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RESUMO

A floculação de leveduras no processo industrial de fermentação alcoólica é um
dos mais sérios problemas causando redução de rendimento fermentativo e aumentando
a dificuldade de separação da levedura por centrifugação. Este trabalho tem como
objetivo quantificar o nível bacteriano de algumas cepas de Lactobacillus causador. da
floculação levedura-bactéria. Sabendo-se que algumas cepas de L. fermentum causam a
floculação de leveduras, foi avaliada a possibilidade de outras espécies de Lactobacillus
serem também causadoras da floculação de leveduras. Nesta pesquisa foram utilizadas
cepas de Lactobacillus isoladas de vinho bruto de fermentação alcoólica. Concluiu-se
que a espécie L. fructivorans também provoca a floculação de leveduras, mas há
necessidade de um certo nível bacteriano para que a floculação de leveduras ocorra,
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tanto para L. fermentum, como para L. fructivorans; como conseqüência pode-se dizer
que controlando-se a contaminação bacteriana em níveis baixos, a floculação não ocorre.

EFFECT OF THE POPULATION OF CONTAMINANT
BACTERIA ISOLATED FROM INDUSTRIAL ALCOHOL
FERMENTATION PROCESS, IN THE YEAST
FLOCCULATION

Author: CARLOS EDUARDO GARCIA
Adviser: Prof. Dr. LUIZ EDUARDO GUTIERREZ

SUMMARY
The yeast flocculation in the industrial alcohol fermentation process is one
of the most serious problems, because it causes reduction in the fermentative
yield and increases the difficulty of yeast separation by centrifugation.
This research is carried out to quantify the bacterial population of some
strains of Lactobacillus which causes the yeast flocculation, as being the main
cause in the flocculation yeast-bacteria. It has known that some strains of L.

fermentum cause füe yeast flocculation, so, in this work, the possibifüy of other
species of Lactobacillus can be also the cause of yeast flocculation has being
evaluated. It was utilized strains of Lactobacillus isolated from ethanolic
fermentation tanks. It was concluded that L. fntctivorans also causes the yeast
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flocculation, but it is necessary a specific levei of bacterial population for the
yeast flocculation occurs, even for L. fermentum and for L. fructivorans. With
these resulties it can be affinned that controling the bacterial contamination, yeast
flocculation does not occur.

1. INTRODUÇÃO
Dentre os problemas com contaminantes, a floculação de células de
levedura é um dos mais sérios na fermentação industrial de álcool, especialmente
devido a redução de produtividade e aumento na dificuldade de separação das
células de levedura por centrifugação.
Com o uso do reciclo de células para aumentar a produtividade, reduzir o
tempo e o custo de fermentação, o problema toma-se mais acentuado pois a
contaminação bacteriana tende a se acumular a cada ciclo do processo, pois da
mesma forma que concentra-se as células de levedura, há também uma
concentração das células bacterianas contaminantes do processo.
Um levantamento dos microrganismos na indústria alcooleira de São Paulo
indicou que cerca de 65% das espécies bacterianas isoladas das domas de
fermentação eram do gênero Lactobacillus (Gallo, 1990). Especula-se que nas
usinas de açúcar e álcool a causa principal da floculação é de origem bacteriana
(Serra et ai., 1976). Os Lactobacillus spp. devem ser de maior significado, uma
vez que os Leuconostoc spp. não sobreviveram por um período muito longo nas
condições normais de fermentação alcoólica (Kaji, 1989).
As características das leveduras floculautes foram estudadas por Straford e
Keenan (1988) e Stratford et al. (1988). Um estudo sobre a floculação de células
de levedura devido a contaminação bacteriana foi conduzido por Serra et al.
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(1976). Os autores concluíram que Sporolactobacillus sp. era responsável pela
floculação.
A contaminação bacteriana na fermentação industrial do álcool foi
detectada por alguns autores, mas as informações sobre o efeito dessas bactérias
sobre a floculação das células de levedura são superficiais (Lima, 1975; Stupiello
& Horii, 1981, Amorim & Oliveira, 1982).

2. OBJETIVOS
O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do nível de contaminação
de espécies de bactérias do gênero Lactobacillus, isoladas de processo industrial
de fermentação alcoólica, na floculação de células de leveduras, bem como
investigar a possibilidade de outras espécies de Lactobacillus, além da espécie L.

fermentum, serem causadoras da floculação de células de levedura.

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1. Aspectos gerais
A atual tecnologia disponível para produção de etanol combustível no
Brasil, é susceptível a contaminação bacteriana, sendo que esta pode chegar a
destilaria, principalmente através do uso de águas utilizadas na lavagem da cana
de açúcar (Serra et ai., 1976).
A contaminação bacteriana durante a fermentação alcoólica acarreta a
diminuição da produção de álcool. Esta pode ocorrer devido aos seguintes
mecanismos: consumo de álcool produzido no processo pelo microrganismo
contaminante; morte das células de leveduras por toxinas lançadas ao meio pelo
microrganismo contaminante; excesso de ácido ou de outro produto utilizado para
combater a contaminação; ou devido a floculação do fermento, a qual propicia
perdas de células de levedura no fundo das domas ou nas centrífugas. Existem
ocasiões em que a contaminação é tão intensa que a fermentação se perde por
completo, sendo necessário reiniciar o processo. Justifica-se então, o interesse
pelo controle microbiológico durante a fermentação alcoólica, objetivando-se,
principalmente, o aumento do rendimento final do processo (,AJnorim & Oliveira,
1982).
Uma das conseqüências mais graves causada pela contaminação bacteriana
durante a produção de álcool, é a floculação das células de levedura ocasionada
por Lactobacillus fermentum, provocando, principalmente, a redução da
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produtividade, além de dificultar o processo de separação da levedura por
centrifugação. Este problema tende a acentuar-se com o uso do reciclo de células,
o qual é empregado com o objetivo de aumentar a produtividade do processo,
reduzindo o tempo e o custo da fermentação (Yokoya & Oliva-Neto, 1991). De
acordo com um levantamento realizado por Gallo (1990), aproximadamente 65%
dos contaminantes microbianos isolados das domas de fermentação da indústria
de álcool do estado de São Paulo, pertencem ao gênero Lactobacillus.
A floculação é um fenômeno apresentado por determinadas leveduras, as
quais se unem em agregados denominados flocos, constituídos por milhares de
células. A floculação é uma das propriedades importantes de certas cepas de
leveduras utilizadas em determinadas fermentações industriais, tais como,
cervejaria ( Greenshields & Smith, 1974); na produção de etanol (Lee et ai.,
1982); e na produção de biomassa (Esser & Kües, 1983).
Uma vez que a fermentação depende da concentração de células ativas em
contato com o substrato, e que a floculação atua eficientemente na remoção de
células do mosto (Calleja, 1987), esta possui importância para a etapa de
separação de células ao final do processo, garantindo-lhe características de alta
produtividade e baixo custo (Prince & Bardford, 1982; Netto et al., 1985). Porém,
em condições de crescimento celular, a floculação parece ser desvantajosa, devido
a redução da área de absorção de nutrientes disponíveis nos flocos de células
(Teixeira & Mota, 1990).
Como resultado do interesse industrial na melhoria da produtividade do
processo fermentativo, desenvolveram-se muitas pesquisas a respeito da
floculação de células de levedura, concentrando-se sobretudo, na produção de
cerveja (Stratford, 1992a). O microrganismo mais estudado em relação a
floculação é o Saccharomyces cerevisiae (Mill, 1964a; Jayatissa & Rose, 1976;
Stratford, 1989b), porém, mais recentemente a floculação foi encontrada em
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vários outros gêneros que incluem Hansenula (Saito et al., 1990); Kluyveromuces
(Hussain et al., 1986); Schizosaccharomyces (Calleja, 1970); e Saccharomycodes
(Stratford & Pearson, 1992).
Deve-se enfatizar que a floculação das células de levedura utilizadas na
fabricação de cerveja é um fenômeno benéfico ao processamento, à medida que se
selecionem cepas com características adequadas (Rainbow, 1970; Takagi &
Kadowaki, 1985). Por outro lado, há a floculação de células de levedura
produtoras de etanol, causada por cepas floculantes de Lactobacillus fermentum
(Yokoya & Oliva-Neto, 1991). Embora se saiba da importância da floculação da
levedura na fermentação alcoólica, a base bioquímica deste fenômeno é pouco
conhecida (Rainbow, 1970).
O entendimento e a quantificação do processo de floculação de células de
levedura tem sido o objetivo dos pesquisadores desde o último século, havendo
um incremento das pesquisas nos últimos 20 anos (Stratford, 1992b). Apesar
desse esforço, a literatura apresenta aspectos contraditórios, principalmente em
relação às diferentes cepas utilizadas e dos diversos procedimentos empíricos
empregados na quantificação da floculação (Calleja & Johnson, 1977; Davis &
Hunt, 1986), não existindo portanto, uma padronização dos métodos quantitativos
(Speers et al., 1992a).

