados positivos. Criou-se uma 

escala de zero a quatro para a estimativa da produção quantitativa de ácido, 

onde 0 (zero) significou produção nula; 1 (um), produção fraca com uma fina 

camada translúcida; 2 (dois), produção mediana com cerca de metade do 

volume do meio translúcido; e 3 (três), produção forte com o volume total do 

meio translúcido. 

 
3.2.9 Teste do DBB (Diazonium Blue B Salt) 

As placas de Petri contendo as culturas com 3 semanas de 

incubação em meio MYPG a 28ºC foram recobertas com a solução de DBB 

(recém preparada) e mantidas em temperatura ambiente por 2 minutos. As 

colônias das linhagens consideradas DBB positivas adquirem coloração 

avermelhada ou violeta e as colônias consideradas DBB negativas são as sem 

alteração de cor ou com coloração amarela, marrom e laranja (Prada & 

Castro, 1995). 

 Os resultados foram utilizados para a identificação das leveduras 

baseando-se  nas chaves de Kreger van Rij (1984) e Barnett et al., (1990). 
 

3.3 Caracterização molecular 
  

3.3.1 Obtenção de DNA genômico 

Para obtenção do DNA foi realizada uma adaptação do método 

executado por Gomes (1995). As linhagens foram incubadas sob agitação por 

15 horas, a 30 ºC, em 50 mL de meio YEPD liquido, sendo o material 

centrifugado a 4.000 G por 5 minutos em tubos falcon de 50 mL, e o 

sobrenadante descartado. A massa celular obtida foi transferida para um 
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almofariz previamente esterilizado onde foi adicionado aproximadamente 30 

mL de nitrogênio liquido sendo o material macerado com o auxílio de um 

pistilo, também estéril. Tanto o almofariz como o pistilo foram mantidos em 

gelo para evitar a rápida evaporação do nitrogênio liquido pelo aquecimento. 

No próprio almofariz foi adicionado 3 mL de tampão Tris-HCl 0,1 

M pH 8. Um volume de 1.200 µL foram transferidos para dois tubos 

eppendorf de 1,5 mL (600 µL em cada) e adicionado de 75 µL de solução 

SDS 10% mais 60 µL de β-mercaptoetanol (Sigma), sendo os tubos agitados 

lentamente até que a solução ficar viscosa. 

Para executar a desproteinização do material, adicionou-se o 

mesmo volume (635 µL) de clorofane aos tubos, os quais foram agitados 

lentamente por inversão durante 10 minutos e centrifugados a 12.000 G por 

mais 10 minutos. 

Após a centrifugação a parte superior da solução foi transferida 

para novo tubo eppendorf com o auxílio de uma micropipeta de 100 µL, sendo 

a parte inferior descartada. Este procedimento foi repetido por três vezes 

sendo que na última, o clorofane foi substituído pela solução CIA. 

Após a desproteinização, executou-se a precipitação dos ácidos 

nucléicos adicionando-se 5% do volume de acetato de sódio 3M e o dobro do 

volume de etanol absoluto resfriado a –20 ºC. Os tubos foram levados ao 

freezer também a -20 ºC onde permaneceram por 10 minutos, sendo então 

submetidos à centrifugação de 12.000 G por 5 minutos. O sobrenadante foi 

descartado cuidadosamente evitando-se dispensar o pellet de ácidos 

nucléicos formado no fundo do tubo. Os tubos foram invertidos e deixados 

em temperatura ambiente para total evaporação do etanol remanescente. 



 

27

O material foi então ressuspendido em 400 µL de tampão TE 1X. A 

este material foi adicionado 15 µL de solução de RNAse (10 mg/mL) 

incubando-se a 37 ºC por 1 hora, para degradação do RNA. 

Adicionou-se aos tubos o dobro do volume da solução CIA, sendo 

os mesmos agitados lentamente por inversão durante 10 minutos e 

centrifugados a 12.000 G por mais 10 minutos. A porção superior foi então 

transferida para novo tubo eppendorf com o auxílio de uma micropipeta de 

100 µL. 

Para nova separação dos ácidos nucléicos repetiu-se o 

procedimento citado anteriormente utilizando-se 5% do volume de acetato 

de sódio 3M e o dobro do volume de etanol absoluto resfriado a –20 ºC. Os 

tubos foram levados ao freezer também a -20 ºC onde permaneceram por 

10 minutos para a precipitação do DNA (Figura 5), sendo então submetidos à 

centrifugação de 12.000 G por 5 minutos e lavados com cerca de 50 µL de 

etanol 70 % e invertidos para a evaporação do etanol. O DNA foi então 

ressuspendido em 50 µL de tampão TE 1X e congelado a –20 ºC. 

 

Figura 5 - Tubo eppendorf contendo DNA precipitado pela adição do 

acetato de sódio e etanol 



 

28

Para estimativa da presença, quantidade e integridade do DNA, 2 

µL de amostra foram submetidos ao processo de eletroforese em gel de 

agarose 0,8 % (p/v) em tampão TBE 1X, sendo o gel submetido a  uma 

voltagem de 2,24 V/cm e corrente de 90 miliamperes por 3 horas (fonte 

EPS301 - Amersham biotech.). A estimativa de concentração foi realizada 

comparativamente com a espessura e intensidade das bandas dos 

marcadores moleculares Dna λ/HindIII ou marcador de 1 Kb (BioLabs). O 

gel foi corado então com solução de brometo de etídio 0,3 ng/mL sendo a 

visualização do DNA feita em transiluminador de UV. As imagens foram 

fotodocumentadas em câmera digital Sony PC-100. 

  

3.3.2 PCR 

As leveduras foram caracterizadas pela técnica PCR através da 

amplificação da região ITS (Internal transcribed spacer) do DNA, incluindo 

o gene 5.8S, utilizando–se os primers ITS1-(TCCGTAGGTGAACCTGCGG) e 

ITS4-(TCCTCCGCTTATTGATATGC) (Invitrogen), conforme protocolo de 

White et al.,  (1994). 

