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Sumário 

 

A biotecnologia, por definição, envolve a utilização de organismos vivos ou de componentes celulares 
derivados de organismos vivos. A tecnologia do ADN recombinante, devido à sua capacidade de efectuar 
alterações nas características de um organismo vivo, pode teoricamente ser empregue para modificar ou 
melhorar qualquer processo biotecnológico. No entanto, para que uma abordagem deste tipo seja bem sucedida é 
necessário que seja efectuada de forma híbrida entre a genética aplicada e o próprio processo. Desta forma, ao 
efectuar alterações ao nível da biologia molecular deve-se ter em conta o processo ao qual se pretende aplicar. 
Uma vez construído o novo microrganismo, a operação em biorreactor e optimização do processo não pode 
ignorar as suas características de microrganismo recombinante. 

Com o presente trabalho pretendeu-se contribuir para o melhoramento do processo biotecnológico de 
tratamento do soro de queijo através da construção de estirpes de Saccharomyces cerevisiae floculantes 
utilizadoras de lactose. 

Inicialmente, a estirpe floculante S. cerevisiae NCYC869-A3/T1 capaz de metabolizar e fermentar a 
lactose, através da utilização dos genes de Kluyveromyces lactis, LAC4 (codificador para a β-galactosidase) e 
LAC12 (codificador para a permease da lactose), apresentava algumas limitações na metabolização de lactose, 
fermentação em etanol e floculação que foram ultrapassadas. Esta estirpe recombinante foi estudada em sistema 
contínuo de elevada densidade celular, permitindo a obtenção de cerca de 11 gl-1h-1 de etanol quando operado 
com meio semi-sintético à taxa de diluição de 0,5 h-1. A utilização de permeado de soro como substrato para 
fermentação alcoólica foi testada, obtendo-se uma produtividade em etanol de cerca de 10 gl-1h-1 para o sistema 
operado a 0,45 h-1 de taxa de diluição. A utilização de concentrado de permeado de soro de queijo para diminuir 
os custos de destilação foi avaliada, tendo-se comprovado a capacidade da estirpe recombinante na fermentação 
de etanol para valores próximos do teoricamente esperado. No entanto, a operação em contínuo em sistema de 
elevada densidade celular não foi possível devido à desfloculação da biomassa. A utilização conjunta desta 
estirpe recombinante de levedura e uma estirpe de E. coli recombinante produtora da proteína GFP, permitiu 
confirmar a resistência destes sistemas a contaminações quando operados a taxas de diluição suficientemente 
elevadas. 

Construíram-se também estirpes S. cerevisiae floculantes e não floculantes, excretoras de β-
galactosidase através da clonagem do gene lacA de Aspergillus niger. A comparação de estirpes floculantes e 
não floculantes com o mesmo património genético permitiu verificar da viabilidade da produção de β-
galactosidase extracelular por células floculantes. Uma das estirpes construídas apresentou produção de β-
galactosidase comparável à obtida em sistemas comerciais de produção da enzima por fungos. Foi possível 
comprovar a pureza com que esta enzima é excretada para o meio extracelular, assim como a manutenção das 
suas propriedades, nomeadamente o óptimo de pH e de temperatura. A produção de β-galactosidase pela estirpe 
recombinante foi estudada em sistema descontínuo e semi-contínuo tendo-se avaliado o efeito de diferentes 
parâmetros tais como, concentração inicial de lactose, taxa de arejamento e concentração de extracto de 
levedura. Verificou-se que o melhor sistema para produção de β-galactosidase correspondia à concentração 
inicial de lactose de 100 gl-1 e 10 gl-1 de extracto de levedura com micro-arejamento. Aplicou-se a estirpe 
construída a sistema contínuo de elevada densidade celular, obtendo-se uma produtividade cerca de 6 vezes 
superior à obtida em sistema descontínuo. Foram também testados o permeado e o concentrado do permeado de 
soro de queijo como substrato, aplicando-se a enzima produzida à hidrólise do permeado de soro de queijo. 

Finalmente, desenvolveu-se uma estratégia para obtenção de estirpes modificadas com um plasmídeo 
contendo o gene de floculação e o de produção da β-galactosidase. A obtenção da referida estirpe permitirá 
operar num sistema auto-selectivo, desde que se assegure a existência de uma cultura contínua de elevada 
densidade celular com capacidade de selecção de células floculantes. A estratégia desenvolvida para a 
construção do plasmídeo é apresentada e discutida. 

 

Palavras chave: floculação, lactose, genética de leveduras, Saccharomyces cerevisiae, soro de queijo, 
etanol, β-galactosidase, sistemas de elevada densidade celular. 
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Abstract 

 

Biotechnology involves, by definition, the use of living organisms or cellular components of living 
organisms. Due to its ability to modify the properties of a living organism, the recombinant DNA technology can 
theoretically be employed to change or improve any biotechnological process. However, to be successful it is 
necessary to use a hybrid approach between applied genetics and the process itself. In this way, the modifications 
concerning the molecular biology stage must take into account the process that one wants to improve. Once the 
new organism has been constructed, the bioreactor operation and optimisation stages must take into account the 
recombinant organism properties. 

The aim of the present work was to contribute to the biotechnological improvement of cheese whey 
process treatment by the construction of lactose utilizing Saccharomyces cerevisiae flocculent strains. 

The flocculent strain S. cerevisiae NCYC869-A3/T1 is able to metabolise and ferment lactose by the 
utilization of the Kluyveromyces lactis genes, LAC4 (coding for β-galactosidase) and LAC12 (coding for lactose 
permease). Initially, the recombinant strain presented some limitations concerning lactose metabolisation, 
ethanol fermentation and flocculation ability, that were overcome. This recombinant strain was used in a 
continuous high cell density system allowing for 11 gl-1h-1 ethanol productivity when fed with semisynthetic 
medium at 0.5 h-1 dilution rate. The use of cheese whey permeate as substrate for alcoholic fermentation was 
tested resulting in an ethanol productivity of 10 gl-1h-1 for 0.45 h-1 dilution rate. Aiming at decreasing the 
distillation costs, the use of cheese whey permeate concentrated two times was analysed, being the ability of the 
recombinant strain to ferment ethanol near the expected theoretically value confirmed. However, it was not 
possible to operate at continuous high cell density due to biomass deflocculation. Resistance to contamination of 
these systems when operating at high dilution rate was confirmed by the use of a recombinant E. coli strain 
producing the GFP protein.  

β-Galactosidase secreting flocculent and non-flocculent S. cerevisiae strains were constructed by 
cloning the Aspergillus niger lacA gene. The comparison between flocculent and non-flocculent strains with the 
same genetic background confirmed the viability of producing extracellular β-galactosidase by flocculent yeast 
cells. One of the constructed strains presented β-galactosidase production comparable to the one obtain in 
commercial systems by fungi. It was possible to confirm the secreted enzyme purity as well as the maintenance 
of its properties, namely the pH and temperature optima. The β-galactosidase production was studied in batch 
and fed-batch culture. The effect of different parameters, such as, initial lactose concentration, aeration rate and 
yeast extract concentration were assayed. The best production was obtained with 100 gl-1 initial lactose 
concentration, 10 gl-1 yeast extract concentration and micro-aeration. The constructed strain was applied to a 
continuous high cell density system, allowing for a β-galactosidase productivity 6 times higher than the one 
obtained with the batch system. The cheese whey permeate and the cheese whey permeate concentrated were 
used as substrates and the produced enzyme was applied to the cheese whey permeate hydrolysis. 

Finally, a strategy for obtaining strains harbouring a plasmid carrying the flocculation and β-
galactosidase genes was developed. Obtaining such a recombinant strain would allow for the operation of an 
auto-selective system, once the existence of a high cell density culture selective for flocculent cells is assured. 
The strategy developed is presented and discussed. 

  

Key words: flocculation, lactose, yeast genetics, Saccharomyces cerevisiae, cheese whey, ethanol, β-
galactosidase, high cell density systems. 
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1. Introdução 

 

 

 

 

Sumário 

Sendo a biotecnologia a área em que se insere o trabalho apresentado, faz-se uma breve referência ao 

seu conceito e à evolução do mesmo. Seguidamente, é abordada a biotecnologia de leveduras e sua evolução 

definindo o contexto e a motivação que estiveram na base do presente trabalho. 

Por último referem-se os principais objectivos do trabalho e descreve-se a estrutura da dissertação. 
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1.1 A biotecnologia 

Segundo a Federação Europeia de Biotecnologia (EFB), a biotecnologia é definida 

como sendo “o uso integrado de ciências naturais (biologia, incluindo a biologia molecular, 

bioquímica, mas também a química e a física) e de engenharia (engenharia química e 

electrónica), dirigidas para a aplicação industrial de organismos, células, ou seus constituintes 

e análogos moleculares, a fim de proporcionar à sociedade bens e serviços desejáveis”(citado 

em Sousa, 1994). A biotecnologia engloba desde a selecção empírica da melhor colheita ao 

desenvolvimento de culturas para produção de vacinas recombinantes. Com o advento da 

biologia molecular, a nova biotecnologia apresenta diversas potencialidades e é hoje vista, 

não só como uma ciência, mas também como um negócio de futuro. No Dicionário do Século 

XXI (Attali, 1998), a biotecnologia é definida como sendo “uso das tecnologias da matéria 

viva e dos conhecimentos da genética com vista à modificação das características ou dos 

comportamentos de um organismo vivo, e ao aperfeiçoamento de tratamentos e vacinas contra 

doenças virais e microbianas. Encontrar-se-ão numerosas aplicações em bioagricultura, em 

medicina e em farmacogenómica.” Prevê-se assim que, no futuro, no conceito de 

biotecnologia esteja implícito o conceito de biologia molecular. 

Dentro da biotecnologia insere-se a biotecnologia microbiana que pode ser definida 

como sendo “uma área aplicada das ciências da vida e tecnologia que envolve aplicações 

práticas de microrganismos ou das seus componentes celulares para servir a indústria química 

e farmacêutica, a tecnologia alimentar e a gestão ambiental” (Lima, 1998). As principais 

etapas de um processo biotecnológico e suas interdependências estão representados na Figura 

1.1. 

Como, actualmente, a biologia molecular e a informática estão entre as ciências com 

um desenvolvimento mais acelerado, as etapas em maior desenvolvimento em biotecnologia 

serão as da genética aplicada e controlo do processo. Paralelamente, o uso de novas matérias 

primas ou de matérias primas antes não utilizadas ou subaproveitadas, através da utilização de 

organismos geneticamente modificados (OGM) é hoje uma realidade. Através da biologia 

molecular, a separação do produto pode ser também potencialmente desenvolvida através da 

inserção de propriedades no mesmo que facilitem a sua purificação no final do processo 

biotecnológico. O reactor biológico (biorreactor) constitui o centro do processo 

biotecnológico. Uma vez que a escolha do tipo de reactor e condições operatórias depende do 

organismo utilizado, esta etapa encontra-se presentemente, e cada vez mais, interligada com a 
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biologia molecular. As etapas de rastreio e selecção de microrganismos e a de conservação 

permanecem um pouco indiferentes ao desenvolvimento da biologia molecular mantendo, no 

entanto, a sua importância no processo biotecnológico. 
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Figura 1.1 – Organigrama de um processo biotecnológico (Lima, 1998). 

 

1.1.1 Biotecnologia de leveduras 

A biotecnologia de leveduras engloba todos os processos industriais que exploram a 

actividade destes microrganismos. Os produtos obtidos pela biotecnologia de leveduras 

abrangem diversos sectores tais como, alimentar, químico, enzimático, farmacêutico, 

agricultura e ambiente. 

A utilização de leveduras em processos fermentativos e alimentares pelo Homem, 

apesar de casual, tem milhares de anos. Presentemente, a tecnologia de leveduras 

desenvolveu-se significativamente, deixando de estar limitada a processos fermentativos 

tradicionais e apresentando-se com um papel muito importante na nova biotecnologia (Figura 

1.2). 
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Figura 1.2 – Resumo da tecnologia de leveduras (Walker, 1999). 

 

Num processo biotecnológico em geral, e, particularmente, num processo envolvendo 

leveduras, a economia do processo é determinante para o sucesso do mesmo. De acordo com 

Teixeira e Mota (1992), pode-se conseguir um aumento da produtividade global de um 

processo biotecnológico, através da utilização de estirpes melhoradas/modificadas 

geneticamente; utilização de culturas de elevada densidade celular; melhoramento dos 

processos de separação. A utilização de matérias primas disponíveis será outra forma de 

melhorar a economia de um processo. É neste contexto que se desenvolve o trabalho 

apresentado ao longo desta dissertação: a construção de estirpes de levedura para utilização de 

matérias primas disponíveis e utilização de culturas de elevada densidade celular visando uma 

melhor produtividade global do processo. 

1.2 Objectivos 

O estudo que se apresenta expõe uma perspectiva de aplicação da engenharia genética 

de leveduras a processos biotecnológicos. Insere-se, no essencial, nas duas fases 

interdependentes e complementares dum processo biotecnológico, genética aplicada e 

biorreactor, representadas no organigrama da Figura 1.1. O trabalho apresentado enquadra-se 

assim, na área da biotecnologia de leveduras em geral, e na biologia molecular, tecnologia das 

fermentações e biotecnologia ambiental, em particular.  
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O objectivo central da presente dissertação insere-se no âmbito da biotecnologia 

ambiental, pretendendo-se encontrar uma alternativa economicamente atractiva para o 

tratamento biotecnológico do efluente soro de queijo. Para a resolução deste problema 

ambiental recorreu-se à metodologia do ADN recombinante para construção de novas estirpes 

de S. cerevisiae. Definiram-se assim dois objectivos distintos, ambos visando a aplicação ao 

soro de queijo: a produção de etanol e da enzima β-galactosidase. 

No âmbito da biologia molecular, pretendeu-se não só a construção de estirpes com 

potencialidades biotecnológicas acima referidas, mas também implementar e consolidar 

métodos de biologia molecular de leveduras. 

No âmbito da tecnologia das fermentações, estudaram-se as estirpes construídas e 

aplicou-se a tecnologia de elevada densidade celular de células floculantes anteriormente 

desenvolvida (Sousa, 1994; Teixeira, 1988; Vicente, 1997) às novas estirpes. Avaliaram-se 

estes sistemas em termos de estabilidade operacional (importante factor a nível industrial) e a 

sua resistência a contaminações. Pretendeu-se ainda alargar a utilização dos sistemas 

contínuos de elevada densidade celular, aos quais está associada uma elevada produtividade, à 

produção extracelular de proteínas heterólogas. 

Como a própria biotecnologia, alguns dos objectivos a que nos propusemos não se 

podem dividir em nenhuma das três áreas acima referidas, mas são híbridos dessas mesmas 

áreas. Em particular, o estudo fisiológico de leveduras recombinantes foi um dos objectivos 

presentes ao longo de todo o trabalho apresentado.  
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1.3 Estrutura da dissertação 

O presente trabalho está dividido em sete capítulos principais. 

O capítulo 2 constitui uma revisão bibliográfica dos principais temas base deste 

trabalho. A transversalidade da presente dissertação está patente nesse capítulo, no qual se faz 

uma breve revisão bibliográfica a três temas base distintos: o problema do soro de queijo, a 

biologia molecular de leveduras e a floculação de leveduras. A construção de estirpes de 

levedura de S. cerevisiae recombinantes para a utilização da lactose é também revista. 

Termina-se com uma referência ao desenvolvimento de novas estirpes floculantes para 

aplicação industrial. 

No capítulo 3 encontram-se descritas as metodologias e equipamento utilizados na 

execução do trabalho experimental. Este capítulo encontra-se dividido em quatro secções 

principais: métodos gerais, tecnologia do ADN recombinante, operação de biorreactores e 

métodos analíticos. 

O capítulo 4 refere-se à construção, caracterização e aplicação de uma estirpe de S. 

cerevisiae (S. cerevisiae NCYC869-A3/T1) capaz de utilizar a lactose, utilizando para tal 

genes de Kluyveromyces lactis. Encontra-se descrita a aplicação da estirpe recombinante 

construída em sistema contínuo de elevada densidade celular para a fermentação alcoólica do 

permeado de soro de queijo. A avaliação das melhores condições de operação assim como da 

estabilidade do sistema são referidas. 

O capítulo 5 refere-se à construção, caracterização e aplicação de estirpes floculantes 

de S. cerevisiae excretoras de β-galactosidase de Aspergillus niger. A construção de estirpes 

cervejeiras excretoras de β-galactosidase, sendo uma floculante e outra não floculante, é 

descrita. A importância da floculação na excreção de β-galactosidase é discutida. Refere-se 

ainda a construção de uma outra estirpe floculante excretora de β-galactosidase, S. cerevisiae 

NCYC869-A3/pVK1.1, sendo a produção de β-galactosidase estudada segundo a análise de 

diferentes parâmetros. A produção de β-galactosidase em sistema contínuo de elevada 

densidade celular é descrita. A caracterização da enzima β-galactosidase produzida é 

apresentada assim como a sua aplicação à hidrólise do permeado de soro de queijo. 

No capítulo 6 desenvolve-se uma estratégia molecular para a obtenção de estirpes com 

segregação simultânea da propriedade de floculação e de excreção de β-galactosidase. Para tal 

é necessário a construção de um plasmídeo contendo o gene codificador para a floculação e 
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para a enzima β-galactosidase. Neste capítulo são apresentadas as metodologias de biologia 

molecular utilizadas para o efeito assim como o desenvolvimento da própria estratégia. 

No capítulo 7 são sumariadas as principais conclusões deste trabalho e apontadas 

sugestões para trabalho futuro. 
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2. Revisão bibliográfica 

 

 

 

 

Sumário 

Neste capítulo apresenta-se uma breve revisão bibliográfica englobando o tema do trabalho 

apresentado. Dada a transversalidade do trabalho desenvolvido, o presente capítulo aborda diferentes temas 

interligados pelo objectivo da presente dissertação. Inicialmente é equacionado o problema da descarga do soro 

de queijo e são discutidas as alternativas que têm sido utilizadas. Seguidamente, faz-se uma introdução à 

biologia molecular de leveduras com especial relevo à sua aplicação, referindo-se em particular a construção de 

estirpes de S. cerevisiae utilizadoras da lactose. O tema da floculação é também sumariamente tratado e, por fim, 

discute-se o desenvolvimento de estirpes floculantes para aplicação industrial. 
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2.1 O problema do soro 

Entre os principais efluentes do sector de lacticínios encontra-se o soro de queijo, 

também denominado por soro de leite, que corresponde ao líquido obtido após precipitação da 

caseína do leite. O soro de queijo é gerado em grandes quantidades pois por cada 10 litros de 

leite, um quilo de queijo é produzido e 9 litros de soro são obtidos como produto secundário. 

O soro de queijo como efluente constitui um grave problema ambiental devido à sua elevada 

carga orgânica e difícil biodegradabilidade (1000 litros/dia de soro equivalem ao poder 

poluente de 600 habitantes/dia). O CQO (carência química de oxigénio) do soro chega a 

atingir 60 gl-1, impossibilitando a sua incorporação num qualquer processo tradicional de 

tratamento de efluentes. Por cada litro de soro são desperdiçados cerca de 50 gramas de 

lactose e 10 gramas de proteína com elevado valor nutricional e funcional, criando condições 

para que se considere a valorização do soro com simultânea redução da carga poluente. 

As características do efluente obtido na produção de queijo que, por um lado, possui 

um elevado valor nutricional mas, por outro, é um potencial poluente, constituem um factor 

de enormes pressões para que a indústria de lacticínios encontre alternativas para o seu uso. 

2.1.1 Produção e descarga do soro de queijo 

Com o avanço da tecnologia, o fabrico de queijo passou de um processo tradicional, 

onde pequenas quantidades de soro produzidas eram despejadas nos campos ou usadas como 

ração alimentar, para um processo industrial onde são produzidos diariamente milhares de 

litros de soro, cujo escoamento tem acrescidas dificuldades, agravadas por tão elevada 

produção. Em 1985, a produção mundial de soro de queijo líquido atingiu 115 milhões de 

toneladas (F.A.O., 1985 referido em Ramakrishnan, 1991). Uma vez que a produção de queijo 

a nível mundial tem aumentado continuamente, a produção de soro de queijo tem tendência 

para aumentar. Em Portugal, produz-se diariamente cerca de 1 milhão de litros de soro de 

queijo. A indústria do sector dos lacticínios, com o objectivo de se preparar para cumprir na 

íntegra o rigoroso quadro legislativo ambiental actualmente em vigor em Portugal, 

estabeleceu com o Ministério do Ambiente, em 15 de Julho de 1997, um protocolo de 

adaptação ambiental através do qual se definiu o calendário genérico de adaptação à referida 

legislação ambiental, cujo prazo de execução terminou em 31 de Dezembro de 1999 (Rocha et 

al., 1998). No período anterior à vigência do protocolo de adaptação ambiental, 27% do soro 

produzido era descarregado juntamente com os restantes efluentes, 21% destinava-se à 

 



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   11 

alimentação animal e cerca de 50% era transformado em soro em pó nas três torres de 

secagem existentes no Continente (Ferraz, 1998). 