3.2. Agregação celular

A agregação celular é um fenômeno comum entre os organismos inferiores,
podendo ser encontrada em bactérias, leveduras, fungos filamentosos, algas e
protozoários (Calleja, 1987), assim como entre os organismos superiores
(Edelman, 1985).
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Além de sua importância para a fermentação (Atkinson & Daoud, 1976), a
agregação celular pode desempenhar um papel decisivo na patogenicidade de um
organismo (Firon et al., 1987), no condicionamento do solo (Barris & Mitchell,
1973), e também no tratamento biológico de resíduos (Tenney & Verhoff, 1973).
Verifica-se na literatura, a utilização de uma terminologia imprecisa
referente ao termo "agregação", sendo que este mesmo processo é designado por
muitos pesquisadores como "adesão", "aglomeração, coesão, associação e
floculação" (Atkinson & Daoud, 1976). Porém, em biotecnologia e microbiologia,
estudam-se vários processos referentes a associação de células com elas próprias
(floculação) (Mill,

1964a; Miki et al.,

1982a); com células estranhas

(contaminações) (Sharon, 1987; Serra et al., 1976), ou com um material inerte
(adesão) (Lewin, 1984; Reid et al., 1988).

3.3. Floculação
3.3.1. Introdução

A floculação de leveduras é facihnente reconhecida, é um fenômeno
visual. Suspensões concentradas de células de levedura floculadas são
transformadas primeiramente em uma camada fina de células de levedura que
flotam no meio e então, a camada de células tende a aumentar e fica mais densa.
Os flocos então separam-se do meio por sedimentação ou flotação, fenômenos
decorrentes da wiião dos flocos com as bolhas de gás produzidas na fermentação.
A designação de "floculação" para este processo reflete sua natureza visual,
Floccus do Latim, emaranhado de lã (Iserentant, 1996).
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A floculação de células de levedura é um fenômeno pelo qual cada célula
isolada coagula-se para formar agregados de vários milhares de células. O
fenômeno é bem conhecido e intensamente estudado, entretanto a floculação de
células de levedura não é limitada às leveduras de cervejarias, sendo que a
maioria das cepas de leveduras pode flocular se as condições forem apropriadas.
Em se tratando da área de conhecimento da biotecnologia de leveduras, há um
crescente interesse na floculação de células de levedura, uma vez que estes são
removidos facilmente do meio. O uso da floculação de células de levedura
espontânea permite minimizar os custos de centrifugação ou filtração quando no
término do processo (lserentant, 1996).
Quando estuda-se floculação, é importante fazer a distinção entre a
floculação (não reversível), onde há formação da cadeia, e as células mães e filhas
não se soltam umas das outras, e a floculação real, induzida e reversível. A
formação de cadeias está relacionada com o crescimento das células no início da
fermentação. A floculação começa com a exaustão do meio. A floculação real
pode ser considerada como uma reação de estresse, uma resposta a um baixo nível
de nutrientes ou um mecanismo de defesa contra altas concentrações de etanol.
Na verdade, a regulação da floculação mostra uma evolução paralela com outras
respostas de estresse, tal como o acúmulo de trealose, a produção de proteínas por
choque térmico e formação de pseudomicélio. Provavelmente, a floculação pode
ser considerada como uma estratégia de sobrevivência. As células localizadas na
periferia do floco protegeriam as células que estão no centro contra as condições
desfavoráveis do meio (Iserentant, 1996).
Rainbow (1970) afirma ser a floculação um fenômeno muito comum,
observado em suspensão de microrganismos. Consiste na agregação de células
fazendo com que elas sedimentem. Estes flocos podem sedimentar ou, devido a
inclusão de C02, podem flutuar. Entretanto, o termo floculação é mais usado para
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descrever apenas o fenômeno de sedimentação, ignorando que a agregação de
células não é apenas pré-requisito para sedimentação, mas também o é para
flotação (Stewart et al., 1975).
A floculação é classicamente descrita como um fenômeno reversível, em
que células de leveduras aderem-se em flocos e sedimentam-se, rapidamente, do
meio em que estão em suspensão(Stewart, 1975). Durante a seleção de uma cepa
de levedura para propósitos fermentativos, sua habilidade de floculação é
considerada ser de maior importância (Stewart et al., 1975). Após o término de
seu papel metabólico numa fermentação, a levedura deve ser removida do meio
por floculação, centrifugação e/ou filtração. Entretanto, de um ponto de vista
prático, os dois últimos procedimentos podem criar sérios problemas. Por isso,
uma compreensão dos mecanismos de floculação e os fatores que a afetam são de
grande importância para a fermentação indústrial.
Especialmente em procedimentos contínuos a separação das células do
meio pode ser obtida sem centrifugação, desta forma é compreensível que os
vários ensaios de floculação (ou precisamente de sedimentação) são baseados nas
medidas visuais ou fotométricas da velocidade de sedimentação do depósito de
células (Calleja & Jonnson, 1977).
Poucos estudos focaram a floculação de células de levedura induzida por
bactérias. Tem sido relatado que a agregação de leveduras por Lactobaci/lus é
devido a força eletrostática entre as superficies das paredes celulares de bactérias
e leveduras (Momose et al., 1969); além disso, a agregação mostrou ser
dependente do pH (White & Kidney, 1981). Mais recentemente, a floculação foi
demonstrada ocorrer entre a bactéria Oram-positiva Lactobacillus fermentum e a
levedura que não é inteiramente dependente do cálcio (Yokoya & Oliva Neto,
1991).
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Primeiramente para se produzir uma cerveja de alta qualidade é essencial
que as células de leveduras sejam removidas do mosto fermentado quando elas
terminam seu trabalho. Um importante estágio desta remoção é a agregação
espontânea de células de leveduras em flocos, autofloculação. O mecanismo desta
agregação é um assunto de considerável c ontrovérsia que é mencionada em várias
literaturas (Speers et al., 1992a; Speers et al., 1992b).
Uma outra razão para a diversidade de explicações de floculação de células
de levedura encontra-se na diversidade de metodologias usadas em investigações
experimentais. Estas também são extensamente descritas e documentadas em um
trabalho (Speers et al., 1992a). A floculação de células de levedura é quase que
exclusivamente estudada por medida direta ou indireta da velocidade de
deposição de flocos de leveduras (Amory et al., 1988). Estas velocidades são
muito dependentes das condições usadas, tanto quanto a concentração das células,
geometria do recipiente, composição da solução e agitação. Tais medidas também
resultam em um grau de confusão entre floculação, a população inicial de células
de leveduras, e sedimentação, a deposição subsequente das células agregadas
restantes. Não é dado uma medida direta do tamanho do resultado da agregação.
Igualmente, tais medidas são freqüentemente levadas a cabo externamente na
fermentação do mosto com a presença de s ubstâncias conhecidas para induzirem a
floculação. Elas não fornecem informação direta no estado de agregação de
células de leveduras como elas passam pela fermentação.