A reação de amplificação foi feita num volume de 100 µL, 

contendo 100 ng de DNA genômico, 1 µM de cada primer, 1,25 U Taq DNA 

polimerase (Taq Gen), 350 µM de cada dNTP, 2,25 mM de cloreto de 

magnésio, tampão da enzima Taq 1X e água mili-Q. 

O termociclador modelo Primus 96 Plus (MWGAG Biotech) 

utilizado para a amplificação da região ITS com os primers ITS-1 e ITS-4 

foi programado para um ciclo de desnaturação inicial a 94ºC por 3 minutos, 

seguido de 45 ciclos de desnaturação a 94ºC por 1 minuto, hibridização a 
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56ºC por 1 minuto e extensão a 68ºC por 1 minuto, seguidos de 1 ciclo de 

extensão final a 68ºC por 10 minutos. 

Os produtos da PCR foram submetidos a eletroforese em gel de 

agarose 1,5% (p/v) dissolvida em tampão TBE 1X sendo o gel submetido a  

uma voltagem de 2,24 V/cm e corrente de 90 miliamperes, por 2 horas 

(fonte EPS301 - Amersham biotech.). O gel foi corado então com solução de 

brometo de etídio 0,3 ng/mL sendo a visualização do DNA feita em 

transiluminador de UV. As imagens foram fotodocumentadas em câmera 

digital Sony PC-100. 

 

3.3.3 RAPD 

Para obtenção do polimorfismo por RAPD foram utilizados os 

primers OPA11, OPB17, M13, 1283 e 24, cujas seqüências de nucleotídeos se 

encontram na Tabela 4. 

Para a reação de amplificação com o primer OPA-11 utilizou-se 2 

µL do tampão de reação 10X, 0,25 mM de cada DNTP, 1,5 U de Taq DNA 

polimerase, 2,5 mM de MgCl2, 0,45 µM de primer, 5 ng de DNA genômico e 

Água milli-Q para volume final igual a 20 µL, Zucchi (2002). 

Com o primer OPB-17 utilizou-se 0,025 M de Tris-HCl pH 8, 0,031 

M de KCl 0,125 mM de cada DNTP, 4,7 mM de MgCl2,  5 ng de DNA genômico 

e Água milli-Q para volume final igual a 20 µL Gomes (1995). 

Para os primers M13, 1283 e 24 foram realizadas adaptações dos 

protocolos de reação e programas RAPD-PCR apontados por Baleiras–Couto 

et al., (1996) e Torriani et al., (1999). 
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Tabela 4. Seqüências de nucleotídeos utilizados nos ensaio RAPD 

 

Primers Seqüência de nucleotídeos 

M13 (5’-GAGGGTGGCGGTTCT) 

OPA-11 (5’-CAATCGCCGT) 

OPB-17 (5`AGGGAACGAG) 

24 (5’-GCGTGACTTG). 

1283 (5’-GCGATCCCCA) 

 

Para o primer M13 utilizou-se 2 µL do tampão de reação 10X, 0,2 

mM de cada DNTP, 0,5 U de Taq DNA polimerase, 4 mM de MgCl2, 5 µM de 

primer, 5 ng de DNA genômico e água milli-Q para volume final igual a 20 µL. 

Para o primer 1283 utilizou-se 2 µL do tampão de reação 10X, 0,25 

mM de cada DNTP, 0,5 U de Taq DNA polimerase, 3 mM de MgCl2, 0,8 µM 

de primer, 5 ng de DNA genômico e água milli-Q para volume final de 20 µL. 

Para o primer 24 utilizou-se 2 µL do tampão de reação 10X, 0,25 

mM de cada DNTP, 2 U de Taq DNA polimerase, 4 mM de MgCl2, 5 µM de 

primer, 5 ng de DNA genômico e água milli-Q para volume final igual a 20 µL. 

Para as reações de amplificação com os primers M13, 1283 e 24, o 

termociclador modelo Primus 96 Plus (MWGAG Biotech) foi programado 

para 45 ciclos de desnaturação a 94ºC por 1 minuto, hibridização a 37ºC por 

20 segundos e extensão a 72ºC por 2 minutos, seguidos de 1 ciclo de 

extensão final a 72ºC por 5 minutos. 

Para o primer OPA-11, a condição foi a de 45 ciclos de 

desnaturação a 92ºC por 1 minuto, hibridização a 37ºC por 1 minuto e 
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extensão a 72ºC por 2 minutos, seguidos de 1 ciclo de extensão final a 72ºC 

por 3 minutos. 

Os produtos amplificados via RAPD foram submetidos a 

eletroforese em gel de agarose 1,2% (p/v) dissolvida em tampão TBE 1X 

sendo o gel submetido a  uma voltagem de 1,9 V/cm e corrente de 80 

miliamperes, por 5 horas (fonte EPS301 - Amersham biotech.). O gel foi 

corado então com solução de brometo de etídio 0,3 ng/mL sendo a 

visualização das bandas realizada em transiluminador de UV. As imagens 

foram fotodocumentadas em câmera digital Sony PC-100. 

Com base no padrão de bandas obtido, criou-se uma matriz de 

dados binários, onde o número 1 (um) foi considerado como presença de 

banda e o 0 (zero) como a ausência da mesma. A matriz gerada foi analisada 

no software NTSYSpc 2.02i (Applied Biostatistics) gerando coeficientes de 

similaridade baseados no índice SM (Simple Matching). Tais valores foram 

agrupados através do método UPGMA (Unweighted pair group with 

arithmetic average) possibilitando a criação de dendrogramas gráficos, 

utilizados na interpretação dos resultados. 

 

3.4 Atividade killer 

As 31 leveduras industriais  estudadas neste trabalho foram 

avaliadas quanto a sensibilidade às toxinas killer produzidas por 29 

linhagens com a finalidade de se obter o perfil killer. 

 Os testes de sensibilidade foram realizados em meio YEPD-azul 

de metileno, de forma que as linhagens de referência killer foram inoculadas 

em pontos em uma placa-mestre com o auxílio de um aparato multi-
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inoculador adaptado (Figura 6), para a realização dos testes através de 

replica plating. Após a inoculação das leveduras killer, a suspensão de células 

da linhagem testada (aproximadamente 105 células/mL) foi inoculada 

através de pulverização, sendo as placas levadas para incubadora a 22ºC por 

48 horas. Os testes foram realizados em triplicata. 