2.1.2 Composição do soro de queijo 

O soro é constituído por cerca de 85 a 90% do volume de leite usado no fabrico de 

queijo, e retém cerca de 55% dos nutrientes do leite (Kosikowski, 1979). Entre estes 

encontram-se cerca de 20% das proteínas do leite, lactose, elementos minerais e vitaminas 

(Tabela 2.1). Adicionalmente, o soro contém quantidades variáveis de ácido láctico e azoto 

não-solúvel. A composição do soro varia consoante a sua origem (cabra, vaca, ovelha) e 

técnica utilizada no fabrico do queijo. Distinguem-se dois principais tipos de soro (Tabela 

2.2), o doce (pH 6-7) e ácido (pH<5), consoante o procedimento utilizado na precipitação da 

caseína. Os soros ácidos apresentam um maior teor em cinza e ácido láctico, e menor teor 

proteico que os soros doces, sendo a sua utilização na alimentação mais limitada precisamente 

pelo seu paladar acídico e elevado conteúdo salino (Kosikowski, 1979; Kumar, 1988; Siso, 

1996). Cálcio, fósforo, sódio e potássio constituem cerca de 60% do conteúdo de cinza do 

soro (Tabela 2.3). 

 

Tabela 2.1– Composição média do soro seco em vitaminas (Muller, 1969 referido em Kumar, 1988). 

Vitamina µg/g Soro seco 

Tiamina 3,7 
Riboflavina 23,4 
B6 (piridoxina) 4,0 
Niacina 9,6 
Ácido fólico 0,9 
Ácido pantoténico 47,3 
Colina 1400 (aproximadamente) 
Inositol 1000 (aproximadamente) 
Ácido p-aminobenzoíco 10,0 
Biotina 0,37 
B12 (cobalamina) 0,021 
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Tabela 2.2 – Composição do soro de queijo líquido (gl-1) (adaptado de Moulin e Galzy, 1984). 

 Soro doce Soro ácido 

Densidade• 1,239 1,0245 
Sólidos 70,84 65,76 
Lípidos 5,06 0,85 
Sólidos sem lípidos 65,78 64,91 
Lactose 51,81 45,25 
Azoto total 1,448 1,223 
Azoto não-proteico 0,368 0,536 
Azoto de amónia 0,041 0,140 
Azoto de ureia 0,141 0,070 
Ácido láctico 0,322 7,555 
Ácido cítrico 1,298 0,260 
Cinza 5,252 7,333 

  • os valores de densidade estão em Kgl-1 

 

Tabela 2.3 – Conteúdo mineral dos soro em pó, ácido e doce (Glass e Hendrick, 1977 referido em Kumar, 1988): 

(a) ppm, (b) percentagem. 

Componentea Soro doce Soro ácido 

Pb 1,10 1,59 
Cab 0,88 2,4 
Kb 1,86 1,92 

Mgb 0,18 0,22 
Nab 1,29 1,09 
Zn 2,1 81,0 
Mn - - 
Fe 9,0 13,0 
Cu 2,8 5,3 
B - - 
Al - - 
Pb 1,15 1,68 
I 6,8 8,6 

Hg 0,02 0,03 
Cd 0,11 0,14 
As 0,77 0,59 
Se 0,06 0,03 

 

2.1.3 Processamento e utilização do soro 

Existem relatos da utilização de soro como agente nutritivo e terapêutico desde 460 

a.C. (Ramakrishnan, 1991). Na Idade Média, o soro era aplicado como droga farmacêutica em 

diversas situações, nomeadamente como componente de salvas para queimaduras e 

revitalizador do cabelo, mas era raramente utilizada como alimento para humanos 

(Kosikowski, 1979). No século XIX as curas de soro levaram ao estabelecimento de cerca de 

400 casas de soro na Europa Ocidental (Holsinger et al., 1974). Nos anos 40 na Europa 

Central doenças como a dispepsia, uremia, artrite, gota, doenças de fígado, anemia, e mesmo 
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tuberculose eram tratadas com a ingestão diária de até 1500 g de soro por dia (Holsinger et 

al., 1974). 

No entanto, as utilizações para o soro de queijo eram escassas perante a crescente 

produção de queijo. Tornou-se habitual desviar parte do soro produzido para o rio mais 

próximo. Face às restrições ambientais, alternativas para a utilização do soro de queijo tais 

como alimentação animal ou como fertilizante nos terrenos, foram sendo utilizadas. O 

primeiro relato de produção industrial de um agente terapêutico do soro foi publicado pela 

empresa Kraft-Phoenix Cheese em 1938 (Wix e Woodbine, 1958 referido em Ramakrishnan, 

1991), sendo este uma proteína obtida após tratamento térmico do soro seguido de filtração e 

precipitação. A parte solúvel era utilizada como suplemento de ração animal devido ao seu 

teor em vitaminas (Wix e Woodbine, 1958 referido em Ramakrishnan, 1991). 

A secagem e concentração térmica estão entre os primeiros métodos aplicados ao 

processamento industrial e utilização do soro. No entanto, outros produtos podem ser 

adicionalmente obtidos a partir do soro utilizando técnicas mais modernas (Figura 2.1).  
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Figura 2.1– Processamento do soro (adaptado de Ramakrishnan, 1991). UF - ultrafiltração; Ed - electrodiálise; 

Ti - troca iónica; WPC - concentrado de proteínas de soro. 
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Presentemente, os produtos obtidos do soro de queijo podem ser divididos em duas 

categorias: 

1. Aditivos alimentares – derivados directamente do soro por simples tratamentos 

químicos ou físicos. 

2. Substratos de fermentação – para a produção de etanol, SCP (single cell protein), 

enzimas, polímeros, etc.  

2.1.3.1 Utilização de soro como aditivo alimentar 

O soro líquido tal e qual ou concentrado pode ser utilizado directamente para 

alimentação animal ou usado como suplemento de rações. 

A produção de soro em pó consiste em três operações principais: evaporação, 

cristalização e secagem (Carić, 1994). As desvantagens de processar o soro em soro em pó, 

prendem-se com os custos de produção elevados devido aos gastos energéticos durante a 

secagem e com o mercado ser muito flutuante, além da quantidade produzida ser geralmente 

superior às necessidades do mercado. A secagem é um processo cómodo que permite resolver 

o problema ambiental da descarga do soro sem criar resíduos adicionais derivados deste 

tratamento, não sendo, no entanto, economicamente atractivo. 

Para consumo humano, o soro é utilizado em dois sectores da indústria alimentar: (1) 

lacticínios e (2) pastelaria, dependendo do processo de tratamento. Por exemplo, nos gelados, 

o soro poderá substituir 25% do leite seco (Kosaric e Asher, 1985 referido em Ramakrishnan, 

1991). Existem muitos processos disponíveis para concentração e fraccionamento do soro, tais 

como evaporação, ultrafiltração, osmose inversa, troca iónica, filtração em gel, electrodiálise, 

etc.  

Presentemente, o concentrado de proteínas de soro (WPC) é o produto obtido em 

maior quantidade a partir do soro de queijo, apenas ultrapassado pela produção do soro em pó 

e do soro em pó desmineralizado (Horton, 1996). O valor comercial deste produto está 

directamente relacionado com o seu teor proteico, podendo servir de aditivo na indústria de 

panificação (concentrados com 35% de proteína) ou de ingredientes na confecção de 

alimentos infantis (concentrados com 92% de proteína, denominados isolados de proteína de 

soro–WPI, Huffman, 1996), este último com um preço dez vezes superior ao primeiro. O 

concentrado proteico é obtido tipicamente por ultrafiltração (Huffman, 1996; Matthews, 
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1984), originando um fracção rica em lactose, o permeado do soro de queijo. Os WPC e WPI 

podem apresentar diferentes propriedades funcionais consoante a sua composição em lactose, 

cinza, gordura e proteína (Huffman, 1996; Morr, 1984; Matthews, 1984; Wit et al., 1986). A 

obtenção do concentrado proteico, por si só, não se apresenta economicamente viável uma vez 

que apenas 1/6 do volume de soro serve para a produção de proteína, restando ainda um 

considerável volume de permeado de soro de queijo a manusear (Barry, 1982). O permeado 

de soro pode ser utilizado para diversos fins, como substrato para fermentações ou para a 

obtenção de lactose e/ou seus derivados. 

2.1.3.2 Obtenção de lactose e seus derivados a partir do soro 

Um processo industrial bem estabelecido é o da produção de lactose a partir de soro 

(Holsinger, 1997). Envolve, essencialmente, a concentração do soro e remoção de gordura, 

proteína e sais. No entanto, outras alternativas devem ser consideradas uma vez que existe um 

excesso de lactose a nível mundial estimado em 550 000 toneladas por ano (Lifran et al. 

2000). 

A molécula da lactose, tal como outros carbohidratos, possui sítios reactivos (ligação 

glicosídica, grupo redutor de glucose, grupos hidroxilo livres, ligações carbono-carbono) que 

a tornam susceptível de modificação química ou enzimática. Uma grande variedade de 

processos com significado comercial envolvendo a modificação química ou enzimática da 

lactose têm sido investigados (Tabela 2.4). Considerando que a ligação β1-4 se mantém 

intacta, os principais derivados da lactose incluem a lactulose, formada por isomerização, o 

lactitol, produzido por redução e o ácido lactobiónico produzido por oxidação. A hidrólise 

enzimática apresenta, no entanto, o maior impacto na indústria de lacticínios e levou à 

disponibilidade comercial em diversos países de muitos produtos derivados de leite sem 

lactose. 
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Tabela 2.4 – Lista de produtos produzidos por modificação química ou enzimática da lactose (para maior detalhe 

ver Hobman, 1984; Holsinger, 1997; Yang e Silva, 1995). 

Derivado Processo Uso potencial Comentários 

Xarope de 
lactose 
hidrolisada 

Hidrólise 
 

Adoçante alimentar Ácida ou enzimática. 
Produção de oligossacáridos 

Lactulose Isomerização 
 

Nutrição infantil 
Uso médico/farmacêutico 
Alimentos “saudáveis” 

Em 1992 aprovado no Japão 
como nutriente de elevado 
valor nutricional 

Lactitol Hidrogenação/Redução Adoçante não-nutritivo Poder adoçante 35% da 
sacarose 
Tolerado por diabetes 
Não provoca cáries 
GRAS desde 1993 

Ácido 
lactobiónico 

Oxidação Agente quelante de metais 
pesados 
Constituinte em detergentes 
Conservação do fígado para 
transplantes de órgãos 

 

Lactosilureia Reacção da lactose com 
ureia 

Alimentação animal  

N-metilol-
lactosilureia 

Reacção de lactosilureia 
com formaldeído 

Alimentação animal  

Lactitol 
palmitato 

Esterificação de lactitol 
com ácidos gordos 

Emulsionante em alimentos e 
detergentes 

 

Polímeros Polimerização Espuma poliuretano  
Ácido ascórbico Síntese Vitamina C  
Galacto-
oligossacáridos 

Reacção de 
transgalactosilação 

Nutrição infantil 
Alimentação prebiótica 

 

Galactose Reacção de hidrólise 
seguida de fermentação 
da glucose 

Substituto de sorbitol  

 

A hidrólise da lactose pode ocorrer por acção enzimática (Figura 2.2) da hidrolase β-

galactosidase (E.C.3.2.1.23) ou por catálise ácida. O xarope resultante da hidrólise da lactose 

presente no soro resulta numa mistura de glucose e galactose. Comparado com o poder 

adoçante da sacarose (100) este xarope possui um poder adoçante de 70 enquanto que a 

lactose é consideravelmente menos doce, 40 (Gekas e López-Leiva, 1985). Além de poder ser 

utilizado como adoçante alimentar, pode ainda ser usado como substrato em fermentações 

para obtenção de variados produtos (O’Leary et al., 1977a,b; Roland e Alm, 1975; Scott et 

al., 1988). Quando a lactose é hidrolisada, os monossacáridos, glucose e galactose, aparecem 

teoricamente em proporções equivalentes. Na prática, pequenas quantidades de 

oligossacáridos podem formar-se. Inicialmente, os oligossacáridos formados durante a 

hidrólise da lactose eram encarados como produtos secundários indesejáveis, devido aos 

baixos índices de digestibilidade, poder adoçante e solubilidade. Actualmente, no Japão, são 
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oficialmente considerados componentes funcionais alimentares (Holsinger, 1997); o seu 

potencial é unanimemente reconhecido, tendo já sido investigada a sua produção a partir de 

soro de queijo (Foda, 1997). 
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Figura 2.2 – Hidrólise da lactose pela β-galactosidase. 

 

2.1.3.3 O soro como substrato para fermentações 

A principal limitação em utilizar o soro ou o permeado de soro como substrato em 

fermentações prende-se com o pequeno número de microrganismos capazes de utilizar a 

lactose. Mesmo assim, este é usado em muitos processos industriais. Na Tabela 2.5 

apresentam-se alguns exemplos de produtos obtidos por fermentação do soro (alguns 

produzidos comercialmente, outros em fase de investigação) incluindo a produção de alcoóis 

(etanol, butanol), biomassa, SCP, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, ácidos orgânicos 

(láctico, acético, propiónico e cítrico), vitaminas, e biopolímeros (xantano). À medida que o 

recurso à clonagem de genes aumenta, aumentam também as potencialidades na obtenção de 

produtos por fermentação de soro, tendo alguns exemplos sido incluídos na tabela (Compagno 

et al., 1993; Fu e Tseng, 1990; Guimaraes et al., 1992; Maullu et al., 1999a,b). 
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Tabela 2.5 – Alguns produtos obtidos por fermentação do soro ou de derivados deste (permeado e concentrado, 

hidrolisado e/ou desmineralizado). 

Produto Organismo Referência 
Etanol Zygosaccharomyces lactis, Torulopsis 

kefir, Mycotorula lactis, Candida 
pseudotropicalis, Saccharomyces 
anamensis, Saccharomyces lactis, 
Saccharomyces fragilis, Torula lactosa, 
Torula sphaerica, Torula cremoris 
Kluyveromyces fragilis 
Kluyveromyces sp. 
Kluyveromyces fragilis/Torula cremoris 
Vários 
Kluyveromyces fragilis/Candida 
pseudotropicalis 
Não especificado 
Kluyveromyces fragilis 
Candida pseudotropicalis ATCC 8619 
Kluyveromyces marxianus 
Escherichia coli recombinante 

Rogosa et al., 1947 
 
 
 
 
 
Mahmoud e Kosikowski, 1982 
Gawel e Kosikowski, 1978 
Lyons e Cunningham, 1980 
Mann, 1980 
Moulin et al., 1980 
 
Barry, 1982 
Rajagopalan e Kosikowski, 1982 
Maiorella e Castillo, 1984 
Mawson, 1987 
Guimaraes et al., 1992 

SCP Kluyveromyces fragilis 
 
 
Vários 

Mahmoud e Kosikowski, 1982 
Ghaly e Singh, 1989; Ghaly et 
al., 1992 
El-Samragy e Zall, 1988 

Biomassa Kluyveromyces fragilis/Torulopsis 
sphaerica e T. Bovina 
K. fragilis NCYC 587 
Candida LY 496 
Levedura de padeiro (após fermentação 
com Streptococcus thermophilis para 
converter a lactose a galactose e ácido 
láctico) 

Moulin et al., 1983 
 
Maiorella e Castillo, 1984 
Michel et al., 1987 
Champagne et al., 1990 

Bebidas (vinho, cerveja, 
champanhe, bebidas não-
alcoólicas) 

Vários Revisto em Holsinger et al., 
1974 
 

Ácido láctico Lactobacillus bulgaricus Mehaia e Cheryan, 1986 
Óleo  Candida curvata 

Trichosporon beigelii 
Floetenmeyer et al., 1985 
Tahoun et al., 1987 

Polissacáridos Estirpe bacteriana isolada (ATCC 55046) Flatt et al., 1992 
β-Galactosidase Kluyveromyces fragilis 

Candida pseudotropicalis NCYC744 
Kluyveromyces marxianus CBS 712 e 
CBS 6556 

Sonawat et al., 1981 
Maiorella e Castillo, 1984 
Rech et al., 1999 

Ácido cítrico Aspergillus niger El-Samragy et al., 1996 
Xantano Xanthomonas campestris recombinante Fu e Tseng, 1990 
Glicerol Kluyveromyces fragilis 

Kluyveromyces marxianus 
Jenq et al., 1989 
Rapin et al., 1994 

Frutose difosfato Saccharomyces cerevisiae recombinante Compagno et al., 1993 
Proteases Bacillus subtilis EMCC1020/Bacillus 

megaterius EMCC 1057/Serratia 
marcescens EMCC 1247/Pseudomonas 
fluorescens EMCC 1221 

Ali e Roushdy, 1998 

Bioingredientes Kluyveromyces marxianus Revisto em Belem e Lee, 1998 
Lisozima humana Kluyveromyces lactis recombinante Maullu et al., 1999a,b 
Manganês peroxidase Bjerkandera sp BOS55 Feijoo et al., 1999 
Succinato Anaerobiospirillum succiniciproducens Samuelov et al., 1999 
Butilenoglicol Klebsiella pneumoniae, Enterobacter 

aerogenes 
Barret et al., 1983 
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2.1.4 Problemas associados com a fermentação alcoólica usando leveduras 

fermentadoras de lactose 

Embora as estirpes fermentadoras de lactose sejam capazes de produzir etanol a partir 

de soro, estes organismos são relativamente intolerantes ao etanol. Mesmo tendo sido 

demonstrada a sua capacidade de crescer em concentrações de lactose elevadas (22-24%), 

demoram 1-2 semanas para metabolizar completamente a lactose (Gawel e Kosikowski, 

1978). Rajagopalan e Kosikowski (1982) relatam a diminuição do tempo de fermentação 

usando uma estirpe de Kluyveromyces fragilis NRRL Y2415 adaptada a elevadas 

concentrações de lactose. De qualquer forma, o estudo comparativo da produção de etanol por 

estirpes de K. fragilis e S. cerevisiae a partir de permeado de soro previamente hidrolisado 

indicaram que elevados teores alcoólicos (6,5%) a partir de elevados teores de sólidos (30-

35%) só eram obtidos com a estirpe S. cerevisiae (O’Leary et al., 1977b). Apesar do elevado 

teor alcoólico obtido, a galactose não era, no entanto, eficientemente convertida em etanol. 

Esta limitação na fermentação de soro hidrolisado foi ultrapassada através da construção de 

mutantes de S. cerevisiae resistentes a repressão catabólica (Bailey et al., 1982). Estudos de 

fermentação contínua com estes mutantes em soro pré-hidrolisado permitiram a obtenção da 

produtividade máxima de 13,6 g-1l-1h-1 de etanol a partir de 15% lactose a 0,2 h-1 de taxa de 

diluição (Terrel et al., 1984). O estudo comparativo da fermentação em contínuo de permeado 

de soro para células de K. fragilis imobilizadas e células de S. cerevisiae co-imobilizadas com 

β-galactosidase, revelou que para qualquer uma das concentrações de lactose estudadas (4,5; 

10; 15 e 20%) o sistema de co-imobilização era mais eficiente na produção de etanol (Hahn-

Hägerdal, 1985). 
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2.2 Biologia molecular aplicada de leveduras  

A levedura S. cerevisiae possui diversas propriedades que levaram à sua 

implementação como uma importante ferramenta na expressão de proteínas heterólogas seja 

para fins de investigação, industriais ou médicos. Além de ser um organismo GRAS 

(generally regarded as safe) com um passado interactivo com o ser humano de pelo menos 

alguns milhares de anos (para perspectiva histórica ver Spencer e Spencer, 1997), os 

conhecimentos sobre a sua genética são hoje mais avançados de que para qualquer outro 

eucariota, podendo ser manipulado quase tão facilmente como a bactéria Escherichia coli. Em 

Abril de 1996, a sequência total do genoma deste eucariota tornou-se do domínio público. 

Presentemente, efectuam-se estudos de análise funcional sistemática do genoma. Como 

organismo eucariótico apresenta diversas vantagens comparativamente à E. coli, na expressão 

de proteínas de eucariotas, nomeadamente, no processamento pós-traducional destas 

proteínas. 

Após 20 anos da transformação de S. cerevisiae com ADN (Beggs, 1978; Hinnen et 

al., 1978) a extensão e diversidade de produtos expressos em S. cerevisiae é significativa, 

variando desde simples enzimas a hormonas, factores de crescimento, proteínas sanguíneas ou 

estruturas complexas como anticorpos ou receptores trans-membranares (ver listagem em 

Hadfield et al., 1993). Nas indústrias de fermentação tradicionais, tais como cervejeira, de 

panificação ou produção de bebidas espirituosas destiladas, o esforço tem sido efectuado no 

sentido de incorporar genes codificadores de proteínas com actividades enzimáticas que 

possibilitem o melhoramento da eficiência e/ou capacidade do processo. Embora o 

desenvolvimento à escala laboratorial tenha sido promissor, a inserção no mercado tem sido 

lenta, devido a problemas legislativos e de falta de receptividade por parte da opinião pública. 

O mesmo não se tem verificado na área da biotecnologia farmacêutica. Muitos produtos 

biomédicos produzidos por leveduras encontram-se presentemente em uso.  

A Figura 2.3 sumariza os aspectos básicos da tecnologia do ADN recombinante de 

leveduras. Os aspectos de genética molecular envolvem a escolha de vectores, promotores e 

terminadores, marcas selectivas e sinais de excreção que serão discutidos com maior detalhe. 
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Figura 2.3 – Procedimentos básicos na tecnologia do ADN recombinante de leveduras. 