3.3.2. Aspectos genéticos
A velocidade de floculação em levedura depende dos parâmetros genéticos
cromossômico, (Russel et al., 1980), extracromossômico, (Wilkie & Evans, 1982)
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e ambientais, tanto quanto a concentração de células, temperatura e concentração
de íons bivalentes (Stahl, et al. 1983).
A característica da floculação é estimada primeiramente como uma
manifestação da parede celular externa da levedura, especificamente, a manose componentes de proteínas. Muitos fatores excercem uma influência na floculação
de células de levedura. Dentre estes estão os componentes, genéticos
cromossômico e extracromôssomico como por exemplo Genes FLO (Zarattini et
al., 1993); a função mitocondrial (Constanzo & Fox, 1990), proteínas e peptídios,
agitação e estresse (Kihn et al, 1988a; Momose et al., 1969; Stratford & Keenan,
1988), produtos da fermentação como o etanol (Patel e lngledew,1975), pH
(Masy et al.,1991; Mill, 1964) e cátions, especialmente Ca (Kuriyama et ai.,
1991; Stratford, 1989a).
Existem três razões possíveis para as células de leveduras agregarem-se;
todas com mecanismos distintos de adesão. O primeiro e melhor elucidado
(Calleja, 1987), diz respeito a combinação de células de leveduras sexuadas.
Cepas haplóides de dois tipos de leveduras sexuadas no caso de Saccharomyces
cerevisiae trocam poucos feromônios peptídeos, fatores ª e ex que causam um

número de mudanças fisiológicas. Depois destas modificações, as células
agregam-se, antes da fusão celular, para formar diplóides. A adesão entre células
é por ligação proteína/proteína entre aglutininas

ª e ex, fixadas nas paredes

celulares complementares (Stratford, 1996a).
A floculação, em contraste, não parece envolver combinação sexuada
(Johnson et al., 1988). A floculação geralmente ocorre entre células de apenas
uma cepa de levedura, independente do tipo de combinação ou ploidia. A ligação
parece ser proteína/carboidrato e requer a presença de íons de cálcio. A
floculação, não como uma agregação por combinação, é reversível, inibida por
agentes quelantes ou por açúcares específicos. A floculação tem sido usada pela ·
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indústria cervejeira, provavelmente por muitos séculos, para separar a levedura da
cerveja no final da fermentação. A floculação foi relatada por Pasteur (1876) e
desde aquela época, as pesquisas em floculação têm sido orientadas para o papel
da floculação nas cervejarias.
Há duas tradições básicas no uso de leveduras floculentas; cepas que
fermentam no fundo da doma para um tipo de cerveja leve e clara ("lager") e as
cepas que fermentam na parte superior da doma para a produção de uma cerveja
mais encorpada ("ale"). Cepas de baixa fermentação são tradicionalmente mais
floculentas e decantam para o fundo da doma de fermentação, ao contrário da
cepa "ale", menos floculenta, cujos flocos são carregados para cima para formar
uma grossa espuma de leveduras no topo da doma de fermentação (Stratford,
1996b).
A terceira razão para encontrar-se agregados de leveduras é o fracasso dos
brotos em separarem-se das células mães durante a multiplicação da levedura. As
células, mãe e filha, continuam a formar novos brotos, eventualmente crescendo
em agregados de mais de 100 células. A dificuladade dos brotos em separarem-se
pode dar-se pelo baixo nível de nutrientes, pela característica da cepa da levedura
ou pela mutação em um gene. Este fenômeno é comum em cepas de
Saccharomyces cerevisiae de cervejaria, e é conhecido como a formação de uma
ramificação (Stratford, 1996a). Calleja (1984) discute que o que ocorre não é
estritamente uma forma de agregação, já que as células nunca estiveram isoladas,
além disto a agregação envolve um ajuntamento de células isoladas para formação
de um floco. A formação desta ramificaçãopor sua vez, envolve o crescimento de
leveduras em agregados multicelulares, talvez se caracterizando como uma
tentativa de um crescimento micelial e adoção de um tipo de vida multicelular.
Seja como for, a formação de ramificação é um fenômeno inteiramente separado
da floculação ou agregação por combinação, mas parece superficialmente similar.
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3.3.3. Ação de íons
A floculação de células de levedura depende da presença de íons
bivalentes, como por exemplo ca++, causando agregação das células. Pela
ligação de ca++ com EDTA, esta agregação pode ser inibida. A quantidade de
EDTA em µmol para se evitar a agregação é específica para diferentes cepas de
leveduras, é identificada como taxa de floculação e que pode ser usada para
caracterizar tanto leveduras sedimentares quanto leveduras floculantes (Stahl et
al., 1983).
Yokoya (1989) descreveu floculação de células de levedura por algumas
cepas de Lactobacillus, observando que íons cálcio intensificavam a agregação e
que a agitação da mistura de células era essencial para que a floculação se
iniciasse, como no caso das leveduras floculantes.

3.3.4. Aspectos tísico-químicos
Recentemente, foram feitos muitos estudos sobre o mecanismo e aspectos
fisico-químicos do fenômeno da floculação (Amory & Rouxhet, 1988; Kihn et
al.,1988b; Stratford & Assinder, 1991; Stratford et al., 1988; Stratford e Keenan,
1988; Masy et al., 1991). Estes autores caracterizaram as leveduras floculantes
com respeito ao cálcio, pH, etanol e sensibilidade a açúcares.
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3.3.5. Aspectos químicos
Existe uma grande concordância que a estabilidade da suspensão de
leveduras é devida, em grande parte, à carga negativa da parede celular. Análises
químicas da parede celular mostram que aproximadamente 800/4 do peso seco é
composto por f3-glucana e a-manana (Bowen & Ventham, 1994). A estrutura da
parede é complexa mas sabe-se que a camada externa é composta geralmente de
fosfomanana, que produz uma carga líquida negativa nos grupos de fosfatos. O
restante da parede é constituído de proteína, quitina e lipídios. A proteína da
parede é uma fonte de grupos negativos de carboxilas, e grupos positivos de
amino. A quitina não é utilizada e o lipídio não é encontrado na superficie externa
da célula (Bowen et al., 1992).

3.3.6. Mecanismos de floculação
Vários mecanismos são propostos para explicar a floculação. Nenhum
destes mecanismos foi provado ser uma forma equivocada. Os modelos mais
interessantes são aqueles que estão baseados em um aumento da hidrofobicidade
celular durante a fermentação ou em um tipo-lectina de interação (Stratford,
1996b).

3.3.6.1. Hidrofübicidade celular
Vários autores enfatizaram a importância da hidrofobicidade celular na
agregação celular, (Iimura et al., 1980; Amory et al., 1988; Straver, 1993a).
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Especialmente os estudos de Straver e co-autores são interessantes, pois mostram
que a limitação de nutrientes induz a mudança nas características fisico-químicas
da parede celular da levedura. Esta mudança leva a um forte aumento na
hidrofobicidade da levedura. O aumento da hidrofobicidade coincide com a
floculação. Além de que o aumento na hidrofobicidade é causado pela síntese de
uma glicoproteína muito hidrofóbica que pode ser a maior causa da floculação de
células de levedura(Smit et al., 1992; van der Aar et al., 1993; Straver et al.,
1993b; Straver et al., 1993c ).

3.3.6.2. Ligação lectina

Lectinas são proteínas que são hábeis em ligar resíduos de açúcar. Por um
mecanismo similar, algumas proteínas d a parede celular das leveduras podem
ligar-se a resíduos de açúcares das glicoproteínas desta mesma parede celular e
em outras células de leveduras. Esta ligação induziria a floculação. Esta hipótese
é fortemente coerente segundo os resultados de Startford & Assinder (1991) e
Stratford (1992). A proteína típo-lectina seria síntetisada durante a fermentação; o
cálcio seria necessário para a ativação da proteína. O cálcio que ativou a proteína
é hábil em unir as cadeias de manose das glicoproteínas das leveduras. Esta
ligação resultaria na formação de flocos e por seqüência na floculação de
proteínas.
Além disso, Stratford (1989c) e Stratford & Assinder, (1991) sustentam
que há pelo menos duas fanúlias de iectinas de leveduras: grupo FLO1 (inclusive
as cepas que carregam o gene FLOl, mas também aquelas com os genes FL05 e
FL08 e presumidamente aquelas com o gene floculante) e o grupo NewFlo.
Muitas cepas de laboratório pertencem ao grupo FLO1. Neste grupo, a ligação de
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lectina é primariamente inibida por manose e a ligação é sem dúvida independente
do pH do meio. Cepas de cervejarias, entretanto, freqüentemente pertencem ao
grupo NewFlo em que a floculação não é apenas inibida pela manose, mas
também por sacarose, maltose e glucose. Além disso é descrito que a dependência
do pH na floculação está muito distante no grupo FLOl (Stratford, 1996b).

3.3.6.3. Reconciliação dos dois mecanismos

Freqüentemente a teoria da hidrofobicidade e a teoria da lectina são
tratadas como dois mecanismos independentes. O que não é necessariamente
obrigatório. As proteínas da parede celular do grupo FLO 1 são fortemente
hidrofóbicas; este fato é também ocorrente em outras proteínas glicosiladas da
parede celular que podem agir como açúcar ligante na ligação lectina. A síntese
destas proteínas resultar-se-á em um grande aumento na hidrofobicidade da célula
de levedura. Portanto, hidrofobicidade e ligação lectina deveriam ser consideradas
como dois aspectos do mesmo mecanismo, mais do que como dois mecanismos
(Statford 1996a).