A sensibilidade foi evidenciada pela presença de um halo de 

inibição no crescimento ao redor da colônia da levedura killer, assim como 

pela formação de um círculo azul, formado por células mortas coradas pelo 

azul de metileno (Figura 7), ou seja, as linhagens que sofreram inibição do 

crescimento pela toxina foram consideradas positivas para a sensibilidade à 

mesma, mesmo que os halos tenham sido pequenos. Em caso de discrepância 

nos resultados das triplicatas, para cada levedura foram considerados os 

resultados com maior ocorrência. 

Os resultados obtidos possibilitaram a criação de uma matriz de 

dados binários (31x29), onde o número 1 (um) foi considerado como 

sensibilidade à toxina killer e o 0 (zero) como a ausência de sensibilidade. 

Foi utilizado o software NTSYSpc 2.02i (Applied Biostatistics) gerando 

coeficientes de similaridade baseados no índice SM (Simple Matching). Tais 

valores foram agrupados através do método UPGMA (Unweighted pair group 

with aritmetic average), possibilitando a criação de dendrogramas gráficos 

utilizados na interpretação dos resultados. 
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Figura 6 – Aspecto do multi-inoculador adaptado (1) para realização de 

replica pla ing através da placa-mestre (2) t

 

 
 

Figura 7 – Resultado positivo para a sensibilidade à toxina killer. A levedura 

testada sofreu inibição (presença do halo) e morte, (círculo azul) 

devido a produção de toxina pela linhagem killer ao centro 

 

3.5 Meios e soluções utilizados para cultivos e ensaios 

Os meios de cultura e soluções foram submetidos a processos que 

garantiram a assepsia do processo, sendo autoclavados a 120oC, por 15 

minutos, ou filtrados em membranas de 0,22 µm de porosidade. 
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3.5.1 Meio MYPG para ativação das leveduras 

Composto de 0,3% de extrato de malte (p/v), 0,3% de extrato de 

levedura (p/v), 0,8% de peptona (p/v), 1,0% de glicose (p/v) e 2% de agar 

(p/v) dissolvidos em água destilada. 

 

3.5.2 Meio YEPD para manutenção de leveduras 

Composto de 1% de extrato de levedura (p/v), 2% de peptona 

(p/v), 2% de glicose (p/v) e 2% de agar (p/v) dissolvidos em água destilada. 

 

3.5.3 Meio YEPD-azul de metileno para testes de atividade killer 

Tamponou-se uma solução de ácido cítrico 2 % (p/v) com solução 

de fosfato hidrogenado de potássio (K2HPO4) 7% (p/v) até pH 4,3. 

Adicionou-se 10 g/L de extrato de levedura, 20 g/L de peptona e 20 g/L de 

glicose. Calculou-se um volume de água destilada igual a 2 % do volume total 

obtido para dissolver 20 g/L de ágar, o qual foi autoclavado. Após a 

autoclavagem a solução de nutrientes tamponada foi misturada com o ágar 

ainda quente e adicionou-se 2 mL/L de solução de azul de metileno. O pH 

permaneceu entre 4,5 e 4,7. 

 

3.5.4 Meio Gorodkowa para esporulação 

Composto de 0,1% de d-glicose (p/v), 1% de peptona (p/v), 0,5% de 

cloreto de sódio (p/v),  e 2% de ágar (p/v), dissolvidos em água destilada 

(Barnett et al., 1990). 
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3.5.5 Meio YM utilizado esporulação  

Composto de 0,3% de extrato de malte (p/v), 0,3% de extrato de 

levedura (p/v), 0,5% de peptona, 1% de d-glicose (p/v) e 2% de ágar (p/v), 

dissolvidos em água destilada (Barnett et al., 1990). 

 

3.5.6 Meio Acetato para esporulação  

Composto de acetato de sódio 0,4% (p/v) dissolvido em água 

destilada, pH ajustado entre 6,5-7,0 e adicionado de 1,5% de ágar (p/v), 

dissolvidos em água destilada (Barnett et al., 1990). 

 

3.5.7 Meio Basal para fermentação de glicose  

Composto de extrato de levedura 0,45% (p/v) e peptona 0,75% 

(p/v). Os reagentes foram dissolvidos em água destilada acrescentando-se o 

corante azul de bromotimol até coloração verde-garrafa (Prada & Castro, 

1995). 

 

3.5.8 Meio carbonato de cálcio para teste de produção de ácido 

Dissolveu-se em água destilada extrato de levedura 0,5% (p/v), 

carbonato de cálcio 0,5% (p/v), glicose 5% (p/v) e ágar 2% (p/v) (Kreger van 

Rij, 1984). 

 

3.5.9 Tampão TBE 10X para preparo dos géis de agarose 

Dissolveu-se 108 g de Trizma base e  55g de ácido bórico em 400 

mL de EDTA 0,5M pH 8,0, sendo o volume completado para 1000mL com 

água milli-Q e submetido à autoclavagem. 
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3.5.10 Tris-HCl 1M pH 8 

Dissolveu-se 121,10 g de Trizma-base em 800 ml de água milli-Q, 

ajustando-se o pH para 8,0 com HCl e completando-se o volume para 1000 

mL com água milli-Q. Para concentrações menores diluiu-se 

convenientemente em  água milli-Q estéril.  

 

3.5.11 Tampão TE (Tris-EDTA) 10X 

Este tampão foi preparado misturando-se 10 mL de Tris-HCl 1M 

pH 7,5 com 2 mL de EDTA 0,5M, completando-se o volume com água milli-Q 

para 1000 mL. 

 

3.5.12 Clorofane 

Solução obtida da mistura de fenol saturado (Sambrook, 2001), 

clorofórmio e álcool isoamílico na proporção de 25:24:1, respectivamente.  