 

Apesar de várias proteínas de origem animal serem expressas e produzidas por S. 

cerevisiae (Kingsman et al., 1987) se o gene contiver intrões, é necessária a expressão do 

ADN complementar derivado do ARN mensageiro (mARN) processado para que se obtenha o 

produto correctamente. Isto porque, poucos genes em S. cerevisiae possuem intrões e, para os 

que possuem, o mecanismo splicing de ARN é significativamente diferente do encontrado em 

eucariotas superiores, ou mesmo em fungos filamentosos (Hadfield et al., 1993). No caso de 

leveduras filogeneticamente próximas, a maior parte dos seus genes não possuirá intrões, mas 

se possuírem, serão processados convenientemente, ocorrendo a expressão do gene clonado. 

No caso de genes procarióticos, como estes não possuem intrões não existe barreira à sua 

expressão em levedura. As principais etapas na expressão de genes heterólogos em células de 

levedura estão descritas na Tabela 2.6. 
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Tabela 2.6 – Principais etapas na expressão de genes heterólogos em células de levedura (adaptado de Walker, 

1999). 

Etapa Descrição sumária 

Isolamento do gene O gene estrutural (ou ADN complementar) codificador da proteína de interesse 

é isolado de fragmentos de restrição do ADN do organismo dador 

Clonagem 

(vectorização) 

O gene heterólogo é manipulado in vitro e inserido num vector de expressão 

apropriado 

Transformação O vector é introduzido nas células de levedura, usando o método de acetato de 

lítio (Ito et al., 1983) ou electroporação (Becker e Guarante, 1991) ou em 

protoplastos, usando o primeiro método descrito na literatura (Beggs, 1978; 

Hinnen et al., 1978) 

Selecção As marcas genéticas selectivas presentes nos vectores são utilizadas para 

identificar os transformantes 

Expressão A expressão heteróloga de genes envolve: transcrição usando sequências de 

promotores fundidas a montante do gene estrutural; terminação da transcrição 

usando sequências de terminadores fundidas a jusante do gene estrutural; 

transporte do ARN mensageiro do núcleo para o citoplasma; início da tradução 

e alongamento da cadeia polipeptídica  

Modificação As proteínas heterólogas podem ser sujeitas a modificações químicas pós-

tradução (exemplo: glicosilação, acetilação, etc.) 

Sinais Sequências sinais específicas são removidas das proteínas excretadas 

Excreção Certas proteínas podem ser excretadas da célula para o meio exterior 

 

2.2.1 Marcas selectivas 

As marcas selectivas utilizadas para isolar os transformantes e manter os plasmídeos 

nas células, podem dividir-se em dois grupos, as recessivas e dominantes. As marcas 

recessivas complementam uma mutação auxotrófica específica na estirpe de levedura 

hospedeira. As marcas dominantes são necessárias na selecção de transformantes de estirpes 

de levedura industriais (e.g. cervejeiras) devido a estas serem muitas vezes poliplóides, 

permitindo também a selecção de transformantes em meio rico. Na Tabela 2.7 encontram-se 

listadas as principais marcas selectivas utilizadas na transformação de S. cerevisiae. 

As marcas selectivas auxotróficas mais utilizadas são LEU2, TRP1, URA3, e HIS3 

usadas em estirpes mutantes auxotróficas respectivamente para leucina, triptofano, uracilo e 

histidina. A selecção contínua requer o uso de meio mínimo sem o nutriente da auxotrofia. 

Variações destas marcas foram desenvolvidas nomeadamente, LEU2-d e URA3-d que 
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permitem a obtenção de um elevado número de cópias quando em meio sem, respectivamente, 

leucina e uracilo. As marcas URA3 e LYS2 são particularmente versáteis pois existem 

métodos de contra-selecção que podem ser utilizados quer na selecção de mutações em 

estirpes prototróficas, quer na selecção de perda de plasmídeo nos transformantes.  

Nas marcas dominantes encontram-se marcas de resistência a antibióticos, 

nomeadamente ao antibiótico G418, codificada pelo transposão de E. coli Tn903, embora a 

selecção directa dos transformantes seja ineficiente (Domingues, 1996; Romanos et al., 1992). 

As marcas de resistência ao cloranfenicol e higromicina B têm sido usadas com sucesso em 

levedura. A resistência ao cobre conferida por múltiplas cópias do gene CUP1 pode ser 

utilizada como marca dominante em estirpes sensíveis ao cobre. Tem sido utilizada com 

sucesso particularmente no caso de estirpes de levedura industriais (Henderson et al., 1985). 

 

Tabela 2.7 – Marcas selectivas mais usadas na tecnologia de ADN recombinante de S. cerevisiae (Walker, 

1999). 

Tipo Gene Comentário 

Recessiva LEU2  
 TRP1 Genes que complementam mutações auxotróficas na biossíntese de  
 HIS3 aminoácidos 
 LYS2  
  

URA3 
 
Genes que complementam auxotrofia para nucleótidos 

 ADE2  
Dominante CUP1 Resistência ao cobre 
 G418R Resistência ao antibiótico G418 
 TUNR Resistência à tunicamicina 
 KILk1 Imunidade à toxina killer 
 C230 Marcador cromogénico 
 SMR1 Resistência ao sulfometurão de metilo 
 SFA Codifica para desidrogenase de formato (as células podem crescer 

em 6 mM de formaldeído) 
 HigromicinaR  
 MetotrexatoR  
 CloranfenicolR     Resistência a drogas 
 DuoronR  
 ZeocinaR  
 CanavaninaR  

 

Sistemas de auto-selecção têm sido desenvolvidos com o intuito de assegurar que a 

selecção do plasmídeo é mantida independentemente das condições de cultura. Um exemplo é 

a utilização da toxina killer e do gene de imunidade, em que as células que perdem o 

plasmídeo são mortas pelas que contêm o plasmídeo. Outro exemplo é a selecção basear-se 
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directamente na expressão do gene com interesse comercial: ao clonar o gene codificador da 

amilase numa estirpe de levedura industrial, será apropriado utilizar o amido como sistema de 

selecção. 

2.2.2 Vectores 

A escolha do vector influencia a expressão do gene clonado e o desempenho da estirpe 

transformada dado que o número de cópias controla a dosagem do gene e a estabilidade afecta 

o desempenho da população celular. O número de vectores de levedura tem aumentado 

consideravelmente. No entanto, estes correspondem a diferentes versões com melhoramentos 

dos principais tipos de vectores existentes mantendo as características básicas. Num sentido 

lato, os vectores de levedura podem ser divididos em duas classes: aqueles que se integram 

num cromossoma, e aqueles que se replicam autonomamente. Geralmente, os vectores 

integrativos são herdados com elevada estabilidade, enquanto que os plasmídeos autónomos 

tendem a ser instáveis a diferentes níveis dependendo da sua composição. 

A integração com um plasmídeo integrativo (YIp-Yeast integrative plasmid) pode 

ocorrer pela integração de fragmentos devido à ocorrência de substituição e disrupção génica 

ou mutação, ocorrendo em uma ou múltiplas cópias dependendo do sítio alvo da integração. 

Por exemplo, o locus rADN (ADN ribossomal) é um alvo atractivo para uma possível 

múltipla integração, dado a existência aleatória de 140 unidades de rADN no cromossoma 

XIII. Outra forma de obter múltiplas cópias integradas é recorrendo a vectores baseados em 

elementos de transposição de levedura. Os elementos de transposição de levedura, Ty, são 

análogos aos retrovírus dos eucariotas superiores, permitindo a integração em sítios múltiplos 

do ADN, resultando em 30-40 cópias integradas por genoma na maior parte das estirpes de S. 

cerevisiae. 

Os vectores autónomos baseiam-se em plasmídeos contendo sequências de replicação 

autónoma em levedura (ARS) que funcionam como origens de replicação (YRp-Yeast 

replicative plasmid), ou no plasmídeo nativo 2µm de Saccharomyces (YEp-Yeast episomal 

plasmid). 

Os plasmídeos YRp contêm uma sequência de replicação autónoma cromossomal que 

facilita a replicação em levedura, uma marca selectiva e usualmente contém o pBR322 ou 

derivados, para propagação em E. coli. Estes plasmídeos apresentam geralmente baixa 

estabilidade com ou sem selecção (30-50% de perda por geração em S. cerevisiae). Os 

plasmídeos YRp apresentam assim muitas limitações ao seu uso, tendo sido essencialmente 
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utilizados com sucesso como vectores na construção de bibliotecas genómicas em S. 

cerevisiae. Vectores deste tipo têm sido construídos e usados com sucesso em outras 

leveduras (Hansenula polymorpha, Candida sp., Schizosaccharomyces pombe, Yarrowia 

lipolytica) onde não existem plasmídeos endógenos mais estáveis. Os vectores YRp podem ser 

estabilizados pela adição de sequências de centrómero de levedura (CEN), mas o número de 

cópias é reduzido a 1-2 por célula (YCp-Yeast centromic plasmid). Os vectores denominados 

por cromossomas artificiais de levedura, YAC (Yeast artificial chromosome), baseiam-se em 

vectores com motivos ARS/CEN contendo adicionalmente dois telómeros. Estes vectores 

podem ser inseridos em levedura como cromossoma, apresentando estabilidade e 

propriedades semelhante à de um cromossoma natural desde que o seu tamanho seja superior 

a 55 Kb (Old e Primrose, 1995). As construções YAC são tanto mais estáveis quanto maior 

for o seu tamanho, sendo muito instáveis para construções inferiores a 20 Kb (Old e Primrose, 

1995). Este tipo de vector é muito vantajoso na construção de bibliotecas de genomas 

complexos como, por exemplo, o do Humano. 

Os vectores de expressão mais utilizados em S. cerevisiae baseiam-se nos vectores de 

clonagem bacteriana e de levedura baseados no 2 µm. O 2 µm é uma plasmídeo de 6,3 Kb 

presente em muitas estirpes de Saccharomyces em 30-100 cópias por célula (Figura 2.4), 

possuindo um sistema de amplificação do número de cópias (Hadfield et al., 1993; Romanos 

et al., 1992). Apesar dos vectores derivados do 2 µm apresentarem reduzida estabilidade 

comparativamente ao original, estes vectores têm sido largamente utilizados e diversas 

variações têm sido construídas (Futcher e Cox, 1984; Ludwig e Bruschi, 1991. 

A utilização de vectores livres de ADN bacteriano pode ser vantajosa para algumas 

aplicações comerciais. Estes podem ser obtidos de duas formas: (1) dirigindo a integração de 

uma cassete de expressão para o vector 2 µm, ou (2) usando um vector que se liberta das 

sequências bacterianas in vivo por recombinação excisional, vector denominado de 

desintegração. 
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Forma A 

Forma B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 – As duas formas do plasmídeo 2 µm; os elementos cis estão representados por caixas pretas e os 

genes por caixas brancas; o plasmídeo codifica 4 genes: o gene A ou FLP, o gene B ou REP1, o gene C ou REP2 

e o gene D; além destes quatro genes, contém uma ORI o locus STB, e duas sequências de repetições invertida; o 

gene FLP contém um sítio específico para uma recombinase, pelo que as células contêm 2 formas do plasmídeo 

2µm, forma A e B (adaptado de Romanos et al., 1992). 

 

2.2.3 Promotores e terminadores 

O requisito universal para que um gene seja expresso é que a sua sequência 

codificadora seja transcrita e o mARN resultante seja traduzido. Organismos diferentes 

utilizam estruturas ligeiramente diferentes para realizarem estas funções. Como consequência, 

quando um gene heterólogo é inserido na levedura, a probabilidade de este ser expresso é 

baixa. No entanto, se a levedura dadora do gene a clonar for próxima de S. cerevisiae é 

possível que o promotor funcione nos 2 organismos e que a tradução da mensagem seja 

efectuada de forma similar. Este é o caso dos genes de Kluyveromyces lactis que codificam 

para a β-galactosidase e permease da lactose (Sreekrishna e Dickson, 1985). 

A forma óbvia de assegurar que um gene heterólogo seja adequadamente transcrito em 

levedura é colocando-o a jusante de um promotor de levedura. 

Os promotores de levedura possuem tipicamente 500-700 pb e são compostos por 

elementos complexos, distinguindo-se quatro elementos estruturais presentes na maior parte 

dos promotores e representados esquematicamente na Figura 2.5.  
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Figura 2.5 –Estrutura típica de promotores de levedura.  

 

O primeiro elemento (codão de iniciação) corresponde a sequências consensuais 

encontradas junto ao sítio de início de transcrição. Estas sequências não se encontram nos 

sítios de início de transcrição de eucariotas superiores o que implica um diferente mecanismo 

na transcrição. O segundo elemento é a caixa TATA. Este elemento corresponde a uma região 

rica em AT, localizada a 60-120 nucleótidos do sítio de iniciação. Funcionalmente pode ser 

considerada equivalente à caixa Pribnow dos promotores de E. coli. O terceiro e quarto 

elemento correspondem a sequências activadoras a montante (UAS-upstream activating 

sequences) e sequências repressoras a montante (URS-upstream repressor sequences). Estes 

elementos são encontrados em genes cuja transcrição é regulada. Os promotores de levedura 

são muito complexos, podendo conter múltiplas UAS e URS, e múltiplos elementos TATA 

associados a diferentes sítios de iniciação. 

Consoante a sua regulação os promotores de levedura utilizados podem dividir-se em 

2 grandes grupos: constitutivos e reguláveis (Tabela 2.8). 
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Tabela 2.8 – Promotores transcricionais usados na tecnologia do ADN recombinante de levedura (adaptado de 

Walker, 1999).  

Tipo de promotor Gene Proteína codificada 

Constitutivo ADH1 Álcool desidrogenase 1 

 PGK1 Fosfoglicerato cinase 

 GAP491 Gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase 

 TPI Isomerase de fosfato de triose  

 TRP1 N(5’-fosforibosil)-antranilato-isomerase 

 PYK Cinase de piruvato 

 ENO Enolase 

Regulável PHO5 Fosfatase ácida 

 GAL1, 7, 10 Produtos da via de Leloir 

 MET25 O-acetil homoserina sulfidrilase 

 ADH2 Álcool desidrogenase 2 

 SUC2 Invertase 

 MEL1 Melibiase 

 CUP1 Metalotionina de cobre 

 HSE Elemento de choque térmico (ADN e não proteína) 

 Mfα1/Mfa1 Feromonas α e a de emparelhamento 

 

Os promotores constitutivos mais utilizados são os dos genes glicolíticos que originam 

um elevado nível de expressão ao nível da transcrição (o mARN destas proteínas pode 

acumular até 5% do total). Os promotores destes genes são usados quando é pretendida uma 

expressão contínua elevada. Embora a expressão destes genes seja contínua, não é no entanto, 

verdadeiramente constitutiva, pois é induzida pela glucose e diminuída por uma factor de 30 

por fontes de carbono não fermentáveis. Neste tipo de promotores encontram-se os 

primeiramente utilizados ADHI, PGK e GAP. Presentemente existem uma variedade de 

promotores modificados diferindo na força, regulação e taxa de indução. Por exemplo, o 

promotor original ADH1 foi modificado com o intuito de aumentar a excreção da enzima α-

amilase de Bacillus amyloliquefaciens usada como proteína modelo (Ruohonen, 1995). 

Assim, efectuaram-se duas construções do promotor ADH1. A deleção de 1100 pb a montante 

do promotor original (ADH1 longo) resultou na activação do promotor modificado, 

denominado ADH1 pequeno, durante crescimento fermentativo, isto é, durante a fase de 

consumo de etanol ou durante crescimento em etanol. Quando 300 pb, contendo o elemento 

UAS, foram reintroduzidas a montante na construção do promotor deleccionado (ADH1 
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pequeno), a actividade do promotor assim construído, denominado ADH1 médio, reapareceu 

durante crescimento fermentativo e durante a fase de crescimento. Assim, o promotor 

pequeno encontrava-se activo durante crescimento em etanol, enquanto que o promotor 

original e médio encontravam-se também activos durante o crescimento inicial em glucose. 

Quando um elemento UAS foi deleccionado do promotor original, obteve-se expressão 

constitutiva do gene α-amilase. 

Os promotores de S. cerevisiae mais apertadamente regulados e mais indutíveis são 

aqueles baseados nos genes regulados pela galactose GAL1, GAL10 e GAL7. Diversas 

construções têm sido desenvolvidas, inclusivé substituindo a UAS de outros promotores com a 

UAS do promotor GAL, embora esses promotores não apresentem vantagens 

comparativamente aos promotores homólogos GAL. Outros promotores reguláveis e usados 

largamente na clonagem de S. cerevisiae incluem o PHO5, Mfα1 e CUP1. Os promotores 

reguláveis pela repressão da glucose ADH2, SUC2, e CYC1 também têm sido muito 

utilizados. 

Para que a formação do mARN seja eficiente encontram-se muitas vezes nos vectores 

de expressão terminadores de transcrição de levedura. Os terminadores de genes de 

procariotas ou de eucariotas superiores não se encontram normalmente activos em levedura. 

Terminadores de diferentes genes têm sido utilizados, como são exemplo, ADH1, PGK, 

TRP1, GAP, etc. 

2.2.4 Excreção de proteínas heterólogas 

A excreção de proteínas heterólogas em levedura é geralmente desejável quer do 

ponto de vista celular, uma vez que evita a potencial toxicidade da proteína acumulada 

intracelularmente, quer do ponto de vista tecnológico uma vez que simplifica 

significativamente os procedimentos de purificação do produto. A levedura S. cerevisiae 

excreta poucas proteínas no meio de cultura (cerca de 0,5% da proteína total) pelo que um 

produto recombinante excretado encontra-se pouco contaminado com outras proteínas. 

Vantagens adicionais prendem-se com as modificações pós-traducionais (e.g. glicosilação), 

maturação proteolítica e folding que ocorrem quando a proteína passa na via de secreção da 

levedura. 

 



2.2. BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA DE LEVEDURAS 30 

2.2.4.1 Via de secreção 

A via de secreção da levedura S. cerevisiae é semelhante à de outros eucariotas 

superiores. Representada esquematicamente na Figura 2.6, a via de secreção segue os 

seguintes passos: retículo endoplasmático (RE) → aparelho de Golgi → vesículas → 

superfície celular (Novick et al., 1980). 
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Figura 2.6 – Via de secreção de S. cerevisiae. Uma vez no retículo endoplasmático, as proteínas utilizam 

preferencialmente a via de secreção. As proteínas destinadas ao vacúolo possuem uma sequência sinal adicional 

que as dirige para o vacúolo após a passagem pelo aparelho de Golgi (adaptado de Hadfield et al., 1993). 

 

Uma sequência sinal amino-terminal direcciona a proteína para locais da membrana do 

RE, onde ocorre a translocação para o lúmen. A sequência sinal é removida por uma 

peptidase, o enrolamento da proteína é assistido por proteínas chaperone e pode ainda ocorrer 

a adição de resíduos glicosídicos ligados à asparagina. O sinal para adição destes açúcares 

ligados a N (via amida da asparagina) é o mesmo para leveduras e células animais (Asn-X-

Ser/Tre, em que X representa qualquer aminoácido excepto prolina). Oligossacáridos ligados 

ao oxigénio (via grupos hidroxilo de serinas ou treoninas) também podem ser adicionados. As 

proteínas são então transportadas em vesículas para o aparelho de Golgi onde ocorrem 

modificações às estruturas glicosídicas. Estas modificações diferem das observadas em 

células de eucariotas superiores, razão pela qual, a glicosilação é vista como uma limitação na 
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excreção em levedura de glicoproteínas terapêuticas. Do aparelho de Golgi, as proteínas são 

empacotadas em vesículas, e estas vesículas fundem-se com a membrana citoplasmática, onde 

as proteínas são libertadas para o espaço periplasmático (secreção) e/ou subsequentemente 

para o meio extracelular (excreção). 

A via de secreção de levedura foi originalmente definida através de mutantes de 

secreção (sec) (Novick et al., 1980). Em 1981, Novick e colaboradores através da análise de 

mutantes duplos aplicaram a ordem de eventos na via de secreção previamente definida para 

as células animais às células de levedura, mostrando que dependiam de produtos de genes 

específicos (genes SEC) e de energia (Novick et al., 1981). Presentemente, mais de 100 genes 

envolvidos na secreção de proteínas foram identificados (Toikkanen, 1999). A secreção de 

proteínas em levedura é um processo complexo, existindo interessantes revisões ao tema na 

literatura (Rothman e Orci, 1992; Schekman, 1985; Toikkanen, 1999). 

2.2.4.2 Vectores e sequências sinal 

Os vectores de excreção mais utilizados são baseados no vector de múltiplas cópias, 

plasmídeo 2 µm. Em alguns casos, verificou-se um melhor desempenho na excreção a partir 

de vectores integrados do que a partir de vectores epissomais (Moir e Davidow, 1991; 

Romanos et al., 1992). A razão pela qual isso acontece não é clara, mas pode estar 

relacionada com o facto de a integração do gene permitir o crescimento em meio rico, 

obtendo-se uma maior produção de biomassa (Moir e Davidow, 1991). Uma vez que a 

excreção em levedura é um processo associado ao crescimento, o melhor crescimento pode 

levar a uma maior eficiência na excreção da proteína. Por esta razão, é geralmente 

aconselhável o uso de promotores ditos constitutivos para que toda a fase de crescimento seja 

produtiva (Moir e Davidow, 1991). 