3.3.6.4. Implicações práticas dos mecanismos
Embora a ligação de lectina e o aumento da hidrofobicídade seJam
provavehnente, causados pela mesma glicoproteína, as implicações práticas
desses dois fatos são diferentes. O aumento da hidrofobicidade é especialmente
importante na adesão das células em superficies inertes como o vidro (no caso da
refermentação em garrafa) ou em um veículo de imobilização. A ligação lectina
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faz um papel mais importante na floculação clássica, onde o espectro da inibição
pelo açúcar e a dependência do pH são importantes fatores. Além disso um tipo
de ligação-lectina pode determinar a sensibilidade quando ocorre contaminação
da levedura (Stratford 1996a).

3.3.6.4.1. Hidrofobicidade
Em uma certa cepa, a ligação lectina e hidrofobicidade são determinadas
pela mesma proteína ou pelo mesmo grupo de proteínas. Entretanto, o caracter
hidrofóbico da levedura pode ser fortemente dependente da cepa: proteínas com a
mesma

capacidade

de

ligação

lectina

podem

diferir

fortemente

em

hidrofobicidade. A implicação prática desta afirmação é que a capacidade de
ligação lectina e a hidrofobicidade devem ser avaliadas separadamente.
Três mecanismos são principalmente utilizados para explicar a floculação
de células de levedura - um modelo envolvendo a ligação da manana em paredes
celulares adjacentes por moléculas de proteínas com a lectina (Taylor & Orton,
1978); um modelo em que ca++ une-se juntamente com grupos encarregados em
paredes celulares adjacentes (Bowen & Ventham, 1994); e uma descrição
considerando neutralização responsável e teoria DLVO (Speers et al., 1992b).
Estes mecanismos são largamente descritos e documentados em trabalhos recentes
(Speers et al., 1992a; Speers et al., 1992b). Nenhuma destas descrições é
universalmente aceita. Realmente, a complexidade e diversidade de leveduras de
fermentação provavelmente resulta em muitos diferentes mecanismos de
floculação dependendo da cepa de levedura e condições ambientais (Speers et al.,
1993).
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3.3.6.4.2. Ligação lectina
Como mencionado anteriormente, dependendo do tipo de floculação
(FLOl, NewFlo), a dependência do pH e o spectrum de inibição de açúcar podem
diferir bastante de cepa para cepa. Especialmente a dependência do pH pode ter
implicações práticas importantes. Ligeiras alterações de pH, por exemplo,
causadas por uma alteração na composição do meio, podem induzir a uma
mudança no comportamento da floculação. Uma exata caracterização do tipo de
floculação e sua dependência do pH, para cada cepa de levedura utilizada,
certamente ajudará na prevenção de problemas com a floculação (Stratford,
1996a)

3.3.7. Co-floculação levedura-bactéria
Um caso especial do tipo lectina de floculação é a co-floculação levedura
bactéria. Bactérias lácticas, mas também outros tipos de bactérias (Escherichia
coli, Hafinía protea) podem aderir-se à levedura por indução de cálcio, ligação
tipo lectina e inibição de açúcar que são situações comparáveis com o mecanismo
da floculação lectina-levedura (Ofek et al., 1977; White & en Kidney, 1981;
Lievens et al., 1994). Esta interação (lectina-levedura) pode ser positiva, se
ocorrer na produção de cervejas ácidas ou cervejas claras naturalmente
acidificadas. Na maioria dos casos, de qualquer maneira, a ligação leva à
contaminações indesejáveis. Comparável com a floculação de células de levedura,
a ligação levedura-bactéria depende fortemente da cepa. Foi demonstrado que
algumas cepas de leveduras têm uma afinidade melhor com o ácido láctico
produzido por bactérias do que por outros microrganismos. A sensibilidade da
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levedura à contaminação pode não ser deduzida do comportamento da floculação
da própria levedura. A floculação de células de levedura e a co-floculação
levedura-bactéria são determinadas por outra proteína da parede celular. Também
neste caso, uma caracterização cuidadosa da cepa da levedura pode ajudar a
prevenir problemas.

3.3.8. Ação de bactérias
Vários estudos sobre os efeitos da contaminação microbiana na
fermentação alcoólica têm sido relatados na literatura (Amorim & Oliveira, 1982;
Kaji, 1989). No entanto, apesar da floculação do fermento ser citada como um
dos possíveis efeitos da contaminação, este aspecto não foi investigado com maior
profundidade (Yokoya, 1989).
O efeito do contaminante sobre a levedura é ainda pouco conhecido, porém
sabe-se que um nível elevado de contaminação pode causar: ( l) redução da
produtividade e no rendimento fermentativo pela competição pelo substrato; (2)
redução da vitalidade das células de leveduras pela "intoxicação" por metabólitos
do agente contaminante; e (3) floculação das leveduras pela ação das células
bacterianas (Yokoya, 1989).
A floculação da suspensão de leveduras pode ter pelo menos duas causas:
( 1) presença de cepa floculante de levedura; (2) presença de bactéria que causa a
floculação de células de levedura (Yokoya 1989).
A íloculação da levedura nas domas de fermentação alcoólica causada por
bactérias é conhecida pela maioria dos técnicos de usina. Em alguns casos, o
transtorno é grande, dificultando principalmente a separação das leveduras nas
centrífugas e afetando a produtividade na fermentação (Yokoya, 1989).
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Serra et al. (1976) relacionaram a contaminação bacteriana presente nas
domas com o problema da floculação, identificando uma espécie de

Sporolactobacillus como responsável pela floculação do fermento. O principal
efeito dessa contaminação, de acordo com estes autores, consistiria no aumento
progressivo de tempo de fermentação, como conseqüência da diminuição da
superficie útil das células de levedura e redução de aproximadamente 15% no
rendimento.
Estudos de contaminação microbiana na indústria do álcool no estado de
São Paulo indicaram que provavelmente as espécies de Leuconostoc, bactérias
sabidamente produtoras de goma, não estariam implicadas na floculação, uma vez
que não são capazes de sobreviver por longos períodos, nas condições de
fermentação do álcool (Kaji, 1989). Ao contrário, as bactérias pertencentes ao
gênero Lactobacillus sobreviveriam sob tais condições e constituiriam
aproximadamente 60% das espécies de bactérias encontradas na doma de
fermentação, sendo que a espécie L. fermentum apresentou-se como a bactéria
predominante entre os Lactobacillus (Gallo, 1990).
Yokoya & Oliva-Neto (1991) indicaram uma cepa de Lactobacillus

fermentum como responsável pela floculação. No entanto, para que houvesse
floculação, o número de células de bactérias deveria atingir um valor crítico com
relação ao número de células de leveduras. Assim, para 84 mg/50ml de suspensão
bacteriana, a floculação máxima foi observada com 1380mg de leveduras, ou seja,
uma relação em massa seca de 0,061 e na contagem microscópica, uma razão de
5:1 célula de bactéria/célula de levedura.
A fioculação causada por L. fermentum ocorre numa faixa mais ampla de
pH, entre 2,0 e 12,0, se comparada com a floculação provocada por leveduras
floculentas (Yokoya & Oliva-Neto, 1991).
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Verificou-se que o problema da floculação de células de levedura, por
contaminantes bacterianos, tem sido intensificado pelo reciclo de células que
consiste na reutilização do chamado "leite de leveduras" (Yokoya, 1989). Essa
prática provocaria o acúmulo dos agentes da floculação limitando o número de
reciclos e diminuindo a eficiência da fermentação (Orizu & Gannon, 1990).
Para que se possa reduzir o nível d e contaminação no "leite de leveduras",
utiliza-se o tratamento com ácido sulfúrico. Este tratamento ácido promoveu uma
redução de 45% em média na flora contaminante de acordo com Gallo (1990).
Serra et al. (1976) observaram que a adição de ácido provocou a separação
das células, desfazendo os flocos. Yokoya (1989) apontou que a desfloculação
com a acidificação da suspensão de levedura ("leite") tem sido comumente
observada nas destilarias de álcool. Este efeito mostrou-se reversível, uma vez
que a floculação era restabelecida quando o pH era ajustado a valores superiores a
2,5.