 

3.5.13 CIA 

Solução obtida da mistura de clorofórmio e álcool isoamílico na 

proporção de 24:1, respectivamente 

 

3.5.14 SDS 10% 

Pesou-se 10 g de SDS e dissolveu-se em 80 mL de água milli-Q 

aquecida. Após resfriamento completou-se o volume para 100 mL. Esta 

solução não foi esterilizada. 
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3.5.15 RNAse 

Esta solução foi preparada misturando-se 10 mg/mL de RNAse 

pancreática (RNAse A) em solução de Tris-HCl pH 7,5 e NaCl 15 mM. A 

solução foi aquecida a 98ºC por 15 minutos e estocada a –20ºC. 

 

3.5.16 Solução de azul de metileno 

Para o preparo desta solução dissolveu-se 1,5 g do corante azul de 

metileno em 100 mL de água destilada estéril. 

 
3.5.17 Meio Corn Meal Agar 

Dissolveu-se 1,7 g de meio  meio Corn Meal Agar (Difco) em 80 mL 

de água destilada aquecida, completando-se o volume para 100 mL. 

 
3.5.18 Solução de verde-malaquita 5% 

Dissolveu-se 5 g de corante verde-malaquita em 50 mL de água 

destilada completando-se o volume para 100 mL. 

 
3.5.19 Solução de safranina 0,5% 

Dissolveu-se 0,5 g de safranina em 50 mL de água destilada 

completando-se o volume para 100 mL. 

 
3.5.20 Meio Yeast Nitrogen Base 

Dissolveu-se 6,7 g de Yeast Nitrogen Base – YNB (Difco) em 60 

mL de água destilada completando-se o volume para 100 mL. 

 
3.5.21 Meio Yeast Carbon Base 

Dissolveu-se 11,7 g de Yeast Carbon Base – YCB (Difco) em 60 mL 
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de água destilada completando-se o volume para 100 mL. 

 
3.5.22 Solução de DBB 

Foram misturados 15 mg de DBB ou o-dianisidine tetrazotized 

(Sigma) em 15 mL de solução tampão Tris 0,25 M pH 7,0 em tubo de ensaio 

imerso em gelo e água. A solução deve ser utilizada imediatamente após o 

preparo.



 

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Identificação das linhagens de leveduras 

As 31 linhagens de leveduras foram identificadas utilizando os 

testes de taxonomia clássica e de caracterização molecular por PCR. 

 

4.1.1 Taxonomia clássica 

Os resultados de fermentação da glicose, assimilação de 

diferentes fontes de carbono e nitrogênio, teste do DBB, avaliação de 

resistência ao actidione (ou cicloheximida) e crescimento a 37ºC utilizados 

na taxonomia clássica, se encontram nas Tabelas 5 e 6. 

Quanto à fermentação da glicose, somente a linhagem CCA567 foi 

negativa (Tabela 6). Nenhuma das leveduras assimilou eritritol e ácido lático 

como fontes de carbono ao passo que todas assimilaram glicose. Para outras 

fontes, houve respostas variadas de acordo com a linhagem (Tabela 5). 

Os testes de assimilação negativos para nitrato, etilamina e lisina 

e de resistência ao actidione 0,01% e 0,1% (Tabelas 5 e 6) foram 

importantes para caracterizar leveduras do gênero Saccharomyces, 

enquanto os resultados de forte produção de ácido e assimilação positiva 

para nitrato apontaram para os gêneros Dekkera/Brettanomyces, conforme 

Kreger van Rij (1984) e Barnett et al., (1990).  
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O chamado teste do DBB (Figura 8) é uma avaliação bastante útil 

especialmente no agrupamento de leveduras basidiomicéticas, que são DBB 

positivas. Segundo Van der Walt & Hopser-Haire citado por Hagler & 

Mendonça-Hagler (1991) o agrupamento de leveduras por este teste é 

possível devido a diferença existente na degradação de cetonas e do 

triptofano associadas à parede celular das leveduras. Nenhuma das 

leveduras testadas apresentou reação positiva ao DBB. 

 

 
 

 

Figura 8 – Teste do DBB. As linhagens CCA 181, 506 e 567 são DBB 

negativas, enquanto a CCA379 é DBB positiva (utilizada como 

controle positivo) 
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Tabela 5. Resultados dos testes de assimilação de fontes de carbono e 

nitrogênio, utilizados na taxonomia clássica1  

 Carbono Nitrogênio
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005  - + + + + + + - - - + - + - - - - +  - + - 
006  - + + + + + + + + + + + + - + + + -  + + - 
007  - + - + + + + - - - + - + - - - - -  - + - 
008  - + + - - + + - - + + - + - - - - +  - - - 
012  - + + + + + + - - - + - + - - - + +  + + - 
022  - + - + - + - - + - + - - - - - - -  - nd - 
023  - + + + + + + - - + + - + - - - - +  - - - 
027  - + - + - + + - - - + - + - - - - -  - nd - 
035  - + - + + - + - + - + - + - - - - -  - nd - 
037  - + + - + + - - - + + - + - - - - +  - - - 
053  - + + + + + + + - - + - + - - + + +  + + +
059  - + - - + + + + - - + - + - - - + +  + + +
077  - + + + - + - + + - + + + - - - + +  + + +
083  - + + + + + + - - - + - + - - - - +  - - - 
115  - + - + + + + - + - + + + - + - - +  + + - 
151  - + - - - - + - - - + - - - - - - -  + - - 
155  - + - + + + + + - - + + + - - + + +  + + +
181  - + - + + + + + + - + + + - + - + +  + + - 
209  -  + + + + + - - - + + - - - - - +  - - - 
373  - + - + + + + - + - + + + - - - + +  - + - 
385  - - - - - - + - - - + - + - - - - -  - - - 
397  - + - + - + + - - - + - - - - - + +  - - - 
447  - + - + + + + - + - + + + - + - + +  + + - 
467  - + - + + + + - + - + + + - + - + -  + + +
471  - + - + + + + - + - + + + - + - + -  + + - 
506  - + - + + + + + + + + + + - + - + +  + + - 
540  - + - + nd + + - + - + + + - + - + +  + + - 
567  - + - + + + + - + - + + + - + - + +  + + - 
593  - + + + + + + - + - + + + - + - + +  + + - 
610  - + - - + + + + + - + + + - + - - +  + + - 
612  - + - + + + + + + - + + + - + - + +  + + - 

 

1 - (+) = positivo; (-) = negativo e (nd) = não determinado;  
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Avaliou-se também a produção, morfologia e número de esporos 

sexuais (Tabela 6). Foram utilizados três meios indutores de esporulação 

(Gorodkowa, YM e Acetato) e para algumas leveduras a coloração dos 

esporos pelo método de Virtz, para melhor vizualização (Figura 9). 