Uma sequência sinal clássica é usualmente composta por cerca de 20 aminoácidos e 

comporta uma extremidade N carregada, uma região central hidrofóbica, e uma sequência 

consensual para clivagem no retículo endoplasmático por uma peptidase. Algumas proteínas 

excretadas, como as feromonas de emparelhamento, factor α, possuem sequências pro 

adicionais que parecem ajudar no processo de secreção. 

As proteínas heterólogas podem ser secretadas em levedura usando uma sequência 

sinal heteróloga, muitas vezes correspondente à própria proteína clonada, ou usando uma 

sequência sinal de levedura. Existem muitos exemplos de sequências sinal heterólogas a 

funcionar em S. cerevisiae, apresentando-se alguns exemplos na Tabela 2.9. No entanto, 
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também existem alguns casos em que a sequência sinal heteróloga não funciona em levedura 

(Hadfield et al., 1993; Romanos et al., 1992), existindo para esses casos várias sequências 

sinal de levedura descritas na literatura que foram usadas com sucesso na secreção de 

proteínas heterólogas em S. cerevisiae (para listagem ver Hadfield et al., 1993). A sequência 

sinal mais utilizada é sem dúvida a do factor α de emparelhamento codificada por Mfα1 

(Brake, 1990; Brake et al., 1984; Steube et al., 1991). Outras sequências tradicionalmente 

utilizadas são a da fosfatase ácida e a da invertase, enquanto que o recurso a novas sequências 

sinal tal como a de β-glucanase -BGL2 (Achstetter et al., 1992) são frequentemente descritas. 

 

Tabela 2.9 – Exemplos de proteínas heterólogas secretadas em S. cerevisiae pela sua própria sequência sinal. 

Produto Referência 

α-amilase de Bacillus amyloliquefaciens  Ruohonen, 1995 

α-glucosidase de Candida tsukubaensis  Kinsella e Cantwell, 1991 

β-galactosidase de Aspergillus niger  Kumar et al., 1992 

Celobiohidrolases I e II de Trichoderma reesei Penttilä et al., 1988 

 

2.2.4.3 Glicosilação 

Muitas das proteínas secretadas são glicosiladas, muito embora esta modificação não 

seja necessária para ocorrer a secreção (Hadfield et al., 1993). Os resíduos em que ocorre 

glicosilação em levedura são os mesmos que em eucariotas superiores pelo que, as proteínas 

secretadas que não são glicosiladas nas células eucarióticas nativas também não serão 

glicosiladas em levedura. No entanto, uma proteína procariótica secretada em levedura corre o 

risco de ser produzida na forma glicosilada, podendo afectar a sua actividade. 

A glicosilação ligada ao oxigénio (via grupo hidroxilo de serinas ou treoninas) é muito 

diferente da observada em eucariotas superiores, sendo composta apenas por unidades de 

manose. A glicosilação ligada a N (via amida da asparagina) em levedura e eucariotas 

superiores é mais conservada e comporta a adição no retículo endoplasmático de 2 resíduos de 

N-acetilglucosamina, 9 de manose e 3 de glucose (glicosilação em levedura revista em 

Kukuruzinska et al., 1987). O processamento posterior no aparelho de Golgi diverge em 

levedura do observado nas células eucarióticas superiores, sendo o alongamento da cadeia em 

S. cerevisiae processado através da adição de unidades de manose (Figura 2.7). A diferença na 

composição de oligossacáridos exteriores em proteínas heterólogas pode afectar a estrutura, 
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estabilidade ou actividade. Existem muitos casos descritos na literatura em que a proteína 

heteróloga mantém a sua actividade (Kumar et al., 1992; Penttilä et al., 1988; Ruohonen, 

1995). No entanto, a simples produção de um produto biológico activo pode não ser suficiente 

no caso de produtos terapêuticos, pois a diferente glicosilação exterior entre leveduras e 

humanos ou outros animais pode originar uma resposta imunológica não desejável aquando 

da introdução do produto recombinante nos pacientes (Hadfield et al., 1993).  

Os problemas com a glicosilação em levedura podem ser eliminados adicionando 

tunicamicina ao meio de cultura e assim inibir os passos de glicosilação in vivo (Ruohonen, 

1995). Alternativamente, os sítios de glicosilação podem ser eliminados por mutação. É 

também possível desglicosilar as glicoproteínas produzidas pela levedura através do 

tratamento in vitro com endoglicosidase H (Kumar et al., 1992; Moir e Dumais, 1987; 

Penttilä et al., 1988). A utilização de mutantes da biossíntese do manano (mnn) também pode 

ser útil na produção de proteínas heterólogas por S. cerevisiae. O mutante mnn9 bloqueia a 

adição de oligossacáridos exterior (Figura 2.7) e o mutante duplo mnn9mnn1 pode ser 

utilizado para remover uma unidade de manose adicional (Figura 2.7), diferindo as 

glicoproteínas produzidas em apenas 1 unidade dos oligossacáridos presentes nas proteínas de 

células animais de elevado conteúdo em manose. Alguns mutantes “super-secretores” são 

também deficientes na hiperglicosilação tornando-se hospedeiros apropriados para a produção 

de glicoproteínas. Os mutantes pmr1 (originalmente denominados ssc1) possuem uma bomba 

iónica Ca2+ ATPase defeituosa, sendo o seu crescimento dependente de cálcio. Pensa-se que 

esta mutação faz com que as proteínas secretadas não passem pelo aparelho de Golgi, 

resultando um produto sem hiperglicosilação (Romanos et al., 1992).  
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Figura 2.7 – Estruturas típicas de glicosilação N produzida por S. cerevisiae e células animais. 
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2.2.4.4 Excreção: potencialidades e limitações 

Excluindo as excepções, se uma proteína heteróloga é naturalmente excretada no 

organismo de origem, será de esperar que também o seja quando expressa em levedura, 

(Hadfield et al., 1993). No entanto, algumas proteínas naturalmente excretadas apresentam 

uma baixa eficiência de excreção quando expressas em S. cerevisiae, caso de α-1-antripsina 

humana (Moir e Dumais, 1987) e da quimosina que é eficientemente excretada na levedura 

Kluyveromyces (Van den Berg et al., 1990) encontrando-se presentemente a ser produzida 

comercialmente sob a designação de Maxiren (Gist-Brocades). As proteínas que não são 

naturalmente excretadas parecem não ser eficientemente excretadas em levedura mesmo 

quando acopladas a uma sequência sinal amino-terminal. Este é o caso da β-galactosidase de 

E. coli que quando acoplada à sequência sinal da proteína membranar lamB permanece no 

citoplasma bacteriano (Moreno et al., 1980). Em S. cerevisiae, a enzima β-galactosidase de E. 

coli acoplada à sequência sinal da invertase não saiu do retículo endoplasmático (Emr et al., 

1984). Usando uma sequência sinal híbrida Mfα1/SUC2, observou-se alguma actividade de β-

galactosidase no espaço periplasmático muito embora a maior parte permanecesse associada 

ao retículo endoplasmático (Das et al., 1989). Quando clonada com a sequência sinal do gene 

STA2 de S. diastaticus, detectou-se 76% da actividade de β-galactosidase no espaço 

periplasmático, não se detectando no entanto, enzima extracelularmente (Vanoni et al., 1989). 

Estes resultados parecem indicar que as proteínas excretadas estarão de alguma forma 

adaptadas conformacionalmente para atravessar membranas, enquanto que as proteínas 

citoplasmáticas estão adaptadas a serem retidas no citoplasma. Venturini et al. (1997) 

mostraram que os resíduos 1-8 da glucoamilase participam na partição membranar da proteína 

tanto in vivo como in vitro. Dados imunológicos obtidos por estes autores usando citometria 

de fluxo de células inteiras indicaram que esta sequência de aminoácidos aumenta a fracção 

de enzima que chega à superfície extracelular, tanto no caso da glucoamilase como quando 

fundida com a enzima β-galactosidase de E. coli. Os autores sugerem que esta sequência de 

aminoácidos possa definir uma nova sequência topogénica, facilitando a travessia da parede 

celular in vivo e facilitando a extracção de proteínas periplasmáticas por meios não 

disruptivos in vitro. Pignatelli et al. (1998) relatam a presença da enzima β-galactosidase de 

E. coli na membrana da levedura S. cerevisiae usando a sequência sinal da proteína 

membranar GgpI.  

 



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   35 

Para aumentar a eficiência de secreção em S. cerevisiae várias abordagens têm sido 

aplicadas, não só genéticas e moleculares (Chisholm et al., 1990) mas também de factores 

ambientais (Rossini et al., 1993). O procedimento de rastreio tem sido utilizado com sucesso 

no isolamento de estirpes super-secretoras, mesmo em casos onde o rendimento inicial é 

elevado (Romanos et al., 1992). Outra forma de aumentar a eficiência do processo de 

secreção é através da tecnologia de fermentação, conseguindo-se em muitos casos 

melhoramentos substanciais. A obtenção de uma elevada concentração celular é essencial 

para obtenção de uma elevada produtividade. Um exemplo é o trabalho de Fieschko et al. 

(1987) em que se produziu interferão humano (IFN-γ) através de fermentações semi-contínuas 

com elevada densidade celular (>100 gl-1). Inicialmente, utilizaram o promotor PGK mas 

como o produto era tóxico para as células, o plasmídeo apresentava baixa estabilidade e não 

foi possível atingir uma elevada concentração celular. Utilizando um promotor híbrido GPD 

com regulação de GAL1,10 a expressão de IFN-γ passou a ser baixa durante o crescimento em 

glucose e induzida pela adição de galactose. A fase de crescimento em glucose permitiu 

atingir elevada concentração celular e elevada estabilidade plasmídica, permitindo a fase de 

indução optimizada obter 2 gl-1 de interferão na cultura, representando um aumento de 

produção de 2000. Estes resultados demonstram claramente como o sinergismo entre 

condições de fermentação, estirpe parental, vector de expressão (promotor, sequência sinal, 

marca selectiva, etc.) pode levar a um elevado rendimento na produção de um produto 

recombinante. 
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2.3 Construção de estirpes de S. cerevisiae utilizadoras da lactose 

Se não fosse a incapacidade de S. cerevisiae em utilizar a lactose como única fonte de 

carbono, esta levedura seria o primeiro candidato para fermentação da lactose devido ao seu 

extensivo uso na indústria cervejeira  e ao facto de os procedimentos para produção comercial 

de etanol e biomassa encontrarem-se bem desenvolvidos para este microrganismo. Uma vez 

que existe um conhecimento muito completo da fisiologia e da genética desta levedura e 

métodos de ADN recombinante disponíveis, tentativas para ultrapassar esta limitação da 

levedura S. cerevisiae têm sido descritas. 

A levedura S. cerevisiae não utiliza a lactose devido à ausência de um sistema de 

transporte para a lactose e de uma gene estrutural para a β-galactosidase que hidrolisa a 

lactose nos seus monossacáridos constituintes, glucose e galactose (Figura 2.2). 

Duas abordagens distintas, previamente referidas (2.1.4), têm sido empregues para 

produção de etanol a partir de soro de queijo usando a estirpe S. cerevisiae: (1) usando soro 

previamente hidrolisado com β-galactosidase como substrato para fermentação alcoólica, e 

(2) co-imobilização da enzima β-galactosidase com as células de levedura a fim de evitar o 

passo de pré-hidrólise que apresenta alguns custos significativos. Alternativamente, podem-se 

construir estirpes de S. cerevisiae capazes de utilizar e fermentar a lactose. 

2.3.1 Clonagem e expressão de genes de β-galactosidase de outros organismos 

Alguns microrganismos são capazes de utilizar a lactose naturalmente, sendo os genes 

responsáveis por essa capacidade potenciais candidatos para a clonagem em S. cerevisiae. A 

bactéria Escherichia coli foi um dos primeiros microrganismos onde se desvendou a genética 

de utilização de lactose. A levedura Kluyveromyces lactis também foi extensivamente 

estudada neste aspecto. 

2.3.1.1 Escherichia coli 

Podem-se distinguir três abordagens utilizadas para expressar o gene LacZ de E. coli 

em levedura: 

1. Uma vez que a enzima β-galactosidase de E. coli (LacZ) é citosólica, para ocorrer 

hidrólise da lactose, este açúcar tem que ser transportado para o citoplasma. Para tal, a 

clonagem do gene LacZ por si só não é suficiente, sendo também necessária a expressão 

funcional do gene LacY (permease da lactose). Guarente e Ptashna (1981) mostraram a 
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expressão funcional do gene LacZ de E. coli sob acção de promotores de levedura, sendo este 

gene actualmente muito utilizado em fusões com outros genes funcionando como reporter 

gene (Burns et al., 1996; Chung et al., 1996; Lafuente et al., 1997). No entanto, não foi 

possível observar transporte de lactose em S. cerevisiae, mesmo quando o operão Lac de E. 

coli consistindo dos genes LacZ, LacY e LacA, foi clonado num vector de levedura de 

múltiplas cópias (Casadaban et al., 1983). Os transformantes de levedura, apesar de 

expressarem actividade de β-galactosidase, não eram capazes de crescer em lactose devido à 

não funcionalidade do sistema de transporte de lactose de E. coli em levedura.  

2. Uma abordagem distinta é tentar excretar a enzima β-galactosidase de E. coli. Em 

E. coli, a tentativa de direccionar a enzima β-galactosidase para a membrana utilizando a 

sequência sinal de uma proteína membranar (lamB) não foi bem sucedida (Moreno et al., 

1980). Como anteriormente descrito (2.2.4.4), também em S. cerevisiae a tentativa de excretar 

a enzima β-galactosidase de E. coli ligando-a apenas a uma sequência sinal, SUC2 ou Mfα, 

falhou (Das et al., 1989; Emr et al., 1984). Vanoni et al. (1989) utilizando a sequência sinal 

do gene STA2, detectaram 76% da actividade de β-galactosidase no espaço periplasmático 

embora não detectassem actividade no meio extracelular. Estes autores não apresentam dados 

sob o crescimento em lactose ou mesmo se estes transformantes são capazes de crescer em 

lactose. Mais recentemente, Venturini et al. (1997) mostraram que uma sequência de resíduos 

da enzima glucoamilase quando fundida com a enzima β-galactosidase facilitava a sua 

excreção. No entanto, esta excreção em nenhuma das condições estudadas foi tão eficiente 

como a observada para a enzima glucoamilase, demonstrando claramente que a enzima β-

galactosidase de E. coli não apresenta condições para ser excretada. Estes autores também não 

fornecem informação sobre o crescimento em lactose. Utilizando a sequência sinal da proteína 

membranar GgpI, Pignatelli et al. (1998) conseguiram pela primeira vez direccionar a enzima 

β-galactosidase para a membrana extracelular, mostrando crescimento positivo dos 

transformantes contendo a proteína híbrida GgpI/β-gal. No entanto, não foram fornecidos 

dados sob o crescimento destes transformantes em lactose. 

3. Uma abordagem alternativa baseada na lise espontânea das células de levedura 

produtoras de elevada quantidade da enzima β-galactosidase intracelular de E. coli foi 

considerada por alguns autores (Porro et al., 1992). Estirpes de Saccharomyces cerevisiae 

foram transformadas com um vector de expressão de múltiplas cópias contendo o gene LacZ 

de E. coli sob acção da UAS dos genes GAL1-10 e do gene activador GAL4, libertando parte 
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da enzima β-galactosidase no meio de cultura. Esta libertação é devida à lise das células mais 

velhas, mantendo a enzima a sua actividade em meio de crescimento tamponado. Estudos de 

fermentação com estes transformantes mostraram que a libertação de β-galactosidase no meio 

de cultura permite o crescimento em meio contendo lactose como única fonte de carbono e em 

meio baseado em soro. A produção de etanol foi observada na fase estacionária com bons 

rendimentos (50-70%) mas baixa produtividade (0,1-0,2 gl-1h-1), não se observando padrões 

de crescimento diáuxico. Os autores sugerem que um excesso da proteína GAL4 pode alterar 

as vias reguladoras, levando à alteração da composição da parede celular, que por sua vez, 

seria responsável pela lise das células mais velhas. Uma vez que a proteína GAL4 está 

envolvida na repressão por glucose dos genes utilizadores da galactose, o excesso de GAL4 

pode também ser responsável pela utilização simultânea da glucose e galactose pelos 

transformantes (Porro et al., 1992). Baseado no mesmo sistema, Compagno et al. (1993) 

relatam a bioconversão da lactose presente no soro a difosfato de frutose usando os 

transformantes de S. cerevsiae. Através do cruzamento da estirpe S. diastaticus JM2099 

(possuindo actividade de glucoamilase) com a estirpe de laboratório S. cerevisiae W303, 

Compagno et al. (1995) isolaram células haplóides capazes de crescer em amido e possuindo 

a mutação apropriada (leu2) para serem transformadas com o vector pM1, previamente 

utilizado para obtenção de estirpes utilizadoras de lactose (Porro et al., 1992). Estes autores 

construíram deste modo estirpes de S. cerevisiae capazes de metabolizar simultaneamente o 

soro e o amido. 

2.3.1.2 Kluyveromyces lactis 

A utilização da lactose por estirpes de Kluyveromyces é muito semelhante à de E. coli. 

Consiste num sistema de transporte e numa β-galactosidase intracelular e está sujeito a 

repressão catabólica (Wray et al., 1987). Sendo assim e tal como para E. coli, poderia pensar-

se em duas principais abordagens: (1) Clonagem da enzima de β-galactosidase juntamente 

com a da permease da lactose; (2) Direccionar a produção de β-galactosidase para o meio 

extracelular. O transporte de lactose em K. lactis é um processo activo, em que o sistema de 

incorporação de lactose está acoplado a um sistema de incorporação de protões, e dependendo 

da direcção do gradiente de protões, pode funcionar nas duas direcções (Dickson e Barr, 

1983). Apesar da permease da lactose de K. lactis ser semelhante à de E. coli, como é 

originária de um organismo eucariótico é mais provável que funcione em S. cerevisiae do que 

a permease de E. coli. Neste caso seria necessário que uma proteína procariótica adoptasse 
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uma conformação activa numa membrana eucariótica. Assim, a primeira abordagem parece 

viável e foi utilizada na construção de estirpes de S. cerevisiae utilizadoras de lactose. Quanto 

à segunda abordagem, uma vez que a simples fusão de uma sequência sinal com o gene LacZ 

não permitiu a excreção da enzima β-galactosidase de E. coli, serão de esperar resultados 

semelhantes para a enzima β-galactosidase de K. lactis? O facto de ambas as proteínas serem 

citoplasmáticas e portanto terem evoluído estruturalmente para permanecerem no citoplasma 

não parece ser favorável à sua excreção no meio extracelular. Adicionalmente, refira-se a 

homologia existente na extremidade N das duas proteínas (Breunig et al. 1984). Becerra e 

colaboradores (1997) investigaram a possibilidade de excretar a enzima β-galactosidase de K. 

lactis ligando-a a sequências sinal, não obtendo, no entanto, qualquer sucesso. 

Dickson (1980) demonstrou a expressão funcional da proteína β-galactosidase 

codificada pelo gene LAC4 de K. lactis clonado em vectores de múltiplas cópias e vectores 

integrativos. No entanto, estes transformantes eram incapazes de crescer em lactose, 

indicando a ausência de um mecanismo de transporte. Num estudo independente, Bang et al. 

(1995) também observaram que a simples clonagem do gene LAC4 de K. lactis não era 

suficiente para que as células de S. cerevisiae recombinante crescessem em meio contendo 

lactose como única fonte de carbono. Noutra tentativa, Sreekrishna e Dickson (1985) 

obtiveram transformantes de levedura com o fenótipo Lac+ através da transformação de um 

fragmento de ADN de K. lactis de 13 Kb (contendo o gene LAC4) num vector de replicação. 

Os transformantes foram seleccionados através da resistência ao antibiótico G418 conferida 

pelo plasmídeo. O facto de o gene da permease da lactose, denominado LAC12, se encontrar 

ligado ao gene LAC4 foi fortuito. Os transformantes de levedura com fenótipo Lac+ 

continham 15-20 cópias em série do vector integrado no genoma hospedeiro.  

O plasmídeo pSH096 foi construído isolando genes utilizadores de lactose de 

Kluyveromyces lactis, e inserindo-os num vector de levedura integrativo, pRY296 (Jeong et 

al., 1991). O plasmídeo pSH096 contém os genes LAC4, LAC12, LAC13 de K. lactis; uma 

região do gene HO (homotalismo); uma região contendo o promotor de levedura CRC1 (iso-

1-citocromo c); o gene de resistência ao antibiótico G418; uma região de origem de replicação 

(ORI); o gene de resistência à ampicilina derivado do pBR322; uma segunda região HO. As 

estirpes transformadas com este vector cresceram muito lentamente em lactose, enquanto que 

a estirpe não transformada foi incapaz de crescer em lactose (Jeong et al., 1991). 

Mais recentemente, os genes LAC4 e LAC12 de K. lactis foram colocados sob controlo 

de um promotor induzido pela galactose e direccionados para integração na região 
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codificadora do ADN ribossómico (locus RDN1) do genoma de S. cerevisiae (Rubio-Teixeira 

et al., 1998). Os transformantes Lac+ foram seleccionados em meio contendo lactose como 

única fonte de carbono e energia. Estes transformantes embora mitoticamente estáveis 

cresciam muito lentamente em lactose. O cruzamento de estirpes de sinais contrários permitiu 

a obtenção de uma estirpe diplóide Lac+ de crescimento rápido. Esta estirpe apresentou um 

metabolismo respiro-fermentativo idêntico ao de K. lactis em meio de lactose, com muito 

baixa produção de etanol e elevado rendimento em biomassa. Usando um procedimento 

similar, Adam et al. (1999) construíram estirpes de levedura de padeiro com capacidade de 

assimilar a lactose. O crescimento da nova estirpe em soro de queijo não afectou nem a 

qualidade do pão produzido nem o poder gaseificador da levedura.  