3.3.9. Ação ezimática
No trabalho de Yokoya & Oliva-Neto (1991) foi constatado que o
tratamento térmico e enzimático com protease resultava na perda da capacidade
floculante das células bacterianas, sugerindo que um fator de natureza protéica
seria responsável pela capacidade floculante de L. fermentum. Este fator estaria
intimamente ligado à superficie celular, uma vez que o sobrenadante da cultura
não apresentou capacidade floculadora.
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3.4. Métodos de quantificação da ftocufação
A floculação é classificada como wn fenômeno reversível onde as células
de leveduras agregam-se espontaneamente e formam flocos que, ou sedimentam
rapidamente no meio ou flotam para a superficie do meio onde estão (Stewart,
1975). As características da floculação das células de leveduras de cervejaria são
um grande fator de escolha, quando cepas de leveduras fermentativas são
selecionadas para a produção de cerveja. Esta propriedade também está sendo
usada em algumas outras fermentações industriais, tal como para a produção de
vinho e álcool combustível.
Uma das maiores dificuldades encontradas nos estudos de floculação está
na escolha de um método rigoroso para determinar a floculação das leveduras.
Vários métodos para quantificar a floculação de células de levedura foram
reportados na literatura. Infelizmente, não havia uma opinião consensual sobre o
método de quantificação da floculação a ser utilizado.
A despeito do primeiro método de quantificação de leveduras ter sido
descrito por Schõnfeld em 1909 (Greenshields et ai., 1972), o método de
sedimentação descrito por Burns, em 193 7, é a base para a maioria das análises
atuais de floculação. Este método tem sido melhorado e modificado por vários
autores como Helm el al. (1953); Mill (1964a e 1964b); Greenshields et al.
(1972); Patel & Ingledew (1975); Stewart (1975) e Miki et al. (1982a e 1982b). O
teste de Burns (1937) e suas múltiplas versões, tanto quanto o método descrito por
Nielsen em 1937, subseqüentemente melhorado, têm em comum o fato das células
terem sido removidas do meio de crescimento, lavadas e então deixadas para
sedimentar em um meio padronizado com Ca++, com composição e pH definidos.
Este procedimento foi criticado como sendo artificial, porque estes testes foram
geralmente feitos em solução tampão na ausência de etanol, com um número de
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células 100-200 vezes maior que os valores geralmente obtidos no final da
fermentação da cerveja. Em 1951 Gilliland propôs, na época, um novo método
onde as medidas fossem feitas no meio de crescimento; este método foi
considerado com um teste in vivo em oposição aos testes descritos acima,
considerados testes in vitro. As técnicas de Helm e Gilliland são as bases para a
maioria das análises de floculação e são os métodos de quantificação da
floculação adotados pelo European Brewing Convention (Soares & Mota, 1997)
Além dos testes de sendimentação reportados acima, outros métodos foram
desenvolvidos para determinar a floculação de células de levedura baseados na
dispersão das leveduras floculadas em suspensão pela ação de açúcares (Eddy,
1955), EDTA(Stahl et ai., 1983) ou calor (Taylor & Orton, 1975).
Nos anos 80 uma análise mais detalhada foi feita com a influência da
concentração inicial de células (Kilin et al., 1988b; Miki et al., 1982a e 1982b) e
agitação, (Amory & Rouxhet, 1988; Kihn et ai., 1982b; Stratford et al., 1988;
Startford & Keenan, 1988; Stratford & Wilson, 1990) na quantificação de
floculação de células de levedura. Desta forma, técnicas adicionais ou variantes
de outras mais antigas também foram descritas. Miki et al. (1982a e 1982b),
aperfeiçoou um método descrito em 1962. Kihn et al. (1988a e 1988b) e Smit et
al. (1992) desenvolveram seus próprios métodos que são uma modificação do
método descrito por Miki et al.(1982a e 1 982b). Stratford et al. (1988), Stratford
& Keenan(l988) e Stratford & Keenan (1987) descreveram há mais de dez anos
um novo método completamente padronizado; neste método uma suspensão
celular constituindo inteiramente de células soltas deve ser agitada durante 4 - 6
horas (até que o equilíbrio entre a fração de células floculadas e soltas fosse
atingido. Uma revisão detalhada dos métodos de quantificação da floculação de
células de levedura foi feita por Calleja(l984); Calleja & Johnson(1977) e Speers
et al.(1992a).
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Na ausência de um método consensual, muitos autores (Speers & Ritcey,
1995; Speers et al., 1992) enfatizam a necessidade urgente de padronização de um
teste de floculação. Com o propósito de uma padronização de um método para
quantificar a floculação de células de levedura, nos últimos anos a American
Society of Brewing Chemists (ASBC) formou um comitê encarregado da
avaliação e melhoria do método de Helm. Recentemente Speers & Ritcey (1995)
propuseram um protótipo de método ideal de floculação.
Um método de quantificação de leveduras baseado no teste de floculação
de Helm foi melhorado por Soares & Mota (1997). Neste método, todos os passos
foram padronizados: concentração de células, amostragem e determinação de
células sedimentadas. Os resultados obtidos com o teste de sedimentação não
diferem significantemente daqueles obtidos com o teste de Stratford (1991); além
de que, a precisão dos dois métodos não difere significantemente. Os resultados
demonstraram claramente que o método melhorado no trabalho de Soares & Mota
(1997) é rigoroso para a quantificação da floculação de células de levedura e
permite a diferenciação da capacidade de floculação das cepas.
O respectivo teste de micro-floculação de Stratford também foi comparado
no trabalho de Soares & Mota (1997) chamado de micro floculação e este foi
selecionado por apresentar os melhores resultados.

4. MATERIAL E MÉTODOS
4.1 Cultura de levedura
A levedura utilizada nos experimentos deste trabalho foi a Saccharomyces

cerevisiae (PE-2) (isolada da Usina da Pedra - SP). Esta levedura encontra-se em
estado liofilizado fazendo parte da coleção de microrganismos da empresa Fermentec

SIC Ltda. -Assistência Técnica em Fermentação Alcoólica.

4.1.1. Meio de cultivo para levedura
Para a reativação das células de levedura foi utilizado o meio de cultivo
líquido YEPD (extrato de levedura - 1,0%, peptona - 1,0%, dextrose - 2,0%), uma
vez que se mostra adequado para o crescimento da levedura estudada.

4.1.2. Reativação da cultura de levedura
A cultura de levedura liofilizada foi reativada em tubo de ensaio contendo 5,O
ml de meio de cultivo líquido YEPD. Depois de incubadas a 32ºC±l ºC por 24 horas,
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a cultura foi repicada e incubada novamente nas mesmas condições, por mais 24
horas (Figura 1 ).

CULTURA DE LEVEDURA LIOFILIZADA
'v

REATIVAÇÃO (em 5 ml de meio de cultivo líquido YEPD)
32ºC±l ºC por 24 horas
V
REPICAGEM (em 5 ml de meio de cultivo liquido YEPD)
32ºC±lºC por 48 horas
V
CULTURA DE LEVEDURA REATIVADA
Figura 1: Procedimento para reativação das células de levedura

4.2. Culturas de bactérias
As bactérias das seguintes espécies foram utilizadas nos experimentos:

Lactobacillus fermentum, L. plantarnm, L confusus, L. frnctosus, L. frnctivorans, L.
coryniformes, L. maltaromicus e L. vaccinostercus (Quadro 1 ). Estas bactérias foram
isoladas, de processo fermentativo para a produção de álcool de cana-de-açúcar, e
identificadas pela empresa Fermentec SIC Ltda. - Assistência Técnica em
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Fermentação Alcoólica, sediada em Piracicaba, S.P. , encontrando-se as mesmas
conservadas em estado liofilizado, fazendo parte da coleção de bactérias desta
empresa.
FT 038 B isolado da Destilaria Jardest- S.P.;
Lactobacillusfermentum

FT 108 B isolado da Usina Vale doRosário- S.P.;
FT 155 B isolado da Usina Mandu-S.P;.
FT 259 B isolado da Usina Mandú-S.P;.
FT 107 B isolado da Usina Vale doRosário- S.P;.