A Figura 9 mostra os esporos redondos característicos de S. 

cerevisiae em número de 2 a 4 por asco, enquanto a Figura 10 mostra os 

esporos de outros gêneros. 

A formação de pseudomicélio foi avaliada pelo teste de 

microcultivo em meio CMA e os resultados obtidos encontram-se na Tabela 

6 e Figura 11. 

Com base nos resultados obtidos e utilizando as chaves 

dicotômicas de Kreger van Rij (1984) e Barnett et al., (1990) procedeu-se a 

identificação das linhagens, as quais encontram-se na Tabela 7. 
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Tabela 6. Resultados de outros testes utilizados na taxonomia clássica1  
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005 + - - - + - + 2 
006  + + + + + - + 2 
007  + + - - + - + 0 
008  + + - - + - + 2 
012  + + + - + - + 2 
022  - + - - + - + 1 
023  + + - - + - + 2 
027  - + - - + - + 1 
035  + - - - + - + 2 
037  - - - - + - + 0 
053  + + + - + nd + 3 
059  + + + + + - + 3 
077  + + + + + - + 3 
083  - + - - + - + 1 
115  + + + + + - + 2 
151  + + - - + - + 1 
155  + - + + - - + 3 
181  - + + + + - + 1 
209  + nd - - + - + 2 
373  + + - - + - + 1 
385  + + - - + - + 1 
397  + + - - + - + 0 
447  + + + + + - + 2 
467  + - + + + - + 2 
471  + + + + + - + 0 
506  + nd + + + - + 1 
540  + + + - + - + 1 
567  + nd + - + - - 1 
593  + + + + + - + 1 
610  - + + + + - + 1 
612  - + + + + - + 0 

 

1 – (+) = positivo; (-) = negativo e (nd) = não determinado;  
 

2 - gradiente de intensidade: (0) = nula, (1) = fraca, (2) = média e (3) = forte. 
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Figura 9 – Formação de esporos sexuais em meio Acetato-ágar de linhagens 

de S. cerevisiae. A seta na linhagem CCA008 indica um asco 

contendo os esporos (tétrades) característicos de S. cerevisiae. 

A linhagem CCA022, não apresentou esporos por ser haplóide 
 

 

  

 

 

 

 
   

  
 

Figura 10 – Formação de esporos sexuais em meio Acetato-ágar. As quatro 

linhagens de cima foram coradas pelo método de Virtz 
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Figura 11 – Formação de pseudomicélio em meio CMA. Características de 

alguns tipos de pseudomicélios apresentados pelas leveduras, 

com exceção da CCA037, que não apresentou essas estruturas 
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Tabela 7. Identificação das espécies de leveduras, baseada em Kreger van 

Rij (1984) e Barnett et al., (1990) 

 

Sigla Identificação 
CCA005 Saccharomyces cerevisiae 
CCA006 Debaryomyces hansenii 
CCA007 Saccharomyces cerevisiae 
CCA008 Saccharomyces cerevisiae 
CCA012 Saccharomyces cerevisiae 
CCA022 Saccharomyces cerevisiae 
CCA023 Saccharomyces cerevisiae 
CCA027 Saccharomyces cerevisiae 
CCA035 Saccharomyces cerevisiae 
CCA037 Saccharomyces cerevisiae 
CCA053 Dekkera intermedia 
CCA059 Dekkera intermedia 
CCA077 Dekkera intermedia 
CCA083 Saccharomyces cerevisiae 
CCA115 Pachytichospora transvaalensis 
CCA151 Saccharomyces cerevisiae 
CCA155 Dekkera intermedia 
CCA181 Candida steatolytica 
CCA209 Saccharomyces cerevisiae 
CCA373 Pichia segobiensis 
CCA385 Saccharomyces cerevisiae 
CCA397 Saccharomyces cerevisiae 
CCA447 Lodderomyces elongisporus 
CCA467 Citeromyces matritensis 
CCA471 Lodderomyces elongisporus 
CCA506 Debaryomyces castelii 
CCA540 Candida steatolytica 
CCA567 Pichia sp 
CCA593 Lodderomyces elongisporus 
CCA610 Pichia etchellsii 
CCA612. Pichia etchellsii 
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A identificação das leveduras foi facilitada e confirmada pelos 

dados obtidos com a amplificação da região ITS do DNA ribossomal, cujo 

tamanho é característico das espécies de leveduras. Os resultados são 

apontados a seguir. 
 

4.1.2 PCR 

A metodologia empregada para extração do DNA genômico 

mostrou-se eficiente para as linhagens, conforme observou-se na Figura 11, 

após eletroforese de 2 µL da amostra em gel de agarose 0,8 % (p/v) e 

visualização sob luz ultravioleta após tratamento com brometo de etídio. O 

DNA das linhagens apresentou-se íntegro e sem contaminação (Figura 12). 

 

 
 

Figura 12 – DNA genômico em gel de agarose.A quantificação de DNA das 

linhagens CCA 022, 023 e 037 foi realizada comparando-se a 

intensidade e espessura da banda com as bandas dos 

marcadores moleculares (primeiro e último poços) 
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Através da PCR, analisando-se o tamanho do segmento amplificado 

(região ITS) foi possível distinguir as linhagens dentro dos grupos de 

Saccharomyces sp. e não Saccharomyces sp., ou seja, os resultados obtidos 

nos testes de amplificação da região ITS subsidiaram a diferenciação 

dentre as espécies conforme mostram as Figuras 13 e 14 e a estimativa do 

tamanho dos fragmentos amplificados, conforme Tabela 8. 
 