Outra abordagem descrita por Becerra et al. (1997) envolve a libertação de β-

galactosidase de K. lactis no meio de cultura através da utilização de mutantes autolíticos 

osmótico e termo-sensíveis de S. cerevisiae. Estes mutantes de levedura entram em lise a 

determinada temperatura devido à expressão de mutações envolvidas na formação de uma 

parede celular alterada. O vector empregue para a transformação da levedura, contém o gene 

LAC4 de K. lactis entre o promotor e terminador de levedura PGK. Esta abordagem foi 

aplicada com o intuito de produzir β-galactosidase e não para metabolizar a lactose. 

2.3.1.3 Aspergillus niger 

O fungo filamentoso Aspergillus niger produz uma grande variedade de glicoproteínas 

excretadas, muitas das quais são extensivamente utilizadas em processos industriais. Entre 

estas, encontra-se a enzima β-galactosidase considerada apropriada para a hidrólise do soro 

ácido (Gekas e Lopez-Leiva, 1985) devido ao seu pH óptimo ser acídico, compreendido entre 

2,5 e 4,0 (Widmer e Leuba, 1979). Esta enzima é uma das poucas β-galactosidases produzida 

extracelularmente. Algumas hidrolases de origem fúngica têm sido expressas e secretadas em 

levedura (Penttilä et al., 1984; Penttilä et al., 1988). 

Kumar (1988) isolou o gene de uma enzima de β-galactosidase termoestável, 

designado lacA, de uma fragmento de 3,2 Kb (clone D2) de um banco genómico no fago 

λgt11 de ADN complementar de um mutante de Aspergillus niger VTT-D-80144 super-

produtor de β-galactosidase, por rastreio com anticorpos policlonais específicos contra a 

lactase purificada. O ADN complementar foi introduzido entre o promotor e terminador 

ADH1 e inserido no vector de elevada expressão YEP24, resultando o vector pVK1.1. A 

transformação de S. cerevisiae com este vector permitiu a obtenção de transformantes 
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utilizadores de lactose (Kumar et al., 1992). Ramakrishnan (1991) utilizou o mesmo vector 

para construção de estirpes cervejeiras e de levedura de padeiro utilizadoras de lactose. 

Posteriormente, Ramakrishnan e Hartley (1993) relatam a obtenção de estirpes industriais de 

destilação utilizadores de lactose. 

2.3.2 β-Galactosidase intracelular versus extracelular 

A principal vantagem da externalização da enzima β-galactosidase é o evitar a 

necessidade de transportar a lactose para o interior da célula. A necessidade de um sistema de 

transporte de lactose foi demonstrada pela ausência de crescimento em transformantes que 

apenas expressavam a enzima β-galactosidase intracelularmente (Bang et al., 1995; Dickson, 

1980; Guarente e Ptashna, 1981). Assim, a clonagem de um sistema de transporte é essencial 

para a obtenção de um fenótipo Lac+ (Sreekrishna e Dickson, 1985). No entanto, segundo 

estes autores este sistema de transporte só estará activo quando integrado no genoma em 

múltiplas cópias. 

A desvantagem associada com a externalização da enzima prende-se com a 

possibilidade de ocorrer repressão catabólica (revista em Gancedo, 1998), uma vez que a 

lactose é hidrolisada extracelularmente em glucose e galactose. A ocorrência ou não de 

repressão catabólica dependerá da velocidade de hidrólise: uma hidrólise rápida originará 

acumulação de glucose e galactose, permitindo a ocorrência de repressão catabólica. A 

repressão da utilização da galactose pode levar à ocorrência de outro problema potencial que é 

a inibição pelo produto da actividade enzimática de β-galactosidase originada pela galactose 

acumulada (Gekas e Lopez-Leiva, 1985). No entanto, Ramakrishnan e Hartley (1993) não 

detectaram repressão catabólica nos transformantes de levedura, excretores da enzima β-

galactosidase de A. niger. No caso de ocorrer repressão catabólica, pode recorrer-se a 

mutantes em que a galactose é consumida simultaneamente com a glucose (Terrel et al., 

1984). 

2.3.3 Outras abordagens para a construção de leveduras utilizadoras de lactose 

A construção de híbridos de Saccharomyces cerevisiae e Kluyveromyces lactis, 

utilizando a técnica de fusão de protoplastos, também foi utilizada com o objectivo de obter 

uma estirpe de características S. cerevisiae capaz de metabolizar o açúcar lactose (Farahnak et 

al., 1986). Os fusantes obtidos apresentavam, no entanto, instabilidade genética. 

 



2.3. CONSTRUÇÃO DE ESTIRPES DE S. CEREVISIAE UTILIZADORAS DA LACTOSE 42 

Mais recentemente, Tretiak et al. (1998) descreveram a clonagem e expressão do gene 

de β-galactosidase, assim como da permease da lactose de Candida pseudotropicalis em 

células de S. cerevisiae. 
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2.4 Floculação e suas potencialidades 

A floculação de leveduras é definida como sendo a agregação espontânea e não sexual 

das células (Figura 2.8), levando à formação de flocos macroscópicos que sedimentam 

rapidamente no meio de cultura. Pode ser inibida por EDTA ou açúcares e recuperada pela 

presença de iões Ca2+. A observação deste fenómeno foi descrita por Pasteur e tem sido 

extensivamente utilizada na indústria cervejeira. A capacidade de floculação da levedura 

cervejeira é de grande importância no processo de fabrico da cerveja uma vez que afecta não 

só o sabor da cerveja, mas também a eficiência de separação da levedura da cerveja verde e o 

desempenho da filtração. Apesar da aplicação de células floculantes estar muito bem 

estabelecida na indústria cervejeira, a sua aplicação noutras indústrias biotecnológicas é 

fortuita. A floculação de células de levedura apresenta potencialidades ainda não exploradas 

devidamente. 

 

Figura 2.8 - Células floculantes de Saccharomyces cerevisiae observadas em microscopia electrónica de 

varrimento (barra corresponde a 10 µm) (Domingues et al., 2000c). 

 

2.4.1 Sistemas de elevada densidade celular 

Uma elevada densidade celular está geralmente associada a uma maior produtividade 

no processo biotecnológico em causa. No caso de produtos recombinantes, as fermentações de 

elevada densidade celular têm sido conduzidas utilizando a tecnologia de fermentação semi-

contínua, originalmente desenvolvida para a produção de levedura de padeiro. Apesar dos 

sistemas contínuos apresentarem vantagens face aos de fermentação semi-contínua, a 
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fermentação contínua não tem sido aplicada à produção de produtos recombinantes 

principalmente devido à maior susceptibilidade de ocorrer a perda do plasmídeo (Henry e 

Davis, 1990). Os sistemas que utilizam a imobilização celular são muito interessantes dado 

que permitem um aumento da produtividade do processo biotecnológico, apresentando as 

seguintes vantagens: 

- elevada densidade celular por unidade de volume de reactor, resultando em 

elevadas velocidades de fermentação  

- possibilidade de operar acima da taxa de diluição de lavagem 

- volume de reactor mais pequeno, reduzindo os custos de capital 

- reutilização das células por períodos de tempo prolongados devido à 

constante regeneração celular 

- fácil separação das células da fase líquida 

- diminuição do risco de contaminação 

Os sistemas de células imobilizadas têm sido utilizados na produção de etanol (Brady et al., 

1997; Oliveira et al., 1997; Xu et al., 1996). 

Entre as várias técnicas de imobilização, a utilização de células floculantes é muito 

atraente devido à sua simplicidade e baixo custo, não havendo necessidade de suporte. Esta é 

uma vantagem substancial face a outros sistemas de imobilização, uma vez que o suporte está 

associado ao maior custo nos sistemas de células imobilizadas. No entanto, os sistemas que 

utilizam células de levedura floculantes só têm sido aplicados, no que se refere à escala 

industrial, na fermentação primária da cerveja. Mesmo para este caso, as células floculantes 

têm sido aplicadas como um sistema de separação e não como sistema contínuo de células 

imobilizadas. A implementação industrial de sistemas de fermentação contínua utilizando 

células de levedura floculantes requer um conhecimento e compreensão dos mecanismos de 

floculação de levedura, de forma a poder controlar e desenvolver estirpes de levedura com a 

capacidade de floculação adequada. Além disso, esta perspectiva deve ser integrada 

juntamente com o desenvolvimento do desenho do reactor e de condições de operação. 

As vantagens associadas à fermentação contínua utilizando sistemas de elevada 

densidade celular com células de levedura floculantes perspectivam uma forma de tratamento 

biotecnológico do soro com viabilidade económica. 
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2.4.2 Floculação: uma breve revisão 

De seguida, apresenta-se uma breve revisão bibliográfica, baseada num trabalho já 

publicado (Domingues et al., 2000c) focando três aspectos principais: mecanismo, fisiologia e 

genética de floculação. Para um maior aprofundamento do tema existem vários artigos de 

revisão sobre diferentes aspectos da floculação (Buckwold e Loayza-Buckwold, 1999; Mota e 

Soares, 1994; Speers et al., 1992a,b; Stratford, 1992a,b; Teunissen e Steensma, 1995). 

2.4.2.1 Mecanismo da floculação 

A primeira tentativa para explicar o mecanismo da floculação surgiu com a teoria 

coloidal (revista em Speers et al., 1992b). Segundo esta teoria, a floculação ocorreria devido a 

uma neutralização da carga da superfície celular não contemplando, no entanto, a 

especificidade do ião cálcio observada neste fenómeno. Em 1964, Mill apresentou uma teoria 

(Figura 2.9) em que os iões Ca2+ apresentavam um papel preponderante (Mill, 1964). 

Segundo a teoria de Mill, as células encontravam-se ligadas entre si por pontes de Ca2+ 

ligados a dois grupos carboxilo, fosfato e/ou sulfato na superfície das células; as estruturas 

assim formadas encontravam-se estabilizadas por ligações de hidrogénio entre grupos 

hidroxilo de carbohidratos complementares na superfície celular. Os grupos carboxilo e 

fosfato poderiam ser considerados grupos funcionais de cadeias de aminoácidos de proteínas 

da parede celular, corroborando a perda de floculação observada aquando do tratamento com 

proteases e agentes desnaturantes (Calleja, 1973; Nishihara, 1979; Nishihara e Ueda, 1979; 

Nishihara et al., 1976; Nishihara et al., 1977; Nishihara et al., 1982; Stewart et al., 1973; 

Teixeira et al. 1989). Esta teoria não corroborava, no entanto, a perda de floculação observada 

na presença de alguns açúcares. Em 1981, Amri e colaboradores concluíram que os grupos 

carboxilo estavam envolvidos na floculação mas também referiram que o fenómeno de 

floculação parecia mais complexo do que a simples formação de pontes de Ca2+, e que o 

envolvimento de compostos tipo lectina facilmente removidos da parede celular, não devia ser 

rejeitado (Amri et al., 1981). 
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Figura 2.9 – Representação esquemática da teoria das pontes de cálcio. A- Catiões bivalentes, como o cálcio, 

formam pontes entre os grupos carboxílicos superficiais das células; B- Os grupos fosfato dos mananos parietais 

participam na formação das pontes de cálcio (Soares, 1995 adaptado de Stratford, 1992b). 

 

Um ano mais tarde, Miki e colaboradores (1982a) apresentaram dados que originariam um 

novo modelo de floculação. O modelo de Miki considerava que a floculação era mediada por 

uma mecanismo específico de reconhecimento celular, envolvendo a ligação entre proteínas 

de superfície tipo lectina com polissacáridos, em células adjacentes (Figura 2.10). Este 

modelo corroborava a estereoespecificidade dos iões Ca2+ assim como o envolvimento de 

açúcares na floculação (Taylor e Orton, 1978), não explicada pela teoria de pontes de Ca2+. 

Os iões Ca2+ manteriam as lectinas numa forma conformacional activa. De acordo com a 

hipótese da lectina, a floculação seria mediada pela interacção de dois componentes distintos 

da mesma superfície celular. 
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Figura 2.10 – Representação esquemática da teoria do mecanismo do tipo lectina. A – Interacções bilaterais entre 

células floculantes; B - Interacções unilaterais entre células floculantes e não floculantes (Miki et al., 1982a). 

 

Devido à natureza proteica das estruturas tipo lectina, surgiram muitas tentativas para 

isolar proteínas das superfícies celulares específicas das células floculantes. Algumas 

proteínas específicas das paredes de células floculantes foram detectadas em gel de 

electroforese SDS-PAGE, variando em peso entre 13 e 67 KDa (Moradas-Ferreira et al., 

1994) e foram também criados anticorpos específicos contra proteínas das células floculantes 

(Nagarajan e Umesh-Kumar, 1990). A presença de uma proteína de 37 KDa foi detectada nos 

extractos celulares de culturas floculantes de S. cerevisiae (Stewart et al., 1976) assim como 

em estirpes floculantes de K. marxianus (Fernandes et al., 1992; Fernandes et al., 1993; 

Teixeira et al., 1989) e também em estirpes de Hansenula anomala (Saito et al., 1990). Um 

polipeptídeo de 13 KDa também foi identificado em extractos celulares alcalinos de células 

floculantes de S. cerevisiae (Holmberg, 1978; Watari et al., 1987). No caso da estirpe K. 

marxianus, o envolvimento da proteína p37 na floculação foi confirmado, uma vez que 

células mutantes de K. marxianus deficientes na síntese da proteína p37, não eram capazes de 

flocular (Moreira et al., 1998). O isolamento de proteínas do tipo lectina da superfície celular 

de células floculantes também tem sido referido (Al-Mahmood et al., 1988; Al-Mahmood et 

al., 1991; Javadekar et al., 2000; Shankar e Umesh-Kumar, 1994; Straver et al., 1994). 
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Stratford e Assinder (1991) dividiram as células floculantes em dois grandes grupos, 

Flo1 e NewFlo, baseados em dois tipos de mecanismo de lectinas diferentes. No grupo Flo1 

estaria envolvido uma lectina específica para a manose e no grupo NewFlo a lectina envolvida 

seria específica não só para a manose mas também para a glucose. 

A floculação, apesar de muito estudada em leveduras cervejeiras, encontra-se também 

em outros géneros de levedura e bactérias. O mecanismo de floculação de outras leveduras 

parece seguir a teoria da lectina (como sugerido pelo isolamento de proteínas envolvidas na 

floculação), apesar da especificidade da lectina poder ser diferente. Por exemplo, a galactose e 

derivados de galactose inibem a floculação de estirpes de Kluyveromyces bulgaricus e K. 

lactis, devido à interacção celular envolver uma lectina específica para a galactose (Al-

Mahmood et al., 1988; Al-Mahmood et al., 1991; El-Behari et al., 1998; Hussain et al., 

1986). Um estudo comparativo entre o mecanismo de floculação de K. marxianus e de S. 

cerevisiae, indicou que a estrutura e/ou a organização espacial dos grupos da parede celular 

envolvidos na floculação eram diferentes em K. marxianus e S. cerevisiae, sendo de qualquer 

forma compatível com a hipótese do mecanismo da lectina (Sousa et al., 1992). O fenómeno 

de indução da floculação de leveduras por células de bactéria parece envolver lectinas das 

paredes celulares bacterianas, ou, alternativamente, polissacáridos de elevado peso molecular 

que formam pontes entre lectinas de células floculantes (Zarattini et al., 1993). O fenómeno 

de co-floculação• entre duas estirpes de S. cerevisiae parece resultar da interacção entre uma 

proteína de superfície com um carbohidrato presente na superfície celular das células da outra 

estirpe (Nishihara et al., 2000). A adesão da espécie Candida às células do organismo 

hospedeiro e muitas infecções bacterianas parecem ser mediadas por lectinas de superfície 

(Stratford, 1992b). As lectinas de organismos infecciosos estão associadas com estruturas de 

superfície denominadas fimbriae que também foram associadas às células de leveduras 

floculantes (Speers et al., 1993; Stewart et al., 1975). 

Considerando o conhecimento acumulado na área da genética de floculação (ver 

secção 2.4.2.3), Teunissen e Steensma (1995) propuseram um modelo ligeiramente diferente 

do modelo proposto por Miki. Estes autores propuseram que as floculinas podem funcionar 

como lectinas ou pelo menos têm as propriedades de ligação a açúcares associadas às lectinas. 

A principal diferença relativamente ao modelo de Miki, é que as floculinas sendo 

                                                 

• Co-floculação é definida como sendo o fenómeno de floculação observado quando duas estirpes não-

floculantes são misturadas. 
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glicoproteínas associadas à célula, ligam-se directamente às manoproteínas presentes nas 

células adjacentes (Figura 2.11). A floculina, tem o mesmo papel que as duas proteínas no 

modelo de Miki, combinando as propriedades de ligação e ancoragem. Estes autores 

consideram ainda que o mecanismo de floculação associado com os dois grupos de fenótipos 

de floculação, Flo1 e NewFlo, é o mesmo, sendo as diferenças observadas quantitativas e não 

qualitativas. Quanto a um terceiro grupo de fenótipos de floculação entretanto descrito (Masy 

et al., 1992) no qual a floculação é insensível à manose e independente dos iões Ca2+, estes 

autores consideram que neste caso outro mecanismo de floculação deve estar presente.  

A lectina de floculação pode corresponder ao produto dos genes de floculação 

dominantes, tais como FLO1 e genes relacionados, que há já algum tempo sabe-se 

participarem no mecanismo de floculação (ver secção 2.4.2.3). A sequência dos aminoácidos 

(deduzida a partir do gene FLO1) revelou uma proteína rica em serina e treonina (que podem 

constituir locais de O-glicosilação) com as extremidades N e C hidrofóbicas e contendo uma 

âncora de glicosilfosfatidilinositol (GPI) (Watari et al., 1994a), sugerindo que a proteína Flo1 

é uma proteína integral da membrana e um componente da parede celular. Devido ao número 

elevado de possíveis locais de O-glicosilação, a proteína deverá adoptar uma conformação 

estendida, rígida, tipo bastão, atravessando a parede e expondo o terminal-N, com capacidade 

adesiva, na superfície da célula (Watari et al., 1994a). Mais recentemente, provou-se que a 

proteína Flo1 é uma manoproteína da parede celular (Bony et al., 1997; Kobayashi et al., 

1998). Bony e colaboradores (1998) mostraram que a presença de proteínas Flo na superfície 

celular das leveduras está directamente correlacionada com o grau de floculação. O estudo da 

proteína Flo1 indicou que a extremidade hidrofóbica C, que é um domínio putativo GPI, é 

necessária para a ligação da proteína Flo à parede celular (Bony et al., 1997) e o domínio da 

extremidade N é responsável pelo reconhecimento do açúcar (Bony et al., 1997; Kobayashi et 

al., 1998). Corroborando o modelo de Teunissen e Steensma, Kobayashi et al. (1998) 

verificaram que a modificação de duas regiões da proteína Flo1 era suficiente para alterar o 

padrão de reconhecimento específico da manose (Flo1) para o padrão específico da manose e 

glucose (NewFlo). 
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Figura 2.11 – Representação esquemática do modelo proposto por Teunissen e Steensma. A floculina de acordo 

com o modelo esquematizado em (A), está directamente envolvida no contacto com resíduos de manose 

presentes nas glico(mano)proteínas da parede celular das células vizinhas. Em (B) está esquematizada a 

floculação entre células e em (C) como as células não-floculantes podem participar na floculação através das 

cadeias de manose (co-floculação) (Teunissen e Steensma, 1995). 

 

Enquanto que os dados experimentais elucidando o complexo mecanismo da 

floculação se acumulam, o seu papel na Natureza permanece pouco claro. Em K. marxianus, a 

proteína p37 envolvida na floculação de levedura pode ser induzida por dois métodos 

envolvendo stress, através da fermentação contínua (Teixeira e Mota, 1987) e de stress 

térmico (Fernandes et al., 1993). Em S. cerevisiae a indução da floculação por limitação 

nutricional foi observada (Smit et al., 1992). Mais recentemente, o envolvimento de genes de 

floculação no crescimento filamentoso que é induzido por limitação de azoto foi demonstrado 

(Lambrechts et al., 1996; Liu et al., 1996; Lo e Dranginis, 1998). Considerando todos estes 

aspectos, a floculação parece ser um mecanismo de defesa adoptado por algumas estirpes de 

leveduras, em resposta a factores adversos, nomeadamente a limitações nutricionais (Logan e 

Hunt, 1988). A formação de flocos parece gerar microambientes ricos nutricionalmente 

devido à ocorrência de lise selectiva (Rose, 1984). Será necessário acumular uma maior 

quantidade de informação para que a função da floculação na Natureza seja determinada. 
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2.4.2.2 Fisiologia da floculação 

Em 1958, Eddy e Phil referiram a necessidade de controlar de forma precisa alguns 

aspectos ambientais que influenciam a floculação, pois de outra forma, podem conduzir a uma 

falsa impressão de variabilidade, muitas vezes associada à floculação (Eddy e Phil, 1958). 

Estes aspectos ambientais incluem a composição química do meio de cultura, nomeadamente 

o conteúdo em açúcar e sal, pH, temperatura, arejamento e agitação. 