Lactobacillus plantarnm

FT 191 B isolado da Usina NovaAmérica- S.P.;
FT 199 B isolado da Usina Univalem- S.P.;
FT 225 B isolado da Usina SantaAdélia- S.P.;

Lactobacillus confusus

FT 190 B isolado da UsinaAltoAlegre-P.R.;
FT 193 B isolado da Usina NovaAmérica- S.P.;

Lactobacillusfrnctosus

FT 230 B isolado da Usina SantaAdélia- S.P.;
FT 273 B isolado da Usina Mandu- S.P;.
FT 189 B isolado da UsinaAlto Alegre-P.R.;

Lactobacil/us frnctovoran"i FT 146 B isolado da Usina Ester- S.P;.
FT 289 B isolado da Usina MB- S.P;.
FT 004 B isolado da Usina daPedra- S.P.;
Lactobacil/us coryniformes FT 137 B isolado da Usina daPedra- S.P.;
FT 260 B isolado da Usina Vírgulino de Oliveira- S.P.;
Lactobacillus

FT 224 B isolado da DestilariaPioneiros- S.P.;

maltaromicus
Lactobacillus

FT 209 B isolado da UsinaAlto Alegre- S.P.

vaccinostercus
Quadro l: Bactérias utilizadas nesta pesquisa, com suas respectivas origens.
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4.2.1. Meio de cultivo para bactérias
Para a reativação das bactérias do gênero Lactobacillus foi utilizado o meio de
cultivo líquido MRS (Lactobacilli Mal\ Rogosa e Sharpe) constituído de extrato de
levedura - 0,5o/o, extrato de carne - 0,5%, peptona - 1,0%, dextrose - 2,0%, TWEEN
80 - O,1%, fosfato dibásico de potássio - 0,2%, acetato de sódio - 0,5%, citrato de
amônio dibásico - 0,2°/4, sulfato de magnésio - 0,01% e sulfato de manganês 0,005%.

4.2.2. Reativação das culturas de bactérias
As culturas liofilizadas de bactéria do gênero Lactobacillus foram reativadas
em tubos de ensaio contendo 5,0 ml do meio de cultivo líquido MRS. Depois de
incubadas a 32ºC±l ºC por 24 horas, as culturas foram repicadas e incubadas
novamente nas mesmas condições, por mais 48 horas (Figura 2).
Este meio de cultivo foi escolhido uma vez que se mostrou adequado para a
multiplicação das bactérias estudadas.
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CULTURA DE BACTÉRIA LIOFILIZADA
V
Lactobaci/lus - REATIVAÇÃO (em 5 m1 de meio de cultivo liquido MRS)

32ºC±I ºC por 24 horas
V
Lactobacillus -REPICAGEM (em 5 ml de meio de cultivo líquido MRS)

32ºC±l ºC por 48 horas
V
CULTURA DE BACTÉRIA REATIVADA
Figura 2: Procedimento para reativação das bactérias.

4.3. Condições de cultivo de células para teste de floculação
As bactérias do gênero Lactobacillus foram cultivadas em 50 m1 de caldo
MRS, por 24 horas a 32ºC ± I ºC, utilizando-se como inóculo (1%), um cultivo de
24 horas da bactéria no mesmo meio.
A levedura S. cerevisiae (PE-2) foi cultivada em 50 mi de caldo YEPD, e
tratada nas mesmas condições das células de bactérias.
Após o crescimento, as células foram centrifugadas a 3600 G, por 10
minutos, a temperatura ambiente. Então seguiu-se duas lavagens com solução de
etilenodiaminotetracético dissódico dihidratado (Na2EDTA) 0,025 M, e então, de
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acordo com o teste a ser realizado, as culturas foram ressuspensas em água
deionizada, em tampão Tris-HCl 10- 1 M pH 7,0 - 7,5.

4.4. Determinação da relação entre as concentrações celulares na
floculação
A concentração de leveduras utilizada foi de de 10% v/v, com uma
população 2,4 x 108 células de leveduras, concentração esta comumente
encontrada em uma doma de fermentação alcoólica.
A população inicial das bactérias do gênero Lactobacillus, na suspensão
em água deionizada em tampão Tris-HCI 10- 1 M, pH 7,0 - 7,5, foi determinada
por plaqueamento "pour plate" em MRS Agar e então diluída a fim de conseguir
se a população mínima limite causadora da floculação.

4.5. Determinação do índice de floculação da levedura
A determinação do índice de floculação da levedura foi realizada através de
método turbidimétrico, que baseia-se na velocidade de sedimentação e clarificação do
sobrenadante da suspensão de microrganismos. Esta suspensão de microrganismos é
agitada na presença de CaC}i em tubo de ensaio de 16 x 150 mm conforme, descrito a
seguir e deixada em repouso para ocorrer a sedimentação dos flocos. O sobrenadante
é retirado cuidadosamente com um pipetador automático e então é feita a leitura da
absorbância por turbidimetria (figura 3). Essa técnica permite medir a velocidade e o
grau de floculação de uma suspensão de leveduras.

31

2 ml da suspensão de levedura
+
2 ml da suspensão de bactéria
+
l m1 de uma solução de CaC}z a 5 x l 0-2 M
{,
agitação por 1 O segundos
-1,
repouso por 1 O minutos
-1,
retirada do sobrenadante (3 ml)
-1,
leitura de turbidez do sobrenadante
Figura 3: Procedimento para determinação do índice de floculação da levedura
A agitação foi feita em agitador de tubo. As amostras do sobrenadante foram
retiradas cuidadosamente utilizando um pipetador automático. As leituras foram
realizadas em espectrofotômetro a 600 nm. O teste foi feito a temperatura ambiente.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A floculação de Saccharomyces cerevisiae por Lactobacillus pôde ser
quantificada pela rápida diminuição da turbidez da suspensão das células de
levedura, com o decorrer do tempo. Na ausência de floculação, a turbidez da
suspensão diminui vagarosamente, mas na presença de bactérias floculantes, a
queda na turbidez é bastante acelerada.
Das 20 cepas de Lactobacillus testadas, isoladas a partir de vinho bruto de
usinas e destilarias, 4 apresentaram capacidade de flocular células de levedura
(PE-2). Estas cepas podem ser separadas de acordo com a capacidade floculante
em 2 grupos: (a) não floculentas e (b) floculentas, conforme indicado na Quadro
2. Os limites foram determinados, comparando-se os resultados obtidos por
Santos (1991), considerando a absorbância do sobrenadante inferior a 0,40 como
pertencente ao grupo floculento e a leitura da absorbância acima de 0,65 como
sendo do grupo não floculento.
Segundo Santos ( 1991) existe um outro grupo de bactérias floculentas
chamadas de fracamente floculentas onde a leitura da absorbância estaria na faixa
de 0,40 a 0,65, mas nesta pesquisa nenhuma cepa mostrou pertencer a este grupo,
nestas condições de experimentação.
Destas 4 cepas de Lactobacillus, 2 são da espécie L. fermentum (Figuras 4
e 5) e 2 da espécie L. fructivorans (Figuras 6 e 7), o que concorda com as
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afirmações de Santos (1991), de que somente algumas cepas de L. fermentum
provocam a floculação de células de leveduras.
Com os resultados obtidos nesta pesquisa pode-se dizer que outras espécies
de Lactobacillus também são hábeis em provocar a floculação de células de
leveduras além do já conhecido L. fermentum.
Comparando-se os resultados aqui obtidos com os resultados de Santos
(1991), temos dois grupos de bactérias, de acordo com a capacidade floculante de
cada uma delas
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BACTÉRIA

CODIGO

CARACTERISTICA

L. fermentum

FT 038B

Floculenta

L. fermentum

FT 108B

Não floculenta

L. fermentum

FT 155B

Não floculenta

L. fermentum

FT 259B

Floculenta

L.plantarum

FT 107B

Não floculenta

L.plantarum

FT 191B

Não floculenta

L.plantan,m

FT 199B

Não floculenta

L.plantarum

FT 225B

Não floculenta

L. corifusus

FT 190B

Não floculenta

L. fructosus

FT 193B

Não floculenta

L. fructosus

FT 230B

Não floculenta

L. fructosus

FT 273B

Não floculenta

L. fn,ctivorans

FT 189B

Floculenta

L. fructivorans

FT 146B

Floculenta

L. fructivorans

FT 289B

Não floculenta

L. coryniformes

FT 004B

Não floculenta

L. coryniformes

FT 137B

Não floculenta

L. coryniformes

FT 260B

Não floculenta

L. maltaromicus

FT 224B

Não floculenta

L. vaccinostercus

FT 209B

Não floculenta

Quadro 2: Classificação das bactérias pela capacidade de flocular células de
levedura PE-2.
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FT 038 8