 
 

Figura 13 – Eletroforese dos segmentos amplificados da região ITS para as 

leveduras do gênero Saccharomyces cerevisiae, onde nota-se a 

presença de bandas de tamanho próximo a 850 bp 
 

 
 

Figura 14 – Eletroforese dos segmentos amplificados da região ITS, para as 

leveduras não Saccharomyces, onde nota-se a presença de 

bandas de tamanho próximo a 500 bp 
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Tabela 8. Tamanho dos fragmentos amplificados via PCR pelos primers ITS1 

e ITS4 

 
Linhagem Tamanho do fragmento  

( em pares de bases) 
CCA005 850 
CCA007 850 
CCA008 850 
CCA012 850 
CCA022 850 
CCA023 850 
CCA027 850 
CCA035 850 
CCA037 850 
CCA053 480 
CCA059 480 
CCA077 480 
CCA083 850 
CCA115 490 
CCA151 850 
CCA181 490 
CCA209 850 
CCA373 490 
CCA385 850 
CCA397 850 
CCA447 490 
CCA467 490 
CCA471 490 
CCA506 490 
CCA540 500 
CCA567 510 
CCA593 510 
CCA610 510 
CCA612 510 
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Apenas para as linhagens CCA006 e CCA155 não se obteve sucesso 

na amplificação dos fragmentos mesmo após várias tentativas e variações do 

método, fato este que não comprometeu a identificação dessas linhagens, 

dado o número de resultados obtidos nas outras técnicas de identificação. 

Egli & Henick-Kling (2001) obtiveram amplificação de fragmentos 

da mesma região do DNA com tamanho entre 450 e 550 bp para leveduras 

do gênero Brettanomyces sp, enquanto para Candida sp, Pichia sp e 

Saccharomyces cerevisiae o tamanho dos fragmentos variaram entre 600 e 

900 bp. Valente et al., (1996),  Guillamón et al., (1998),  e Fernández-Espinar 

et al., (2000) obtiveram fragmentos, também da região ITS do DNA, com o 

tamanho de cerca de 850 bp para espécies Saccharomyces cerevisiae, fatos 

que validam os resultados obtidos neste trabalho por estarem condizentes 

com os obtidos por outros pesquisadores. 
 

4.2. Análise de polimorfismos das linhagens de leveduras 
 

4.2.1 RAPD 

Uma das técnicas desenvolvidas e baseadas nos padrões na 

tecnologia da PCR é a análise RAPD. Nesse ensaio, os padrões são gerados 

pela amplificação de segmentos de DNA ao acaso com primers únicos, 

pequenos (10 bases), de seqüência arbitrária de nucleotídeos e subsequente 

eletroforese do DNA em gel de agarose (Williams et al., 1990). Este método 

permite discriminação ao nível de espécie, mas pequenas diferenças nos 

padrões de linhagens diferentes pertencentes à mesma espécie podem 

ocorrer, indicando ser também possível discriminar ao nível de subespécie. 

Segundo van der Vossen & Hofstra (1996), mais importante do que a escolha 
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do primer, uma vez que a seqüência é arbitrária,  é o número de bandas 

geradas no ensaio RAPD com o dado primer pois nem todos os de seqüência 

de 10 bases são necessariamente úteis no ensaio. 

Foram testados cinco primers de seqüências arbitrárias (OPA11, 

OPB17, M13, 1283 e 24) nas condições referidas anteriormente (item 3.3.3) 

e somente com o primer OPA11 é que se obteve amplificação para quase 

todas as linhagens, permitindo a detecção de polimorfismos. Com os demais 

primers não se obteve resultados satisfatórios quanto ao número de bandas 

polimórficas, e a amplificação dos segmentos ao acaso restringiu-se a poucas 

linhagens, apesar de outros autores terem obtido bons resultados com 

outras linhagens e a utilização dos primers OPB17, 24, M13 e 1283 (Gomes 

1995; Baleiras–Couto et al., 1996 e Torriani et al., 1999, respectivamente). 

A Figura 15 mostra os padrões RAPD para as linhagens S. 

cerevisiae.  
 

 

Figura 15 - Padrões RAPD de linhagens S. cerevisiae gerados com o primer 

OPA11. Os números acima dos poços referem-se às linhagens de 

leveduras. O primeiro e o segundo poços referem-se aos 

marcadores moleculares de 1 Kb e 100 bp, respectivamente 
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Figura 16 mostra os padrões para as linhagens não Saccharomyces 

sp gerados com o primer OPA11. 
 

 
 

Figura 16 - Padrões RAPD de linhagens não Saccharomyces gerados com o 

primer OPA11. Os números acima se referem às linhagens de 

leveduras. 1 Kb e 100 bp referem-se aos marcadores 

moleculares. As linhagens assinaladas com asteriscos são S. 

cerevisiae, colocadas no gel para efeito de comparação 
 

As linhagens CCA 467 e 593 não apresentaram qualquer banda 

enquanto a CCA471 apresentou uma única banda (Figura 16). Outras 

condições de ensaio RAPD foram testadas para essas linhagens com o 

mesmo primer (OPA11) e não foram obtidas bandas polimórficas, na verdade 

somente a amplificação de duas bandas de baixo peso molecular (abaixo de 1 

Kb). 

Com os dados acima obtidos, num total de 42 bandas polimórficas, 

foi gerada uma matriz de dados binários (42X31), os coeficientes de 

similaridade do índice SM, agrupados através do método UPGMA, e o 

dendrograma esquemático, conforme Figura 17. 
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Figura 17 - Dendrograma gerado com o método UPGMA baseado no índice 

SM utilizando os dados obtidos por RAPD com o primer OPA-11 
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No dendrograma da Figura 17, observou-se três grupos 

predominantes de leveduras, o primeiro formado por 14 linhagens de S. 

cerevisiae, mostrando nível de similaridade de cerca de 76 % com o segundo 

grupo, o qual refere-se às não Saccharomyces sp., com exceção das CCA 610 

e 612, que formaram o terceiro grupo com nível de similaridade de 71% com 

os outros dois agrupamentos. Considerou-se satisfatório o nível de 

discriminação obtido com o ensaio RAPD e primer OPA11, até mesmo em 

nível intraespecífico. 
 

4.2.2 Biotipagem através da sensibilidade às toxinas Killer 

Após o período de incubação foi realizada a avaliação dos 

resultados para a sensibilidade das leveduras testadas.  