A floculação é muito influenciada pelo conteúdo salino do meio. É geralmente aceite o 

efeito positivo dos iões Ca2+ na floculação. Existem muitos dados controversos na literatura 

envolvendo outros catiões, o que se deve essencialmente ao uso de diferentes concentrações 

de catiões, diferentes técnicas de avaliação da capacidade de floculação, diferentes valores de 

pH dos ensaios e diferentes estirpes com diferentes informações genéticas. Por exemplo, as 

estirpes FLO5 e FLO1 apresentam diferentes padrões de efeitos competitivos de outros 

catiões com o Ca2+ (Kuriyama et al., 1991). De forma geral, pode afirmar-se que para baixas 

concentrações de catiões ocorre um melhoramento da capacidade de floculação, enquanto que 

para concentrações elevadas, a inibição da floculação é observada. Muitos sais têm sido 

referidos como inibidores da floculação, tais como Sr2+ e Ba2+ (Kuriyama et al., 1991; 

Nishihara et al., 1982; Stratford, 1989; Taylor e Orton, 1973), Na+ (Mill, 1964; Nishihara et 

al., 1982; Stewart et al., 1975; Stratford, 1989; Taylor e Orton, 1973), K+ (Amri et al., 1979; 

Stewart et al., 1975; Stratford, 1989), iões citrato (Stratford, 1989), Ca2+ (Stratford e 

Brundish, 1990), Mg2+ (Stratford e Brundish, 1990), Mn2+ (Kuriyama et al., 1991), sais de 

césio (Stratford e Brundish, 1990), Al3+ (Kuriyama et al., 1991), La3+ (Kuriyama et al., 1991) 

e Li+ (Stratford, 1989). 

Outro importante constituinte do meio de cultura é o açúcar. Diferentes açúcares 

afectam a floculação de forma diversa. Kihn e colaboradores (1988) verificaram que enquanto 

que a floculação de uma estirpe de levedura cervejeira (S. cerevisiae MUCL28323, estirpe de 

fermentação alta•) mostrava inibição por manose, outras duas (S. uvarum MUCL28235 e 

                                                 

• As cervejas do tipo ale, são obtidas por meio de fermentações altas efectuadas por S. cerevisiae. A 

fermentação apresenta esta designação uma vez que, tradicionalmente, as estirpes ale ascendem ao cimo do 

fermentador quando cessa a fermentação. 
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M259, estirpes de fermentação baixa∇) eram inibidas por manose, maltose e glucose, não se 

observando inibição na floculação das leveduras de fermentação alta, S. cerevisiae 

MUCL28733 e MUCL28734, por nenhum destes açúcares. Stratford e Assinder (1991) 

agruparam as estirpes floculantes em dois grandes grupos dependendo da sua sensibilidade à 

manose (fenótipo Flo1) ou a vários açúcares (fenótipo NewFlo). Masy et al. (1992) relatam a 

existência de um terceiro grupo insensível à glucose e à manose. A inibição da floculação por 

açúcar é muito dependente da estirpe de levedura, exibindo um efeito directo e não actuando 

portanto, metabolicamente (Stratford e Assinder, 1991). Na estirpe Schizosaccharomyces 

pombe a inibição da floculação pela galactose e glucose foi observada enquanto que para os 

açúcares frutose e manose não ocorreu inibição da floculação (Sousa et al., 1993). 

A floculação de leveduras está associada a diferentes fenótipos, como os já 

mencionados Flo1 e NewFlo, que diferem também na sua tolerância ao pH. O fenótipo Flo1 

apresenta uma tolerância ao pH alargada entre 1,5 e 10 (Stratford, 1992b; Stratford, 1996). O 

grupo NewFlo apresenta 2 fenótipos distintos: algumas estirpes floculam numa gama alargada 

de pH enquanto outras, apenas numa gama restrita de pH (Stratford, 1996). No último caso, o 

pH torna-se num factor determinante da floculação. Para estas estirpes, uma simples variação 

no pH, durante a fermentação, permite a separação das células do meio de cultura (Stratford, 

1996). Yang e Choi (1998) descrevem a indução da floculação da estirpe S. cerevisiae por 

aumento do pH. 

A temperatura pode influenciar o desenvolvimento e expressão da floculação. Existe 

uma aparente contradição na literatura, com alguns autores a referirem um aumento da 

floculação com o aumento da temperatura e outros o contrário. Esta discrepância poderá ser 

atribuída a diferenças na resposta de estirpes de fermentação alta e baixa (revisto em Speers et 

al., 1992a). De qualquer forma, a temperatura parece não ser inibitória da interacção celular, a 

não ser para temperaturas elevadas, 50-60ºC (Mill, 1964), mas sim inibir ou reprimir a 

formação de um componente celular envolvido na floculação. Uma vez que a via de secreção 

é susceptível a mutações sensíveis à temperatura (Toikkanen, 1999), diferenças na 

temperatura podem alterar a disponibilidade das proteínas Flo, não tendo deste modo um 

                                                 

∇ As cervejas do tipo lager, são obtidas por meio da fermentação de estirpes de S. uvarum 

(carlsbergensis) que sedimentam no final da fermentação no fundo do tanque, recebendo por isso a designação 

de estirpes de fermentação baixa. 
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efeito directo na floculação. Para a estirpe Kluyveromyces marxianus, a floculação pode ser 

induzida por um aumento da temperatura (Fernandes et al., 1993). Uma vez mais, este efeito 

está relacionado com um aumento na síntese e consequente acumulação da proteína p37 na 

parede celular. 

O efeito do arejamento na floculação parece estar relacionado com a função 

mitocondrial. A presença de inibidores respiratórios reprime a indução da floculação 

(Nishihara et al., 1976) e mutantes deficientes respiratórios apresentam padrões de floculação 

divergentes dos observados nas estirpes parentais (Stewart et al., 1976). A floculação é 

inibida por cicloheximida, mas não por cloranfenicol. Nishihara et al. (1976) concluíram que 

a função mitocondrial era mais importante do que a síntese de proteínas mitocondriais. Como 

a função mitocondrial afecta o processo de secreção de proteínas, o efeito da mitocôndria na 

floculação também pode ser um efeito indirecto (Stratford, 1992b). Outro efeito indirecto do 

arejamento na floculação é a alteração da hidrofobicidade da parede celular por influência do 

oxigénio disponível (Straver et al., 1993a). A hidrofobicidade da parede celular tem sido 

relacionada com a floculação por diversos autores (Amory et al., 1988; Saito et al., 1990; 

Smit et al., 1992; Straver e Kijne, 1996; Straver et al., 1993a,b; Teixeira et al., 1995; 

Wilcocks e Smart, 1995). O efeito combinado da concentração da glucose e arejamento 

também foi estudado (Miki et al., 1982b; Soares et al., 1991), indicando que em condições 

extremas de arejamento (0,1 e 5 v.v.m.) a concentração inicial de glucose não afectava a 

floculação enquanto que para condições de arejamento intermédias (1 v.v.m.), uma elevada 

concentração inicial de glucose (6 a 10% p/v) provocava um aumento da floculação (Soares et 

al., 1991). 

A agitação produz dois efeitos antagónicos na floculação: por um lado, o aumento da 

taxa de colisão das partículas induz a floculação e por outro, as maiores tensões de corte 

provocam a ruptura dos flocos (Burrel, 1996; Mozes et al., 1994; Stratford e Kennan, 1988). 

Um aumento da intensidade de agitação provoca uma diminuição no tamanho dos flocos 

(Brohan e McLoughlin, 1984; Stratford et al., 1988).  

As propriedades ambientais acima referidas podem ser controladas possibilitando não 

só uma melhor compreensão do fenómeno da floculação como também o seu controlo. A 

variabilidade observada entre diferentes estirpes deve ser considerada (Jin e Speers, 2000), 

uma vez que esta pode ser a principal responsável pelos dados controversos encontrados na 

literatura. 
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2.4.2.3 Genética da floculação 

No início da década de 50, Gilliland e Thorne estabeleceram independentemente a 

existência de genes de floculação através da análise genética de cruzamentos (Gilliland, 1951; 

Thorne, 1951). Até à década de 70, a floculação era reconhecida como sendo uma 

característica genética dominante, sob o controlo de múltiplos pares de genes (Windish, 

1968). Durante a década de 70, foram identificados alguns genes cromossomais responsáveis 

pela floculação, o que originou algum entusiasmo, mas estudos posteriores revelaram a 

floculação como um complexo mecanismo molecular. De acordo com o conhecimento actual, 

pelo menos 35 genes foram identificados como estando envolvidos na floculação (revisto em 

Teunissen e Steensma, 1995). Além dos quatro genes dominantes (FLO1, FLO5, FLO9 e 

FLO10), o gene regulador da transcrição FLO8, o recentemente descrito FLO2 (Sieiro et al., 

1997), o gene semi-dominante flo3 e os genes recessivos, flo6 e flo7, mutações em diversos 

genes têm sido relacionadas com a floculação (para maior pormenor ver Teunissen e 

Steensma, 1995). Algumas destas mutações envolvem genes reguladores tais como TUP1 e 

SSN6, genes mitocondriais tais como oli1 e oxi2 (Hinrichs et al., 1988), ou genes envolvidos 

na biossíntese da parede celular. A expressão em levedura de genes heterólogos tais como o 

gene humano Ha-ras e o gene viral tax provocaram a floculação da levedura recombinante. O 

mecanismo de indução da floculação em situações tão distintas está longe de ser 

compreendido. Mais recentemente, Bossier e colaboradores (1997) observaram floculação 

constitutiva aquando da sobre-expressão do gene GTS1 em levedura. 

Os quatro genes estruturais dominantes, FLO1, FLO5, FLO9 e FLO10, codificam 

proteínas com elevado grau de homologia. Estas proteínas estão ancoradas na parede celular 

no terminal-C, enquanto que o terminal-N encontra-se exposto na superfície celular (Bony et 

al., 1997; Bony et al., 1998; Kobayashi et al., 1998; Teunissen e Steensma, 1995; Watari et 

al., 1994a). Todas as estirpes contendo estes genes FLO pertencem ao fenótipo Flo1 

(Stratford e Assinder, 1991). Até recentemente, nada era conhecido acerca da genética das 

estirpes de levedura exibindo o fenótipo de floculação NewFlo. Kobayashi e colaboradores 

(1998) isolaram um gene homólogo do gene FLO1, Lg-FLO1, de uma estirpe de levedura 

cervejeira de fermentação baixa pertencente ao fenótipo NewFlo, e substituíram o gene FLO1 

de uma estirpe com genótipo Flo1 com o gene Lg-FLO1. Estes autores demonstraram que os 

genes FLO1 e Lg-FLO1 codificam para uma proteína tipo lectina específica, respectivamente, 

para a manose e para a manose e glucose, identificando a região responsável pelo 

reconhecimento do açúcar. Estes dados corroboram o modelo proposto por Teunissen e 

 

UM
confirmar
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Steensma (1995), sendo o mecanismo da floculação basicamente o mesmo para os fenótipos 

Flo1 e NewFlo. O terceiro fenótipo descrito para a floculação, insensível à manose e ao cálcio 

(Masy et al., 1992), terá como base um mecanismo distinto do fenótipo Flo1 e NewFlo. Masy 

e colaboradores (1992) sugerem que neste caso a floculação resulta de interacções 

hidrofóbicas ou de interacções específicas não envolvendo mananos. O mecanismo de 

floculação resultante da sobre-expressão do gene GTS1 pode estar relacionado com este tipo 

de floculação uma vez que se observou um aumento da hidrofobicidade aquando da 

ocorrência da floculação (Bossier et al., 1997). Recentemente, a sobre-expressão do gene 

GAP1 de Kluyveromyces marxianus, codificador da proteína p37, na levedura Saccharomyces 

cerevisiae, resultou na floculação da estirpe transformada (Moreira et al., 2000). Novamente, 

outro mecanismo sem ser o dos fenótipos Flo1/NewFlo pode estar presente. A 

hidrofobicidade da parede celular da estirpe K. marxianus está linearmente associada à 

floculação, sendo o factor determinante da floculação desta estirpe (Teixeira et al., 1995). 

Convém referir que sendo a hidrofobicidade uma função da composição da parede celular e 

do seu conteúdo proteico (Smart, 1995), a influência da hidrofobicidade na floculação não 

elimina a existência de um mecanismo tipo lectina. 

2.4.3 Aplicação da floculação em processos biotecnológicos 

A indústria cervejeira foi responsável pela primeira aplicação comercial da 

propriedade de floculação das leveduras, sendo ainda presentemente a única indústria a tirar 

partido da propriedade de floculação à escala industrial. No fabrico da cerveja, a floculação é 

essencialmente utilizada como técnica de separação, facilitando a remoção das células no final 

do processo fermentativo. No entanto, e como já foi referido, a floculação apresenta outras 

potencialidades, podendo ser utilizada como técnica de imobilização de células em sistemas 

contínuos de elevada densidade celular. O uso de sistemas de elevada densidade celular para a 

produção em contínuo da cerveja tem sido largamente investigado (Dömény et al., 1998; 

Linko et al., 1997; Masschelein, 1997; Mensour et al., 1997; Šmogrovicová et al., 1997; Tata 

et al., 1999). O sucesso da rápida maturação da cerveja com leveduras imobilizadas levou à 

investigação da utilização de sistemas de células imobilizadas também para a fermentação 

primária. A viabilidade económica deste processo depende claramente do custo do suporte 

devido ao volume relativamente elevado do reactor quando comparado com o necessário para 

a maturação da cerveja (Linko et al., 1997). Linko e colaboradores (1997) estudaram o uso de 

suportes baratos, tais como aparas de madeira, na fermentação primária da cerveja. Estes 

autores concluem referindo a vantagem na utilização de uma estirpe altamente floculante, 
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quer para imobilização num suporte barato (capacidade de adesão da estirpe floculante ao 

suporte é superior), quer sem verdadeira imobilização num reactor com desenho apropriado. 

A utilização de leveduras floculantes na maturação contínua da cerveja também foi 

investigada (Mafra et al., 1997). Neste estudo utilizou-se um reactor do tipo airlift de 

circulação interna com uma zona de sedimentação e uma estirpe de levedura cervejeira 

floculante. Para um tempo de residência de 32 horas, a qualidade da cerveja não foi afectada, 

sendo confirmada a estabilidade do sistema mantendo a operação em contínuo durante um 

mês. 

Além da indústria cervejeira, a investigação da utilização de leveduras floculantes em 

sistemas contínuos de elevada densidade celular tem sido maioritariamente aplicada na 

produção de etanol. Apesar de grande parte da produção de etanol recorrer a processos 

descontínuos (no Brasil 70% da produção biológica de etanol é conduzida num processo 

descontínuo (Wheals et al., 1999)) existem vários trabalhos na literatura de produção contínua 

de etanol, nomeadamente através de sistemas de elevada densidade celular usando células 

floculantes. Utilizando uma estirpe floculante de Saccharomyces uvarum e um reactor de leito 

fluidizado alimentado com meio contendo glucose, Bu’Lock e colaboradores (1984) 

conseguiram uma produtividade volumétrica máxima em etanol de 50 gl-1h-1 para uma 

concentração de etanol de 75 gl-1 e um rendimento médio de 83% do teórico. É possível obter 

ainda produtividades superiores, mas um compromisso de eficiência global do processo deve 

ser considerado. Por exemplo, Cysewski e Wilke (1977), referido em Bu’Lock et al. (1984), 

referem que a combinação de um sistema de reciclagem de células juntamente com a redução 

da pressão, pode resultar em produtividades volumétricas superiores a 80 gl-1h-1. No entanto, é 

de esperar alguns problemas práticos devido à complexidade do sistema de geração de vácuo 

e sua manutenção. Kida e colaboradores (1989) utilizaram um fusante de Saccharomyces 

cerevisiae, resultante da fusão de uma estirpe cervejeira floculante e de uma estirpe não 

floculante capaz da fermentação rápida de melaços, numa coluna de bolhas alimentada com 

melaço obtendo uma produtividade máxima em etanol de 30 gl-1h-1. A fermentação contínua 

de melaços com uma estirpe floculante de Saccharomyces cerevisiae também foi avaliada 

utilizando um reactor de leito fluidizado obtendo-se produtividades entre 15-20 gl-1h-1 

(Wieczorek e Michalski, 1994). Ainda considerando a estirpe S. cerevisiae, Sousa et al. 

(1994) referem uma produtividade máxima em etanol de 12,9 gl-1h-1 na fermentação de meio 

contendo glucose usando um reactor tipo airlift de circulação interna. Outras estirpes de 

levedura também têm sido consideradas em sistemas contínuos de elevada densidade celular, 
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nomeadamente, a estirpe Kluyveromyces marxianus (Mota e Teixeira, 1990; Teixeira e Mota, 

1987; Teixeira e Mota, 1992; Teixeira et al., 1990) para fermentação alcoólica da lactose e a 

estirpe Schizosaccharomyes pombe para a desacidificação do mosto (Sousa et al., 1993).  

O projecto do reactor e o estudo das condições de operação são determinantes na 

eficiência de um sistema contínuo de elevada densidade celular com células floculantes. Estas 

permitem modelar e manter o tamanho, forma e densidade dos flocos de forma a permitir a 

retenção de biomassa no reactor mas mantendo simultaneamente a actividade celular. Isto 

significa que um compromisso entre as condições hidrodinâmicas do reactor e as propriedades 

físicas dos flocos deve ser mantido. Os reactores tipo airlift têm sido os mais aplicados a 

culturas floculantes e alterações ao seu desenho para melhoramento do seu desempenho com 

células floculantes têm sido consideradas (Sousa, 1994; Vicente, 1997) assim como o estudo 

das condições hidrodinâmicas (Freitas, 1996). 

Como se pode constatar pelos trabalhos acima mencionados, a utilização de sistemas 

contínuos de elevada densidade celular permite a obtenção de elevadas produtividades em 

etanol. Esta varia de processo para processo, sendo a concentração de açúcar na corrente de 

alimentação e a capacidade de retenção de biomassa do reactor determinantes na obtenção de 

uma elevada produtividade em etanol. O desenvolvimento de reactores de floculação baseado 

no conhecimento do fenómeno da floculação, permitirá desenvolver o potencial destes 

sistemas visando a sua aplicação. 
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2.5 Desenvolvimento de novas estirpes floculantes para aplicação 

industrial 

As vantagens associadas aos sistemas de células floculantes conduziram não só à 

investigação da floculação, visando aprofundar o seu conhecimento (mecanismo, fisiologia, 

genética) como também à investigação de condições de operação e de desenhos de reactores 

apropriados, de forma a atingir uma maior eficiência global do processo. Paralelamente, a 

inserção de novas propriedades em estirpes floculantes permite um alargamento da aplicação 

industrial da floculação. O desenvolvimento de novas estirpes floculantes pode ser efectuado 

quer pela transferência da propriedade de floculação para estirpes não-floculantes, quer pela 

transferência de propriedades de interesse industrial para estirpes naturalmente floculantes. 

2.5.1 Transferência da floculação para leveduras não-floculantes 

Em 1980, Barney e colaboradores transformaram geneticamente protoplastos de uma 

estirpe não-floculante de Saccharomyces cerevisiae, através da incorporação de ADN nativo 

(sem recurso a um vector). Estes autores demonstraram a co-transformação dos genes ligados 

ade1 e FLO1, provando que a transferência de um gene (FLO1) para uma estirpe não 

floculante resulta numa nova estirpe floculante (Barney et al., 1980). 

Com o objectivo de construírem uma estirpe floculante de S. cerevisiae para 

fermentação contínua de melaços, Figueroa et al. (1984) transferiram através de manipulação 

genética convencional o caracter floculação para uma levedura de padeiro. A levedura 

construída foi utilizada na produção de etanol por fermentação descontínua de melaços de 

cana-de-açúcar na Argentina. Visando também o melhoramento da bioprodução de etanol, 

construíram-se híbridos entre a estirpe S. cerevisiae saké e a estirpe floculante S. cerevisiae 

NCYC869 (FLO1) por fusão intraespecífica de protoplastos (Lima et al., 1995). Os híbridos 

construídos exibiam as características de fermentação da estirpe industrial S. cerevisiae saké e 

a floculação da estirpe S. cerevisiae NCYC869. Javadekar et al. (1995) também utilizaram a 

técnica de fusão de protoplastos para construírem uma estirpe floculante exibindo 

simultaneamente a propriedade killer, para utilização na fermentação alcoólica de melaços. 

Watari et al. (1990) construíram estirpes floculantes de S. cerevisiae através do 

emparelhamento ou fusão de protoplastos entre estirpes industriais (cervejeiras ou utilizadas 

na produção de vinho) e uma estirpe laboratorial contendo o gene FLO5. 
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Com o progresso da biologia molecular, o gene FLO1 foi clonado, sequenciado e 

transformado em estirpes cervejeiras não-floculantes (Watari et al., 1987; Watari et al., 

1994a,b; Watari et al., 1989; Watari et al., 1991). A transformação de estirpes cervejeiras 

não-floculantes com um vector de múltiplas cópias contendo o gene FLO1, permitiu a 

obtenção de uma estirpe floculante, não alterando as características organolépticas da cerveja 

produzida (Watari et al., 1991). No entanto, alguma instabilidade foi observada, pelo que o 

mesmo gene foi integrado no genoma de uma estirpe cervejeira de fermentação baixa não-

floculante, resultando na expressão constitutiva e estável do fenótipo de floculação (Watari et 

al., 1994b). O desempenho desta levedura recombinante na fermentação primária da cerveja 

recorrendo a sistemas contínuos imobilizados foi avaliado, revelando-se promissor (Linko et 

al., 1997). Até à data, o gene FLO1 foi expresso de forma constitutiva em estirpes 

recombinantes cervejeiras. Uma vez que, para fermentações descontínuas, a floculação não 

deve ocorrer na fase inicial da fermentação, por diminuir significativamente a taxa de 

fermentação, a floculação deverá ser activada numa fase tardia da fermentação da cerveja 

através de construções de promotores apropriados. 