Lactobacillus fermentum
E
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Obs: A população bacteriana está expressa em 107 UFC/mL

Figura 4: Efeito da população bacteriana de L. fermentum (FT 038 B) na floculação de
células de levedura PE-2
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FT 259 8

Lactobacillusfermentum
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Obs: A população bacteriana está expressa em 107 UFC/mL

Figura 5: Efeito da população bacteriana de L. fermentum (FT 259 B) na floculação de
células de levedura PE-2
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FT 146 8

Lactobacillus fructivorans
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Obs: A população bacteriana está expressa em 107 UFC/mL

Figura 6: Efeito da população bacteriana de L. jructivorans (FT 146 B) na floculação de
células de levedura PE-2
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FT 189 B

Lactobacillus fructivorans
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Obs: A população bacteriana está expressa em 107 UFC/mL

Figura 7: Efeito da população bacteriana de L. fructivorans (FT 189 B) na floculação de
células de levedura PE-2
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A ocorrência da floculação foi constatada pela redução drástica da
absorbância do sobrenadante, após a adição de uma solução de CaCli a 10-3 M
(concentração final) com agitação vigorosa, seguida de um período de repouso da
mistura de células bacterianas e leveduriformes de Saccharomyces cerevisiae.
A concentração de células de leveduras utilizada para os testes de
floculação foi de 10% v/v. Foi utilizada esta concentração a fim de simular uma
doma de fermentação alcoólica que normalmente contém esta concentração
celular.
As concentrações de células bacterianas utilizadas nesta pesqmsa foi
também estabelecida pelo número de células bacterianas contaminantes
encontradas nas domas de fermentação alcoólica (Gallo, 1990; Rodini, 1985),
visto que uma doma com problemas de contaminantes bacterianos está na ordem
de 107 - 108 UFC/ml.
As outras espécies de Lactobacillus testadas não provocaram a floculação
de leveduras, mesmo bactérias da espécie L. fermentum não provocaram a
floculação das células de levedura (Figuras 8 e 9).
Além destas bactérias testadas, outras de mesmo gênero mas de espécies
diferentes não provocaram a floculação de leveduras, como L. plantan,m (Figuras
10, 11, 12 e 13), L. confusus (Figura 14), L. fructosus (Figuras 15, 16 e 17), uma
outra cepa de L. frutivorans não floculenta (Figura 18), L. coryniformis (Figuras
19, 20 e 21), L. maltaromicus (Figura 22) e L. vaccinostercus (Figura 23).
O fato de ocorrer uma diminuíção na leitura da absorbância das cepas de

Lactobacillus não floculentas, ocorre pelo fato de que, haviam menor número de
células de bactérias em suspensão no meio (devido a diluição feita) no momento
da leitura.
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FT 108 8

Lactobacillusfermentum
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Obs: A população bacteriana está expressa em 107 UFC/mL

Figura 8: Efeito da população bacteriana de L. fermentum (FT 108 B) na floculação de
células de levedura PE-2
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FT 155 8

Lactobacillus fermentum
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Obs: A população bacteriana está expressa em 107 UFC/mL

Figura 9: Efeito da população bacteriana de L. fermentum (FT 155 B) na floculação de
células de levedura PE-2
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FT 107 8

Lactobacillus plantarum
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Obs: A população bacteriana está expressa em 107 UFC/mL

Figura 10: Efeito da população bacteriana de L. plantarum (FT 107 B) na floculação de
células de levedura PE-2
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FT 191 8

Lactobacillus plantarum
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Obs: A população bacteriana está expressa em 107 UFC/mL

Figura 11: Efeito da população bacteriana de L. plantarum (FT 191 B) na floculação de
células de levedura PE-2
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Obs: A população bacteriana está expressa em 107 UFC/mL

Figura 12: Efeito da população bacteriana de L. plantarum (FT 199 B) na floculação de
células de levedura PE-2
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Figura 13: Efeito da população bacteriana de L. plantarum (FT 225 B) na floculação de
células de levedura PE-2
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FT 190 B

Lactobacillus confusus
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Figura 14: Efeito da população bacteriana de L confusus (FT 190 B) na floculação de
células de levedura PE-2
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Figura 15: Efeito da população bacteriana de L fructosus (FT 193 B) na tloculação de
células de levedura PE-2
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Figura 16: Efeito da população bacteriana de L fructosus (FT 230 B) na floculação de
células de levedura PE-2
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Figura 17: Efeito da população bacteriana de L jructosus (FT 273 B) na floculação de
células de levedura PE-2
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Figura 18: Efeito da população bacteriana de L fructivorans (FT 289 B) na tloculação de
células de levedura PE-2
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Figura 19: Efeito da população bacteriana de L coryniformes (FT 004 B) na floculação
de células de levedura PE-2
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Figura 20: Efeito da população bacteriana de L coryniformes (FT 137 B) na floculação
de células de levedura PE-2
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Figura 21: Efeito da população bacteriana de L coryniformes (FT 260 B) na floculação
de células de levedura PE-2
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Figura 22: Efeito da população bacteriana de L maltaromicus (FT 224 B) na floculação
de células de levedura PE-2

55

FT 209 8

Lactobacillus vaccinostercus
1,6
e 14 ----------------------------ºo
�
------------------------------------------------------------------------------12
ffl '

-

'fflõ 1 -----------------------------------------------------------------------------------e
<ffl
o,a ------------------------------------------------------------------------------------

e
º

� 0,6 -----------------------------------------------------------------------------------�
(tj
u 0,4 -----------------------------------------------------------------------------------1/J

(tj

t..

:J
�
�

0,2 -----------------------------------------------------------------------------------0
640

'-------------___,
u,,.-----_ u__
u
�

64
População bacteriana

6,4

Obs: A população bacteriana está expressa em 107 UFC/mL

Figura 23: Efeito da população bacteriana de L vaccinostercus (FT 209 B) na floculação
de células de levedura PE-2
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Segundo Gallo (1990) a população de contaminantes em domas de
fermentação industrial é em tomo de 106 e 108 UFC/ml, desta forma foi
estipulado que a população bacteriana dos testes fosse semelhante, a fim de
simular uma doma de fermentação.
As bactérias consideradas floculentas apresentaram diferenças quanto a
intensidade de floculação. Isto pode ser devido a existência de um maior número
de sítios de interação com as células de levedura nas cepas fortemente floculentas
do que aquelas com menor poder floculante (Stratford, 1996a).
A existência de cepas floculentas e não floculentas de Lactobacillus pode
justificar o fato de algumas usinas apresentarem problemas de floculação,
enquanto outras não, mesmo apresentando níveis consideráveis e equivalentes de
contaminação (Yokoya, 1989). Uma possível seleção de cepas floculentas pode
explicar o fato destas últimas passarem a apresentar, repentinamente, problemas
de floculação. Isto seria plausível, uma vez que, segundo Gallo (1990) a
predominância de espécies contaminantes varia durante a safra analisada.
A característica floculante, provavelmente, é determinada geneticamente
(Russel et al., 1980; Wilkie & Evans, 1982)e pode estar relacionada com herança
plasmidial, em função de sua instabilidade, relativamente, elevada. Esta
instabilidade

pode ser devido a

facilidade

de perda

destes

fatores

extracromossômicos. Os plasmídeos são encontrados frequentemente em bactérias
lácticas e, particurlarmente, nas espécies de Lactobacillus, contendo genes
responsáveis pela fermentação da lactose, resistência a bacteriófagos, velocidade
da coagulação da caseína, etc. Não se pode, porém, descartar a hipótese de
herança cromossômica, sendo necessários estudos genéticos para esclarecer o
mecanismo de transmissão desta característica.
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Neste estudo, foi constatado que a presença de íons cálcio e a agitação da
suspensão das células são necessários para que a floculação ocorra, confirmando
então a observação de Yokoya (1989).
De acordo com os resultados obtidos, sugere-se que a floculação de
Saccharomyces cerevisiae causada por bactérias do gênero Lactobacillus envolve
um mecanismo intercelular a nível da parede celular destes microrganismos. Este
processo deve envolver componentes protéicos da superficie celular das bactérias,
mais especificamente, os grupos funcionais feno e indol, e carboidratos da parede
celular da levedura. Os íons de Ca++, por sua vez, também atuam diretamente
neste sistema. Desta forma, embora o sistema de floculação de Saccharomyces
cerevisiae causado por bactérias do gênero Lactobacillus aqui estudado, tenha
sido classificado de acordo com o modelo simbiótico (Stratford, 1992a), este pode
ser enquadrado no modelo das lectinas, devido ao envolvimento de um
componente protéico da parede celular do microrganismo floculante, o qual
possui características de uma lectina e apresenta afinidade por sítios receptores
constituídos por carboidratos, sendo que, a presença de íons se mostrou
importante para a manutenção deste processo.