A sensibilidade foi evidenciada pela presença de um halo de 

inibição no crescimento ao redor da colônia da levedura killer, assim como 

pela formação de um círculo azul, formado por células mortas coradas pelo 

azul de metileno, ou seja, as linhagens que sofreram inibição do crescimento 

pela toxina foram consideradas positivas para a sensibilidade à mesma. 

A Figura 18 ilustra a característica das placas de Petri onde os 

testes foram realizados, exemplificando os resultados obtidos para as 

linhagens CCA151 e CCA209 (ambas Saccharomyces cerevisiae), onde é 

notável a diferença quanto aos resultados e conseqüente obtenção de  

polimorfismo. 

Estudos já demonstraram que o caráter killer em leveduras é um 

fator altamente polimórfico, sendo confirmada a existência de numerosos 

fenótipos com grande variabilidade dentre diferentes linhagens da mesma 
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espécie e isso oferece um quadro bastante elaborado para as relações de 

sensibilidade às toxinas killer (Martini, 1983; Polonelli et al., 1983; Vaughan-

Martini et al., 1988; Vaughan-Martini et al., 1996 e Young, 1987). 
 

 
 
 
CCA209  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
CCA151  

 

 

 
 
 

 

 

Figura 18 - Placas de teste Killer. Nota-se diferenças com relação a 

sensibilidade às toxinas para as linhagens CCA209 e CCA151 

(ambas Saccharomyces cerevisiae), através das zonas de 

inibição e presença do halo azul formado por células mortas)  
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O dendrograma da Figura 19 trata-se da análise de polimorfismo 

pelo índice SM do método UPGMA, obtido com os resultados dos testes de 

sensibilidade às toxinas killer. 
 

 
 

Figura 19 - Dendrograma gerado com o método UPGMA baseado no índice 

SM, utilizando os dados de sensibilidade às 29 linhagens de 

leveduras killer 
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Com exceção das linhagens CCA027, CCA083 e CCA209 as demais 

S. cerevisiae foram incluídas em um único grupo, que apresentou cerca de 

65 % de similaridade com o segundo grupo onde foram incluídas as demais 

espécies. O terceiro grupo constituiu-se da linhagem CCA083 e de uma 

linhagem de Debaryomyces hansenii CCA006, com similaridade de cerca de 

63% com os outros dois grupos. 

As linhagens CCA027, CCA083 e CCA209 apresentaram alguns 

resultados discrepantes com relação ao demonstrado pelas demais S. 

cerevisiae, o que levou ao agrupamento destas linhagens com os outros 

gêneros e espécies, porém, como veremos mais adiante, uma análise mais 

detalhada, com a utilização de um grupo restrito de leveduras killer com 

maior potencial distintivo entre os grupos, foi suficiente para contornar 

esta dificuldade. 

A linhagem CCA027 permaneceu no grupo formado pelas quatro 

linhagens de Dekkera sp (CCA 053, 059, 077 e 155). 

Analisando o grupo 1 formado por linhagens de S. cerevisiae, 

observou-se a formação de 4 subgrupos. Um deles, constituído 

exclusivamente pela linhagem CCA007, apresentou similaridade de cerca de 

70 % com os outros grupos. É interessante observar que essa levedura é 

uma, dentre duas S. cerevisiae, não isolada de uma destilaria e sim do 

processo fermentativo para produção do Saké. A outra levedura (CCA008), 

isolada de fonte desconhecida, formou um grupo com a linhagem CCA023, 

esta isolada da destilaria São Marino. 

Segundo Vaughan-Martini et al., (1988) e Vaughan-Martini & Rosini 

(1989), a possível ultraespecificidade do fenômeno killer pode estar 
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relacionada à origem ambiental das linhagens, em outras palavras, somente 

leveduras ecologicamente relacionadas poderiam exibir padrões de 

sensibilidade killer comparáveis. Se assim fosse a maioria das linhagens aqui 

testadas deveriam exibir um padrão de sensibilidade similar, não 

discriminatório. No entanto, pelos resultados obtidos, o padrão de 

sensibilidade killer permitiu a discriminação entre grupos de leveduras 

taxonomicamente diferentes e, além disso, os dados aqui obtidos para o 

grupo de S. cerevisiae mostraram uma aparente correlação entre padrão de 

sensibilidade killer e origem dos biótipos, pela maior diferença no padrão de 

sensibilidade killer apresentado pela CCA007 e as demais S. cerevisiae do 

primeiro grupo. Essa discriminação em relação à origem, no entanto, não a 

colocou fora do grupo das S. cerevisiae, embora tenha apresentado menor 

similaridade com as demais deste grupo. 

As linhagens do gênero Dekkera sp (CCA 053, 059, 077 e 155) não 

se mostraram sensíveis a quaisquer das 29 leveduras killer e, além disso, não 

cresceram vigorosamente após 48 horas de incubação em YEPD-azul de 

metileno, a 25ºC, condições estabelecidas para a avaliação dos testes. Este 

gênero (Brettanomyces é a forma imperfeita) foi caracterizado como de 

crescimento lento em alguns meios comuns utilizados em testes de 

crescimento, segundo Barnett et al., (1990), e assim, supõe-se que um 

período maior de incubação talvez possa levar a um padrão positivo para a 

sensibilidade às toxinas killer. Foi possível observar um crescimento bem 

mais efetivo em placas incubadas por cerca de 120 horas, porém os dados de 

sensibilidade não puderam ser utilizados na comparação dos dados em 

função desta diferença na metodologia empregada. De qualquer forma, o 
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padrão obtido foi exclusivo para este gênero e assim discriminatório. 

Investigações futuras talvez possam levar ao desenvolvimento de 

um método de monitoramento rápido e reproduzível para essa leveduras, as 

quais, estão comumente envolvidas na deterioração também de cerveja e 

vinho. Neste, estas leveduras crescem tipicamente em baixas concentrações 

depois do término da fermentação alcoólica e malolática, ou seja, durante o 

envelhecimento do vinho em barris, tanques e garrafas. O aroma 

característico dos metabólitos produzidos foram descritos como de plástico 

queimado, fumaça, couro, lã molhada, entre outras (Egli & Henick-Kling 

2001). Além disso trata-se também de importante grupo de leveduras 

contaminantes da fermentação do caldo de cana, conforme constatação  de 

Silva (1994), onde a população destas leveduras chegou a 92% do total de 

isolamentos, atestando, assim, a sua alta competitividade e relevância, 

dentro do monitoramento das contaminações em fermentações alcoólicas. 