Shinohara et al. (1997) introduziram a propriedade de floculação em estirpes de S. 

cerevisiae utilizadas no fabrico de vinho, recorrendo à hibridação. Estas estirpes foram 

utilizadas numa estação experimental demonstrando boa capacidade fermentativa e 

floculação. 

Mais recentemente, foi transferida a propriedade de floculação para uma estirpe não-

floculante de S. cerevisiae através da clonagem do gene GAP1 de K. marxianus (Moreira et 

al., 2000), não sendo referida, no entanto, qualquer aplicação industrial para a estirpe 

construída. 

Com excepção do trabalho de Linko et al. (1997) nenhuma destas novas estirpes 

floculantes foi aplicada em sistemas contínuos de alta densidade celular. A construção de 

estirpes floculantes para a bioprodução de etanol em contínuo requer um fenótipo de 

floculação constitutivo, sendo a sua estabilidade a longo prazo a principal preocupação. 

Remize et al. (1998) construíram uma estirpe floculante através da integração do gene FLO1 

no genoma de uma estirpe mutante (hxk1, hxk2) de Saccharomyces cerevisiae ATCC36859 

deficiente em actividade de hexocinase. Esta estirpe foi utilizada para produção simultânea de 

etanol e frutose num sistema contínuo com reciclagem de biomassa. 
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2.5.2 Transferência de propriedades de interesse industrial para estirpes 

floculantes 

Devido à diferente estrutura da parede celular das células floculantes, é de esperar 

dificuldades adicionais aquando da transformação genética deste tipo de células. 

Nomeadamente, as células floculantes são mais resistentes à formação de protoplastos do que 

as não-floculantes (Hodgson et al., 1985). A tecnologia do ADN recombinante tem sido 

utilizada para introduzir diferentes propriedades em leveduras cervejeiras tais como a 

capacidade de degradar carbohidratos, modificações no processo responsável pelo paladar da 

cerveja, e as já referidas alterações na capacidade de floculação (Hammond, 1995). No 

entanto, convém salientar que as leveduras cervejeiras só floculam no final da fermentação. 

Deste modo, estas células podem ser transformadas num estado não-floculante, o que não é o 

caso para células que expressam o fenótipo da floculação constitutivamente. 

Estudos preliminares envolvendo a transformação de uma estirpe floculante, S. 

cerevisiae NCYC869-A3 (Lima et al., 1995) com o vector pYAC4 (Venâncio et al., 1995; 

Venâncio et al., 1999) mostraram que a capacidade de floculação da estirpe não era afectada 

pela incorporação de ADN plasmídico. Uma vez que o ião lítio inibe a floculação (Stratford, 

1989), as células encontram-se dispersas aquando da incorporação do ADN, pelo que a 

eficiência de transformação obtida para células floculantes é da ordem de grandeza da obtida 

com células não-floculantes (Venâncio et al., 1999).  

Demonstrada a viabilidade da transformação genética de células floculantes, 

perspectiva-se o desenvolvimento de estirpes floculantes com propriedades de interesse 

industrial. Nomeadamente, para a biorremediação do soro de queijo, sendo a clonagem de 

genes descrita no sub-capítulo 2.3 susceptível de aplicação em leveduras floculantes. As 

estirpes de S. cerevisiae floculantes e capazes de metabolizar a lactose permitiriam associar à 

fermentação alcoólica do soro de queijo as vantagens inerentes aos processos contínuos de 

elevada densidade celular. A transferência da capacidade de metabolizar e fermentar a lactose 

para células de S. cerevisiae floculantes constitui o fulcro da presente dissertação. 
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3. Materiais e métodos 
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3.1 Métodos gerais 

3.1.1 Esterilização de material, soluções e meios de cultura 

Todo o material de vidro assim como os meios de cultura para bactérias e leveduras 

foram esterilizados em autoclave a 121ºC durante 20 minutos. As soluções termolábeis foram 

esterilizadas por filtração, com filtros de 0,2 µm. 

3.1.2 Estirpes 

Na Tabela 3.1 apresentam-se as estirpes microbianas utilizadas ao longo deste 

trabalho. 

 

Tabela 3.1 - Estirpes microbianas utilizadas neste trabalho. 

Estirpe Genótipo Fonte Capítulo 
E. coli DH5α 
(Hanahan, 1985) 

F- recA1 endA1 thi-1 gyrA96 
hsdR17 supE44 relA1 φ89d  

lacZ  ∆M15 λ- 

Bethesda Research 
Laboratories (BRL) 
Células competentes 

Lote EHEE01 

4, 5, 6 

E. coli HB101 F- leuB6 proA2 supE44 ara-14 
galK2 lacY1 thi-1 hsdS20 (rB-
mB-) rpsL20 (Str) xyl-5 mtl-1 

recA13 

Células 
electrocompetentes 

Bio-Rad 

5, 6 

E. coli JA221 recA1 lacY leuB trpE5 thr thi 
hsdR hsdM 

VTT – 
Biotechnology and 

Food Research 
Center 

6 

S. cerevisiae 
NCYC869 wt 

Matα FLO1 National Collection 
of Yeast Cultures 

(NCYC) 

4, 5 

S. cerevisiae 
NCYC869-A3 
(Lima, 1993) 

Matα FLO1 ura3 - 4, 5 

S. cerevisiae H260 Matα his3-∆200 ura3-167 VTT – 
Biotechnology and 

Food Research 
Center 

5 

S. cerevisiae W204 
(também denominada A102) 

- Hefe Bank, 
Weithenstephan 

5, 6 

S. cerevisiae W204-
FLO1L(INT)  
(também denominada A110) 
(Watari et al., 1994b) 

FLO1 - 5 
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3.1.3 Armazenamento de bactérias e leveduras 

As culturas de bactérias e leveduras foram mantidas durante 2 semanas a 4ºC em 

placas de agar vedadas com parafilme e invertidas, no meio selectivo apropriado de acordo 

com o plasmídeo em causa. Para cultura permanente, a 1 ml de cultura em meio líquido, 

crescida durante a noite, adicionou-se 0,3 ml de glicerol esterilizado, agitou-se no vórtex e 

incubou-se 10 minutos em gelo. De seguida, os tubos foram armazenados numa arca 

congeladora a –80ºC. As células foram recuperadas raspando a cultura congelada e riscando-a 

numa placa da agar com meio de cultura apropriado. O tubo de cultura permanente pode 

voltar a ser armazenado e utilizado novamente. 
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3.2 Tecnologia do ADN recombinante 

A tecnologia do ADN recombinante foi utilizada para a obtenção dos resultados 

apresentados nos capítulos 4, 5 e 6. 

3.2.1 Armazenamento de ADN 

As soluções de ADN foram armazenadas em tampão TE a 4ºC ou a –20ºC, ou como 

precipitados de etanol, a 4ºC.  

 
tampão TE a pH 7,4, 7,5 ou 8,0    10 mM Tris/HCl pH 7,4, 7,5 ou 8,0  

      1 mM EDTA 

 

3.2.2 Preparação de ADN plasmídico 

3.2.2.1 A partir de E. coli 

3.2.2.1.1 Preparação rápida 

Para a preparação rápida de plasmídeos a partir de clones de E. coli utilizou-se para 

análise de grandes quantidades de clones, o método de fervura (Holmes e Quigley, 1981) 

modificado, ou alternativamente o kit QIAprep Spin Miniprep comercializado pela QIAgen. 

Minipreparação pelo método de fervura (Holmes e Quigley, 1981): com a ajuda de um 

palito estéril, uma colónia isolada de bactéria foi riscada para nova placa de meio selectivo 

LB-amp e crescida durante a noite. No dia seguinte, as células crescidas na placa de agar 

foram ressuspensas em 50 µl de tampão STET. Adicionou-se 4 µl de uma solução preparada 

de fresco de lisozima e incubou-se 10 minutos em gelo. De seguida, colocou-se o tubo num 

banho de água a ferver durante exactamente 40 segundos, repondo-o de imediato em gelo. 

Centrifugou-se o lisado bacteriano a 12000 g durante 10 minutos à temperatura ambiente. 

Removeu-se o sedimento de fragmentos bacterianos com a ajuda de um palito estéril. 

Adicionou-se ao sobrenadante 40 µl de isopropanol frio. Misturou-se no vórtex, e guardou-se 

o tubo durante 5 minutos à temperatura ambiente. Recuperou-se o sedimento de ácidos 

nucleicos por centrifugação a 12000 g durante 20 minutos a 4ºC. Removeu-se o sobrenadante 

e colocou-se o tubo em posição invertida sobre uma toalha de papel de forma a permitir a 

eliminação de qualquer gota aderida às paredes do tubo. Adicionou-se 50 µl de uma solução 

70% (v/v) de etanol e centrifugou-se novamente a 12000 g durante 2 minutos a 4ºC. 
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Removeu-se novamente o sobrenadante como descrito anteriormente. Manteve-se o tubo 

aberto à temperatura ambiente até o etanol ter evaporado e não ser visível líquido no tubo. 

Ressuspendeu-se o sedimento em 10-20 µl de tampão TE, utilizando-se 3-5 µl para digestão 

enzimática (3.2.5.1). 

 
tampão STET      8% (p/v) Sacarose 

       5% (p/v)Triton X-100 

       50 mM EDTA  

       50 mM Tris/HCl, pH 8,0 

       Esterilizar por filtração, armazenar a 4ºC 

 

solução de lisozima      10 mgml-1 

 

 

Método QIAprep 

Cresceu-se durante a noite a estirpe recombinante de E. coli em 5 ml de meio LB-amp 

a 37ºC e 250 r.p.m. de agitação. No dia seguinte, centrifugou-se a cultura bacteriana e 

ressuspendeu-se o sedimento em 250 µl de tampão P1 e transferiu-se para tubo de 1,5 ml. 

Adicionou-se 250 µl de tampão P2 e misturou-se, invertendo o tubo 4-6 vezes. Adicionou-se 

350 µl de tampão N3 e inverteu-se o tubo imediatamente mas suavemente 4-6 vezes. 

Centrifugou-se durante 10 minutos em microcentrífuga. Aplicaram-se os sobrenadantes às 

colunas QIAprep por decantação. Centrifugou-se durante 1 minuto, deitando-se fora o 

filtrado. Lavou-se a coluna com 0,5 ml de tampão PB e centrifugou-se durante 30-60 

segundos, eliminando-se o filtrado. De seguida, lavou-se a coluna com 0,75 ml de tampão PE 

e centrifugou-se 30-60 segundos, eliminou-se o filtrado, e centrifugou-se um minuto adicional 

a fim de remover resíduos de tampão de lavagem. Colocou-se a coluna QIAprep num tubo de 

1,5 ml limpo. Para eluir o ADN, adicionou-se 50 µl de tampão EB no centro da coluna, 

esperou-se 1 minuto e centrifugou-se durante 1 minuto. 

 
meio LB        1,0% (p/v) Caseína 

        0,5% (p/v) Extracto de levedura 

        0,5% (p/v) NaCl 

        acertar o pH a 7,5 com 10 N NaOH 

 

meio LB-amp       Meio LB 

        100 µgml-1 ampicilina 

 

tampão P1       50 mM Tris/HCl pH 8,0 
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        10 mM EDTA 

        100 µgml-1 RNase A 

 

 tampão P2       200 mM NaOH 

        1% (p/v) SDS 

 

tampão N3       Solução comercial 

 

tampão PB       Solução comercial 

 

tampão PE       Solução comercial 

 

tampão EB       10 mM Tris/HCl pH 8,5 

 

3.2.2.1.2 Preparação em grande escala 

Para obtenção de ADN plasmídico puro de E. coli com vista à sua posterior utilização 

em clonagem aplicou-se o método QIAgen (Tip 100). Assim, fez-se crescer a estirpe 

transformada em 100 ml de meio de cultura LB-amp durante a noite a 37ºC e com agitação de 

250 r.p.m. Centrifugou-se todo o volume de cultura durante 10 minutos a 5000 r.p.m. O 

sedimento foi ressuspenso em 4 ml de tampão P1, adicionando-se de seguida 4 ml de tampão 

P2. Misturou-se e incubou-se durante 5 minutos à temperatura ambiente. Adicionou-se 4 ml 

de tampão P3 frio, misturou-se, incubou-se em gelo durante 15 minutos e centrifugou-se 

durante 30 minutos a 15000 r.p.m. Removeu-se o sobrenadante para novos tubos e voltou-se a 

centrifugar por mais 15 minutos. O sobrenadante contendo o ADN plasmídico foi 

prontamente removido. Equilibrou-se a coluna (Tip 100) com 4 ml de tampão QBT e deixou-

se esvaziar por acção exclusiva da gravidade. Aplicou-se o sobrenadante contendo o ADN 

plasmídico, deixou-se fluir, e lavou-se o Tip 100 duas vezes com 10 ml de tampão QC. 

Seguidamente, com 5 ml de tampão QF, eluíu-se o ADN plasmídico após o que foi 

purificado, recorrendo à precipitação por isopropanol (3.2.3.3), e quantificado (3.2.4). 

 

tampão P3       2,2 M KOAc pH 5,5 

 

tampão QBT       750 mM NaCl 

       50 mM MOPS pH 7,0 

       15%  EtOH 

       0,75% TritonX-100 

 

tampão QC       1 M NaCl 

        50 mM MOPS pH 7,0 

        15% EtOH 
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tampão QF       1,2 M NaCl 

        50 mM MOPS pH 8,0 

       15% EtOH 

 

3.2.2.2 A partir de S. cerevisiae 

Cresceu-se a levedura em meio selectivo a 30ºC durante a noite. Centrifugaram-se as 

células durante 2 minutos numa centrífuga angular. Removeu-se o sobrenadante e 

ressuspenderam-se as células em 0,5 ml de água destilada. Transferiram-se as células para um 

tubo de 1,5 ml e centrifugou-se durante 5 segundos numa microcentrífuga. Decantou-se o 

sobrenadante e misturou-se, no vórtex, o sedimento no líquido residual. Adicionou-se 0,2 ml 

de tampão A, 0,2 ml de solução F/C/I e 0,3 g de esferas de vidro (0,4 mm de diâmetro) 

previamente lavadas com ácido. Misturou-se no vórtex durante 3-4 minutos e adicionou-se 

0,2 ml de tampão TE. Centrifugou-se durante 5 minutos, transferiu-se a fase aquosa para novo 

tubo e adicionou-se 1 ml de etanol puro. Misturou-se por inversão de tubo, centrifugou-se 

durante 2 minutos e eliminou-se o sobrenadante. Procedeu-se à purificação do ADN através 

de digestão com RNase A (3.2.3.1), seguida de precipitação por etanol (3.2.3.3). 

Ressuspendeu-se o sedimento final em 50 µl de tampão TE, usando-se 1-2 µl para 

electroporação de E. coli (3.2.8.3) e confirmando-se o padrão de plasmídeo por digestão 

enzimática (3.2.5.1) após o seu isolamento a partir de E. coli (3.2.2.1).  

 
tampão A      2% (v/v) Triton X-100 

      1% (p/v) SDS 

      100 mM NaCl 

      10 mM Tris/HCl pH 8,0 

      1 mM EDTA pH 8,0 

      Armazenar temperatura ambiente ≤ 1  ano 

 

solução F/C/I     Fenol/Clorofórmio/Álcool isoamílico (25: 24: 1) 

       

3.2.3 Purificação de ADN 

As preparações de ADN encontram-se frequentemente contaminadas com ARN e 

proteína, podendo inibir a digestão enzimática do ADN. Sendo assim, pode ser necessária a 

sua purificação. 
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3.2.3.1 Digestão com RNase A e proteinase K 

Incubar a solução de ADN com RNase A (20 µgml-1) pancreática de origem bovina 

livre de enzima ADNase à temperatura ambiente durante 30 minutos, e com proteinase K (50 

µgml-1) a 37ºC durante 60 minutos. 

3.2.3.2 Extracção fenólica 

Adicionou-se à solução de ADN o mesmo volume de solução de fenol e, após misturar 

as duas fases, centrifugou-se a 15000 r.p.m. durante 5 minutos. Recuperou-se a fase aquosa 

que foi lavada duas vezes com solução C/I. A solução de ADN foi recuperada e colocada em 

tubo capaz de completar um volume 4 vezes superior ao volume da amostra para se proceder 

à sua precipitação (3.2.3.3). 

 
fenol (Appligene)      Fenol saturado com TE 

 

solução C/I      Clorofórmio/Álcool isoamílico (24:1) 

 

3.2.3.3 Precipitação por etanol ou isopropanol 

Adicionou-se à solução de ADN, 3M de NaOAc pH 5,0 para concentração final de 

0,3M e seguidamente, adicionaram-se 2,5-3 volumes de etanol absoluto frio. Misturou-se bem 

e incubou-se durante 10 minutos a -20ºC. Recolheu-se o sedimento por centrifugação a 15000 

r.p.m. durante 15 minutos e lavou-se em seguida o precipitado duas vezes com uma solução 

de 70% etanol frio. Deixou-se o precipitado secar após o que foi redissolvido com água 

desionizada, ou alternativamente, com tampão TE (3.2.1).  

Alternativamente à precipitação por etanol usaram-se 0,5 volumes de isopropanol frio 

e incubou-se a solução a -20ºC durante 30 minutos. O procedimento utilizado posteriormente 

foi igual ao já descrito para a precipitação por etanol. 

3.2.4 Quantificação de ADN 

3.2.4.1 Método espectrofotométrico 

A concentração das soluções de ADN foi determinada pela absorvância medida no 

comprimento de onda de 260 nm. A determinação foi realizada em  cuvetes de quartzo de 1 

cm de largura. A cada 1,0 unidade a A260nm da solução de cadeia dupla de ADN fez-se 
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corresponder a concentração de 50 µgml-1 (Berger, 1987). A pureza da solução de ADN foi 

determinada através da razão entre absorvância medida a 260 nm e 280 nm (preparações de 

ADN puras apresentam razões da ordem de 1,8; razões abaixo deste valor indicam 

contaminação com proteína e acima deste indicam contaminação com ARN). Quando 

detectada alguma contaminação da solução de ADN, prosseguiu-se para a purificação da 

mesma (3.2.3). 

3.2.4.2 Método de placas de brometo de etídio 

Pequenas quantidades de ADN foram estimadas por um método baseado na resposta 

comparativa da fluorescência induzida por UV entre uma amostra de concentração 

desconhecida e padrões de concentração conhecida em placas de agarose com brometo de 

etídio. As amostras de ADN e padrões de ADN-λ  foram colocadas (1 µl) na placa de agarose, 

esta foi embrulhada em papel de alumínio e incubada à temperatura ambiente durante cerca de 

15 minutos. A concentração de ADN foi estimada por comparação visual com os padrões. 

 
placas de agarose com BrEt      1% (p/v) Agarose 

        0,5 µgml-1 Brometo de etídio 

 

3.2.5 Modificação enzimática de ADN 

3.2.5.1 Hidrólise com enzimas de restrição 

A hidrólise de ADN com enzimas de restrição foi rotineiramente executada para 

análise dos plasmídeos recombinantes. Foi efectuada nos respectivos tampões e de acordo 

com as instruções das marcas. As reacções foram terminadas por electroforese em gel de 

agarose (3.2.6.1), ou com extracção fenólica (3.2.3.2), recuperando-se o ADN por 

precipitação (3.2.3.3). 

3.2.5.2 Desfosforilação de ADN plasmídico 

Os plasmídeos utilizados foram por vezes desfosforalizados após hidrólise do ADN 

com enzimas de restrição (3.2.5.1), a fim de prevenir a recirculação do vector durante a 

reacção de ligação (3.2.5.3). A reacção de desfosforilação fez-se com a enzima fosfatase 

alcalina extraída de camarão (SAP) no respectivo tampão fornecido pela Amersham. A 

quantidade apropriada de enzima (1 unidade por cada 50 pmol de extremidades 5’ fosforiladas 

de ADN) foi adicionada à mistura reaccional e incubada durante 1 hora a 37ºC. A enzima foi 
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desactivada por aquecimento a 65ºC durante 15 minutos. A eficiência da desfosforilação foi 

confirmada re-ligando o vector. 

 

tampão SAP      20 mM Tris/HCl pH 8,0 

       10 mM MgCl2 

         

3.2.5.3 Ligação de vectores 

A reacção de ligação executou-se geralmente num volume total de 10-20 µl com 

quantidades equimolares de ADN plasmídico e de inserção, ou com quantidades superiores de 

ADN de inserção (3x, 5x, 10x) dependendo do caso específico, no tampão de ligação com 1 U 

de ligase-ADN T4 (Promega). No caso de ligação de extremidades coesivas, incubou-se esta 

solução à temperatura ambiente durante cerca de 1 hora e deixou-se durante a noite a 4ºC. 

Para ligação de extremidades abruptas, incubou-se à temperatura ambiente durante cerca de 3 

horas e a 4ºC durante a noite.  