7. CONCLUSÕES
1. Outras espécies de Lactobacillus também são hábeis em provocar a
floculação de células de levedura, antes referida quase que exclusivamente, às
floculações de células de leveduras por interação bacteriana, por Lactobaci/lus

fermentum.
2. Não são todas as cepas de Lactobacillus que provocam a floculação,
como já reportado anteriormente em outros estudos.
3. Não são todas as cepas de Lactobacíllus fermentum hábeis em provocar
a floculação de células de levedura, apenas as cepas FT 038 B e FT 259 B,
isoladas da Destilaria Jardest- S.P. e Usina Mandu- S.P. respectivamente.
4. Algumas cepas de L. fructivorans também foram hábeis em provocar a
floculação de células de leveduras, sendo elas: FT 146 B e FT 189 B, isoladas da
Usina Ester- S.P. e Usina Alto Alegre - P.R. respectivamente.
5. Há necessidade de uma certa concentração bacteriana para que ocorra a
floculação, e esta concentração difere entre diferentes espécies de Lactobacillus,
entretanto há necessidade de níveis acima de l 06 UFC/mL de contaminação para
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que a floculação aconteça, visto que controlando-se a contaminação bacteriana,
evita-se a floculação das células de levedura.
6. Com concentração de células de leveduras em 10,0% (v/v), níveis
variáveis de contaminação (106 - 108) de diferentes espécies de Lactobacillus, são
necessários para provocar a floculação de células de leveduras.
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8.APÊNDICE

Tabela 1: Efeito da população bacteriana de Lactocabillus fermentum (FT 038 B)
na floculação de células de levedura
População bacteriana

Leitura da absorbância a 600 nm

7,2 X 107

1,205

8,8 X 107

0,979

9,6 X 107

0,688

1,0x l0lS

0,494

1,1x l0lS

0,352

1,2x 108

0,256

1,6x l0lS

0,203

1,6 X 109

0,464
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Tabela 2: Efeito da população bacteriana de Lactocabillus fermentum (FT 259 B)
na floculação de células de levedura
População bacteriana

Leitura da absorbância a 600 nm

2,8 X 106

1,262

3,2 X 106

1,103

3,6 X 106

0,981

4,0 X 106

0,880

4,4 X 106

0,411

4,8 X 106

0,358

5,2 X 106

0,213

5,6 X 106

0,153

6,0 X 106

0,151

8,0 X 106

0,092

Tabela 3: Efeito da população bacteriana de Lactobacillus fructivorans (FT 146
B) na floculação de células de levedura
População bacteriana

Leitura da absorbância a 600 nm

6,6 X 107

1,526

7,7 X 10'

1,308

8,8 X 107

0,936

9,9 X 107

0,806

1,1 X I0l,

0,564

2,2 X 10�

0,263

2,2 X I0Y

0,256
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Tabela 4: Efeito da população bacteriana de Lactobaci/lus fructivorans (FT 189
B) na floculação de células de levedura
População bacteriana

Leitura da absorbância a 600 nm

1,6 X l0Ó

1,349

2,4 X 106

0,902

3,2 X l0Ó

0,671

4,0 X l0Ó

0,534

4,8X 106

0,445

5,6 X 106

0,142

6,4X l0Ó

0,056

7,2X l0Ó

0,034

8,0X 106

0,031

1,6 X 10'

0,030

1,6 X l0H

0,416

Tabela 5: Efeito da população bacteriana de Lactocabi/lus fermentum (FT 108 B)
na floculação de células de levedura
População bacteriana

Leitura da absorbância a 600 nm

1,8 X 10'

1,074

1,8X l0H

1,201

1,8X 109

1,461
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Tabela 6: Efeito da população bacteriana de Lactocabillus fermentum (FT 155 B)
na floculação de células de levedura
População bacteriana

Leitura da absorbância a 600 nm

1,6 X 107

1,083

1,6 X 10!.I

1,141

1,6 X 109

1,283

Tabela 7: Efeito da população bacteriana de Lactocabillus plantarum (FT 107 B)
na floculação de células de levedura
População bacteriana

Leitura da absorbância a 600 nm

6,0 X lo''

1,021

6,0 X IOK

1,163

6,0 X 109

1,375

Tabela 8: Efeito da população bacteriana de Lactocabillus plantan1m (FT 191 B)
na floculação de células de levedura
População bacteriana

Leitura da absorbância a 600 nm

9,6 X 101

1,422

9,6 X 108

1,539

9,6 X 10"

1,649
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Tabela 9: Efeito da população bacteriana d e Lactocabillus plantarnm (FT 199 B)
na floculação de células de levedura
População bacteriana

Leitura da absorbância a 600 nm

2,3 X 107

1,359

2,3 X 10K

1,423

2,3 X 109

1,560

Tabela 10: Efeito da população bacteriana de Lactocabillus plantarnm (FT 225 B)
na floculação de células de levedura
População bacteriana

Leitura da absorbância a 600 nm

8,0 X 106

1,383

8,0 X 107

1,431

8,0 X 108

1,589

Tabela 11: Efeito da população bacteriana de Lactocabillus conjilsus (FT 190 B)
na floculação de células de levedura
População bacteriana

Leitura da absorbância a 600 nm

1,1 X 10'

1,433

1,1 X l0K

1,501

1,1 X 109

1,605

78

Tabela 12: Efeito da população bacteriana de Lactocabillus fructosus (FT 193 B)
na floculação de células de levedura
População bacteriana

Leitura da absorbância a 600 nm

8,4 X l0Ó

1,252

8,4 X 107

1,385

8,4 X I0K

1,510

Tabela 13: Efeito da população bacteriana de Lactocabillusfructosus (FT 230 B)
na floculação de células de levedura
População bacteriana

Leitura da absorbância a 600 nm

4,4 X l0Ó

0,989

4,4 X 101

1,127

4,4 X l0K

1,376

Tabela 14: Efeito da população bacteriana de Lactocabillus jructosus (FT 273 B)
na floculação de células de levedura
População bacteriana

Leitura da absorbância a 600 nm

4,0 X 106

1,109

4,0 X 10'

1,236

4,0 X l0K

1,382
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Tabela 15: Efeito da população bacteriana de Lactocabillus fructivorans (FT 289
B) na floculação de células �e levedura
População bacteriana

Leitura da absorbância a 600 nm

6,4 X 106

1,005

6,4 X 10'

1,141

6,4 X 108

1,238

Tabela 16: Efeito da população bacteriana de Lactocabillus coryniformes

coryniformes (FT 004 B) na floculação de células de levedura
População bacteriana

Leitura da absorbância a 600 nm

3,2 X 106

1,074

3,2 X 107

1,202

3,2 X 108

1,461

Tabela 17: Efeito da população bacteriana de Lactocabil/us coryniformes

torquens (FT 137 B) na floculação de células de levedura
População bacteriana

Leitura da absorbância a 600 nm

1,1 X 107

1,395

1,1 X 108

1,430

1,1 X 109

1,524
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Tabela 18: Efeito da população bacteriana de Lactocabillus coryniformes (FT 260
B) na floculação de células de levedura
População bacteriana

Leitura da absorbância a 600 nm

1,1 X 10 1

1,319

1,1 X 108

1,401

1,1 X lOY

1,488

Tabela 19: Efeito da população bacteriana de Lactocabillus maltaromicus (FT 224
B) na floculação de células de levedura
População bacteriana

Leitura da absorbância a 600 nm

7,2 X 107

1,459

7,2 X IOlS

1,543

7,2 X 109

1,629

Tabela 20: Efeito da população bacteriana de Lactocabillus vaccinostercus
(FT 209 B) na floculação de células de levedura
População bacteriana

Leitura da absorbância a 600 nm

6,4 X 107

1,238

6,4 X 108

1,397

6,4 X 109

1,448