As quatro linhagens de Dekkera aqui utilizadas foram isoladas de 

destilarias e safras distintas: CCA053 e CCA059 isoladas da Destilaria São 

Marino de vinho e água de diluição, respectivamente, indicando uma possível 

contaminação da dorna através da água, corroborada também pela alta 

similaridade genética entre elas, apresentada pelo ensaio RAPD; CCA077, 

isolada de fermento da Destilaria Alcoazul; e CCA155 isolada do vinho da 

Destilaria São Marino, porém em safra distinta dos isolados CCA053 e 

CCA059. Ressalte-se a maior distância genética apresentada por essas duas 

últimas entre si e entre as duas anteriores.  

Quanto ao grupo 2, formado por linhagens pertencentes a gêneros 

e espécies diversas, com exceção das Dekkera sp., comentadas 
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anteriormente, nenhum outro gênero ou espécie mostrou um agrupamento 

mais homogêneo. No entanto, observou-se que as quatro linhagens de Pichia 

agruparam-se duas a duas (CCA610 e 612) e (CCA373 e 567), tanto no 

ensaio RAPD quanto no padrão de sensibilidade killer. 

O grupo 3 foi formado por uma linhagem de S. cerevisiae 

(CCA083) e uma Debaryomyces hansenii (CCA006). Essa última apresentou 

um padrão diferenciado também no ensaio RAPD. 

Dos resultados obtidos, expostos no dendrograma da Figura 19, 

foi possível discriminar entre linhagens de S. cerevisiae e outros gêneros e 

espécies utilizando o padrão de sensibilidade às toxinas killer. A nível intra-

específico, a discriminação pelo padrão de sensibilidade às toxinas killer 

chegou ao nível da origem dos biótipos para S. cerevisiae. 

Quanto à Dekkera sp, contaminante importante do processo 

fermentativo, observou-se um padrão único, não apresentado por outros 

gêneros, podendo ser utilizado para o seu monitoramento. 

Ao analisar a matriz de dados binários notou-se uma 

característica interessante, onde algumas linhagens apresentaram atividade 

killer contra as leveduras S. cerevisiae e não a apresentaram contra os 

demais gêneros e espécies. A grande maioria das linhagens de S. cerevisiae

apresentaram sensibilidade às toxinas das linhagens CCA 008, 015, 118, 176, 

195, 630 e 666, enquanto as demais não foram sensíveis. Contudo, para CCA 

194 e 199, o grupo de S. cerevisiae não foi sensível, enquanto os demais 

gêneros e espécies apresentaram sensibilidade às mesmas. 

 

Dada esta observação, construiu-se uma matriz de dados binários 

(9X31), executou-se a análise comparativa das leveduras estudas somente  
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Figura 20 - Dendrograma gerado com o método UPGMA baseado no índice 

SM, utilizando os dados de sensibilidade às 9 linhagens killer 

mais eficientes no agrupamento de leveduras industriais 
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com base no perfil de sensibilidade a estas linhagens killer mais distintivas, 

(Figura 20) e percebeu-se uma separação mais eficiente sobretudo entre os 

grupos de leveduras. Com a utilização exclusivamente dessas nove linhagens, 

citadas acima, o resultado com um mínimo de quatro casos positivos para 

sensibilidade (contra as CCA 008, 015, 118, 176, 195, 630 e 666) e resposta 

neutra para as demais linhagens (CCA 194 e 199) colocariam a linhagem em 

estudo dentro do grupo de S. cerevisiae. 

Da mesma forma, um máximo de três casos positivos para 

sensibilidade (contra as CCA 194, 199 e 630) e resposta neutra às CCA 008, 

015, 118, 176, 195 e 666, caracterizaria a linhagem em estudo como não 

Saccharomyces.  

Observando-se o dendrograma da Figura 20, pode-se notar a 

localização das linhagens de S. cerevisiae em um único grupo com 

coeficiente de similaridade baixo (cerca de 31 %) em relação a um segundo 

grande grupo que inclui todas os demais gêneros e espécies. 

Desta forma obteve-se melhor discriminação entre linhagens de S. 

cerevisiae em relação a outros gêneros e espécies do que quando da 

utilização de todas as 29 leveduras killer contempladas neste trabalho. 

Estudos mais detalhados, ampliando o número e espécies de 

Saccharomyces e outros gêneros, poderiam levar a proposição de um método 

rápido e eficiente para a caracterização de leveduras do processo 

fermentativo e contaminantes, com a elaboração de um kit que poderia ser 

utilizado nas destilarias com baixo custo. 



 

 

 
 

5 CONCLUSÕES 
 

Com base nos resultados obtidos foi possível concluir que:  

 

1 – O padrão de sensibilidade às diferentes toxinas killer foi 

discriminatório e eficiente para a biotipagem de leveduras industriais, 

principalmente na distinção entre linhagens utilizadas no processo 

fermentativo (Saccharomyces cerevisiae) e linhagens contaminantes do 

processo (não Saccharomyces sp.); 

 

2 – A discriminação de leveduras pelo padrão de sensibilidade às 

toxinas killer foi eficiente também em nível intra-específico, diferenciando 

mesmo quanto à origem do biotipo; 

 

3 – Os resultados de identificação das leveduras por taxonomia 

clássica e biologia molecular (PCR e RAPD-PCR) corroboraram os resultados 

obtidos na biotipagem pelo sistema killer; 

 

4 – As informações obtidas subsidiam o desenvolvimento de uma 

metodologia de biotipagem aplicável para o monitoramento microbiológico na 

indústria sucro-alcooleira, com a seleção de nove leveduras killer contra as 
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quais as leveduras industriais apresentaram um perfil característico de 

sensibilidade, dependendo do grupo ao qual pertencem (S. cerevisiae ou não 

Saccharomyces). 
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