 

Tampão ligase-ADN T4 (10x)     300 mM Tris/HCl pH 7,8 

       100 mM MgCl2 

       100 mM DTT 

10 mM ATP 

3.2.6 Electroforese de soluções de ADN 

3.2.6.1 Gel de agarose 

Para análise dos fragmentos de ADN utilizou-se gel de agarose (por rotina 0,8%) em 

tinas horizontais. Em cada amostra a correr no gel colocou-se 2/5 do volume de solução-

marca. As corridas de electroforese realizaram-se a 40-100 V com tampão TAE(1x) ou 

TBE(1x), e foram terminadas após a frente do corante ter percorrido uma distância 

apropriada. O gel foi sujeito à coloração com brometo de etídio a 0,001% durante 5-10 

minutos e lavado em seguida com água corrente durante 5-10 minutos. Em alternativa, 

adicionou-se brometo de etídio concentrado 100x à agarose na concentração final de 1 µl/ml 

de agarose. Fotografou-se o gel utilizando luz UV (366nm) de um transiluminador Sigma T 

2201, e uma câmara fotográfica MP-4 System com filtro laranja e filme 3000-ASA/Type 667 

da Polaroid. 

 
tampão TAE (50x)       2 M Tris-base 
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        50 mM EDTA 

        acertar pH 8,0 com ácido acético 

 

tampão TBE (10x)       108 gl-1 Tris (890 mM) 

        55 gl-1 Ácido bórico (890 mM) 

        40 ml 0,5 M EDTA, pH 8,0 

 

solução-marca       50% (v/v) Glicerol 

        0,05% (p/v) Azul de bromofenol 

        0,05% (p/v) Azul de xilenocianol 

3.2.6.2 Padrões de ADN 

Para padrões de tamanhos de ADN em pb no gel de agarose foram utilizados os 

fragmentos lineares de ADN de λ digeridos com HindIII, ou alternativamente, com PstI. Os 

tamanhos dos fragmentos estão apresentados na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2 – Tamanhos, em pb, dos fragmentos de ADN de λ HindIII e λ PstI. 

Fragmentos λ PstI λ HindIII 
1 14055 23130 

2 11494 9416 

3 5080 6557 

4 4749 4361 

5 4505 2322 

6 2840 2027 

7 2561 564 

8 2454 125 

9 2139  

10 1986  

11 1700  

12 1159  

13 1093  

14 805  

15 516  

16 467  

17 448  

18 339  

19 265  

20 247  

21 216  

22 210  

23 200  

24 160  
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3.2.7 Recuperação de ADN do gel de agarose 

A recuperação de ADN do gel de agarose foi efectuada utilizando o kit QIAquick gel 

extraction. Para tal, e sob luz UV, com a ajuda de um bisturi, extraiu-se a(s) banda(s) 

contendo o ADN de interesse, tentando minimizar a quantidade de agarose adjunta. Colocou-

se num tubo de 1,5 ml previamente pesado e voltou a pesar-se de forma a determinar o peso 

da banda extraída. Adicionaram-se 3 volumes de tampão Q1 por cada volume de gel. 

Incubou-se a 50ºC durante 10 minutos, misturando no vórtex cada 2-3 minutos. Após colocar 

a coluna QIAquick num tubo de 2 ml, aplicou-se a amostra dissolvida à coluna e centrifugou-

se durante 1 minuto. Deitou-se fora o filtrado e voltou-se a colocar a coluna no tubo, 

adicionando 0,5 ml de tampão Q1 e centrifugando novamente 1 minuto. Após eliminar o 

filtrado, adicionou-se 0,75 ml de tampão PE (3.2.2.1.1), esperou-se 2-5 minutos e 

centrifugou-se novamente 1 minuto. Eliminou-se o filtrado e voltou a centrifugar-se por mais 

1 minuto a fim de remover o etanol residual do tampão PE. Colocou-se a coluna num tubo de 

1,5 ml limpo e eluíu-se o ADN com 30 µl de tampão EB (3.2.2.1.1), esperou-se 1 minuto e 

centrifugou-se por mais 1 minuto, recolhendo o filtrado. 
 

tampão Q1       Solução comercial    

3.2.8 Preparação e transformação de E. coli 

3.2.8.1 Transformação química 

Colocou-se 50 µl de células competentes num tubo de 1,5 ml, adicionou-se a solução 

de ADN e incubou-se 30 minutos no gelo. De seguida, incubou-se a 42ºC rigorosamente 90 

segundos e voltou a incubar-se no gelo por mais 2 minutos. Adicionou-se a cada tubo 200 µl 

de meio SOC e incubou-se 1 hora a 37ºC com agitação de 150 r.p.m. Inocularam-se com a 

ajuda de um espalhador de vidro placas de agar-LB-amp com 100 µl de inóculo. Incubaram-

se as placas durante a noite a 37ºC. 
 

meio SOC        2% Caseína  

        1% Extracto de levedura 

        10 mM NaCl 

        2,5 mM KCl 

        10 mM MgCl2 

        10 mM MgSO4.7H2O 

        20 mM Glucose 

 

agar-LB-amp       2% agar 
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        LB-amp (3.2.2.1.1) 

3.2.8.2 Preparação de células electrocompetentes 

Inoculou-se uma colónia de células de E. coli em 5 ml de meio LB (3.2.2.1.1). 

Cresceu-se durante um período mínimo de 5 horas e máximo de 18 horas, a 37ºC e 60 r.p.m. 

de agitação. Desta cultura, retirou-se 2,5 ml para um balão Erlenmeyer estéril de 2 litros 

contendo 500 ml de meio LB. Cresceu-se a 37ºC e 300 r.p.m. de agitação, até atingir um valor 

de OD600 compreendido entre 0,5 e 0,7. De seguida, arrefeceram-se as células num banho de 

gelo durante 10 a 15 minutos e transferiram-se para um tubo de centrífuga previamente 

arrefecido. Centrifugaram-se as células durante 20 minutos a 4200 r.p.m. à temperatura de 

2ºC. Deitou-se fora o sobrenadante e ressuspendeu-se o sedimento celular em 5 ml de água 

gelada, após o que se adicionou os restantes 455 ml, misturando-se bem antes de proceder de 

novo à centrifugação como anteriormente descrito. Eliminou-se o sobrenadante e adicionou-se 

novamente 500 ml de água gelada como anteriormente, voltando a centrifugar. De imediato, 

deitou-se fora o sobrenadante, resssupendendo o sedimento celular no líquido residual. 

Adicionou-se 40 ml de uma solução de 10% glicerol gelada e misturou-se bem. Centrifugou-

se em tubo de 50 ml de polipropileno durante 10 minutos a 4200 r.p.m. a 2ºC. Estimou-se o 

volume de sedimento celular (geralmente 500 µl de uma cultura de 500 ml) e adicionou-se 

igual volume de solução 10% glicerol para ressuspender as células. Colocaram-se as células 

em aliquotas de 40 µl em tubos previamente arrefecidos e procedeu-se directamente à 

electroporação (3.2.8.3) ou incubou-se em gelo durante 10 minutos antes de armazená-los a –

80ºC para posterior utilização. Todas as operações foram executadas em gelo. 

3.2.8.3 Electroporação 

Retiraram-se os tubos contendo as células electrocompetentes da arca a –80ºC e 

colocaram-se imediatamente em gelo assim como as cuvetes de electroporação e a câmara 

branca onde se coloca a cuvete de electroporação. Num tubo de polipropileno de 1,5 ml, 

misturou-se 40 µl de suspensão celular com 1 a 3 µl de ADN. Misturou-se bem e deixou-se 

repousar brevemente no gelo (cerca de 0,5-1 minuto). Transferiu-se a mistura de células e 

ADN para a cuvete de electroporação fria, evitando a formação de bolhas de ar e de forma a 

que a suspensão celular ficasse no fundo da cuvete. Secou-se a cuvete cuidadosamente antes 

de a colocar na câmara, procedendo-se então à descarga. Utilizou-se uma descarga de 1,8 KV 

aquando o uso de cuvetes de electroporação de 0,1 cm, e de 2,5 KV aquando o uso de cuvetes 

de 0,2 cm. Removeu-se a cuvete da câmara e adicionou-se imediatamente 500 µl de meio 
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SOC (3.2.8.1) e ressuspenderam-se rapidamente as células. Transferiu-se a suspensão celular 

para um tubo e lavou-se a cuvete com 500 µl de meio SOC, transferindo de novo para o tubo. 

Incubou-se a suspensão celular a 37ºC durante 1 hora e 225 r.p.m. de agitação. Plaqueou-se 

em meio selectivo agar-LB-amp (3.2.8.1). Verificou-se a constante de tempo da descarga que 

deve estar compreendida entre os valores 4 e 5 msegundos. 

3.2.9 Transformação de S. cerevisiae  

3.2.9.1 Método do acetato de lítio 

Inocularam-se as células de levedura em meio de cultura YEPD e cresceu-se a cultura 

durante a noite até atingir a concentração de 1-2x107 células/ml. Diluíu-se 10 vezes em novo 

meio YEPD previamente aquecido a 30ºC, e voltou-se a crescer as células até atingirem uma 

concentração de 1-2x107 células/ml. Centrifugou-se e lavou-se o sedimento celular em água 

estéril, resssupendeu-se em 1,0 ml de água estéril e transferiu-se para um tubo de 1,5 ml, 

voltando a centrifugar as células. Lavaram-se as células com 1,0 ml de solução TE/LiAc feita 

de fresco a partir de soluções concentradas 10 vezes, e ressupenderam-se para uma 

concentração final de 2x109 células/ml. Incubou-se o ADN de esperma de salmão 10-15 

minutos a 100ºC e colocou-se de imediato em gelo. Misturou-se 50 µl de suspensão celular 

com 1 µg de ADN transformante e 50 µg de esperma de salmão de cadeia simples num tubo. 

Adicionou-se 300 µl de uma solução estéril de PEG-4000 a 40% e misturou-se. Incubou-se 

com agitação suave durante 30 minutos a 30ºC. De seguida, colocou-se o tubo num banho a 

42ºC durante 15 minutos. Centrifugou-se durante 5 segundos, ressuspendeu-se o sedimento 

celular em 1,0 ml de tampão TE e plaquearam-se diluições apropriadas em meio selectivo. 
 

YEPD        2% Glucose 

        2% Peptona 

        1% Extracto de levedura 

         

agar-YEPD       YEPD 

2% Agar 

 

TE (10x)        100 mM Tris/HCl pH 7,5 

        10 mM EDTA pH 8,0 

 

LiAc (10x)       1 M LiAc, pH 7,5 

 

TE/LiAc        TE 1x : LiAc 1x 

 

PEG-4000 40%       50% PEG-4000 diluído em TE/LiAc 
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3.3 Operação de biorreactores 

Os resultados obtidos através das técnicas de fermentação em biorreactor apresentam-

se nos capítulos 4 e 5. 

As amostras retiradas ao longo da fermentação foram sujeitas ao tratamento 

esquematizado na Figura 3.1, sendo sujeitas a diferentes análises que se descrevem na secção 

das técnicas analíticas (3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMOSTRA 

Centrifugação 

Sedimento celular Sobrenadante 

Desfloculação (3.4.6) 

Quantificação da biomassa (3.4.7) 
Determinação da capacidade de floculação (3.4.8) 
Determinação da viabilidade celular (3.4.9) 
Determinação da actividade de β-galactosidase (3.4.1.2) 
Determinação de estabilidade plasmídica (3.4.13) 

Doseamento de açúcares redutores (3.4.10) 
Doseamento de etanol (3.4.11) 
Doseamento de lactose, glucose e galactose (3.4.12) 
Doseamento da proteína total (3.4.2) 
Determinação da actividade de β-galactosidase (3.4.1.3) 

Figura 3.1– Representação esquemática do tratamento das amostras. 

 

3.3.1 Fermentações descontínuas 

3.3.1.1 Fermentações em balão Erlenmeyer 

Utilizaram-se balões Erlenmeyer de 250 ml com 100 ml de cultura ou 

alternativamente, balões Erlenmeyer de 500 ml com 200 ml de cultura, que foram colocados 

numa câmara termostática a 30ºC, num agitador orbital, sem controlo de pH ou arejamento. 
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3.3.1.2 Fermentações em biorreactor 

As fermentações descontínuas controladas foram conduzidas numa unidade BIOSTAT 

B – B. Braun Biotech International GmbH – utilizando uma configuração de tanque agitado, 

com veio de dupla hélice e vaso de capacidade de 2 litros (Soares, 1995; Sousa, 1994). 

Durante os ensaios foram controlados os seguintes parâmetros: velocidade de agitação (150 

r.p.m.), temperatura (30ºC), recorrendo a uma sonda térmica Pt 1000 e a uma camisa 

termostática; pH (4,0), recorrendo a um eléctrodo de pH Ingold e à bombagem de uma 

solução 1/3 (v/v) de amónia comercial. Utilizou-se também o condensador localizado na saída 

dos gases de exaustão para minimizar as perdas em voláteis. Para o arejamento, recorreu-se a 

ar comprimido, regulado por um rotâmetro. Antes de passar pelo injector de 6 orifícios da 

unidade de fermentação, o ar foi esterilizado por filtração. O arejamento manteve-se constante 

durante as experiências (0,1-1 v.v.m.). 

A calibração do eléctrodo de pH foi feita a priori recorrendo a duas soluções tampão a 

pH 7,0 e 4,0 (Ingold, Suiça). O eléctrodo de oxigénio foi calibrado no próprio meio de 

fermentação, ajustando o zero quando o meio se encontrava saturado com N2 gasoso e o 

100% foi ajustado após saturação do meio com ar à temperatura de operação. 

O inóculo foi preparado em balão Erlenmeyer de 250 ml contendo 100 ml de meio de 

cultura e incubado a 30ºC e 150 r.p.m. durante 12 a 18 horas, sendo então assepticamente 

transferido para o vaso de fermentação.  

3.3.2 Fermentações em contínuo 

O biorreactor utilizado apresenta uma configuração airlift de circulação interna, do 

tipo tubo ascensor concêntrico (Sousa, 1994) e está representado na Figura 3.2. 

A injecção do gás é feita na parte inferior do tubo interno por um injector com um 

orifício de 1 mm de diâmetro. No topo, o alargamento cónico invertido permite uma área de 

desgasificação e uma zona de desaceleração dos flocos. Parte do líquido fermentado 

transborda naturalmente para a zona de saída, e o restante é reciclado juntamente com a 

biomassa para a zona descensora (downcomer) e novamente para o tubo ascensor (riser). Um 

anteparo semicilíndrico vertical na zona de saída evita que um maior número de partículas de 

biomassa seja arrastado pelo efluente. No topo do sedimentador é colocado uma tampa com 

vários orifícios destinados a albergar eléctrodos ou permitir a adição de soluções de controlo 

de pH. Da tampa faz ainda parte uma chaminé de saída de gases, onde se ajusta uma rolha de 

algodão devidamente esterilizado, destinado a impedir a entrada de partículas estranhas 
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durante o decurso da fermentação. O volume total útil do sistema é de 5,5 litros (Capítulo 4) e 

de 6,5 litros (Capítulo 5). A razão entre o diâmetro do tubo ascensor e o diâmetro da coluna é 

0,4.  

 
Figura 3.2 - Esquema representativo do biorreactor airlift. 

 

Foram utilizados eléctrodos de pH e oxigénio (colocados na parte superior do reactor), 

que permitiram o controlo de pH e monitorização da tensão de oxigénio, uma camisa de 

controlo de temperatura, um elemento de filtração e outro de controlo do gás de entrada e um 

sistema de alimentação de substrato. As características deste equipamento estão descritas na 

Tabela 3.3. 
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Tabela 3.3- Características do equipamento do biorreactor airlift. 

Equipamento Marca 
(Origem) 

Descrição e 
características 

Eléctrodo de pH Ingold (Suiça) Eléctrodo combinado de 
vidro 

Controlador de pH B. Braun 
(Alemanha) 

Bomba peristáltica; 
solução de NH3 1/3 (v/v) 

Eléctrodo de oxigénio Ingold (Suiça) Eléctrodo polarográfico 
Arejamento - Ar comprimido, 

esterilizado por filtro de 
algodão 

Controlador do 
caudal de arejamento 

Hastings 
(EUA) 

Medidor de caudal mássico 
ou, rotâmetro 

Controlador de 
temperatura 

B. Braun 
(Alemanha) 

Biorreactor envolvido em 
camisa de banho 
termostatizado 

Alimentação de 
substrato 

B. Braun 
(Alemanha) 

Bomba peristáltica com 
velocidade regulável 

 

A calibração dos eléctrodos de pH e de oxigénio fez-se como anteriormente descrito (3.3.1.2). 

3.3.2.1 Arranque 

Uma vez montado o biorreactor procedeu-se ao teste de estanquecidade, enchendo-o 

com água e verificando a inexistência de fugas. Uma vez que o material utilizado na 

construção do biorreactor airlift não suporta temperaturas superiores a 80ºC, foi necessário 

recorrer à esterilização química. Assim, utilizou-se uma solução de hipoclorito de sódio 

comercial 1:15 (v/v), que permaneceu no biorreactor já com os eléctrodos instalados durante 

48 horas. Após esse período, procedeu-se à lavagem com água previamente esterilizada, 

enchendo e esvaziando o reactor no mínimo duas vezes, de forma a reduzir a concentração 

residual de hipoclorito de sódio. A rolha de algodão, o filtro de ar, e as tubagens foram 

esterilizadas previamente por autoclavagem a 121ºC durante 20 minutos. Uma vez 

esterilizado o biorreactor, procedeu-se à bombagem do meio de cultura em condições de 

assepsia. Por vezes, manteve-se o biorreactor fechado com meio de cultura durante 1-2 dias 

de forma a verificar a esterilidade do mesmo antes de se proceder à inoculação. A inoculação 

fez-se em condições de assepsia, geralmente com uma cultura de 1 litro crescida num balão 

Erlenmeyer de 2 litros. Após inoculação, o reactor manteve-se em descontínuo cerca de 24 

horas, tendo então sido iniciada a alimentação. 
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3.3.2.2 Operação 

A alimentação do meio de cultura realizou-se com o auxílio de uma bomba peristáltica 

(FE 411, B. Braun, Alemanha), a partir de recipientes esterilizáveis em autoclave, com uma 

capacidade de 25 e 50 litros.  

Na Tabela 3.4 estão resumidas as condições de operação do biorreactor airlift. 

 

Tabela 3.4 - Condições de operação do biorreactor airlift. 

Parâmetro Valor de operação 

Temperatura 30 ± 0,5ºC 
pH 4,0 ± 0,1 
Caudal de arejamento 400 a 5000 ± 1 ml.min-1 (PTN) 
Taxa de diluição 0,04 a 0,6 ± 0,01 h-1 

 

As unidades airlift utilizadas neste trabalho requerem alguns procedimentos e 

cuidados específicos durante a sua esterilização, arranque e operação, que se encontram 

minuciosamente descritos por Sousa (1994). 
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3.4 Métodos analíticos 

Os resultados obtidos utilizando as técnicas descritas nesta secção encontram-se 

dispersos pelos capítulos 4, 5 e 6. A metodologia de gel de proteína em poliacrilamida foi 

utilizada para obtenção de resultados apresentados no capítulo 5. 

3.4.1 Detecção e quantificação de β-galactosidase 

Utilizaram-se diferentes temperaturas e tampões para a realização dos ensaios 

enzimáticos de β-galactosidase consoante a origem microbiana da enzima. Os métodos de 

quantificação de β-galactosidase também estão diferenciados consoante a sua localização, 

intracelular ou extracelular. Independentemente da sua origem e localização, a actividade da 

enzima β-galactosidase foi quantificada através da sua acção no substrato p-nitrofenil-β-D-

galactopiranósido (pNPG), cuja reacção se encontra esquematizada na Figura 3.3. Da 

hidrólise de uma mole de substrato pNPG pela enzima β-galactosidase, resulta uma mole de 

galactose e uma de p-nitrofenol (pNP). Define-se uma unidade de enzima (1 U) como sendo a 

quantidade de enzima que hidrolisa 1 nmol de pNPG à temperatura e pH óptimos durante 1 

minuto. 

OHO
OH

OH

CH2OH
O

O2N

HO
OHO

OH

OH

CH2OH
OH

pNP
(amarelo)

pNPG
(incolor)

+ H2O
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+

Galactose
(incolor)

ß
O2N

 

Figura 3.3 – Reacção catalisada pela enzima β-galactosidase. 

 

3.4.1.1 Rastreio para a presença de β-galactosidase em transformantes de S. 

cerevisiae 

Após transformação recorreu-se frequentemente a um rastreio em microplaca para 

detecção da presença da enzima β-galactosidase (Domingues et al., 1997). Para tal, a 100 µl 

de cultura de células, adicionou-se 200 µl de tampão SDE, 1 gota de 0,01% (p/v) SDS e uma 

gota de clorofórmio. Após adição de 50 µl de solução de pNPG a cada poço, incubaram-se as 
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placas a 30ºC (para enzima de K. lactis) ou a 65ºC (para enzima de A. niger) durante cerca de 

30 minutos. A actividade de β-galactosidase foi detectada pela presença de cor amarela. 

 
tampão SDE       0,05 M Tris/HCl pH 7,5-8,0 

        0,01 M EDTA 

        1 M KCl 

        0,05 M 2-Mercaptoetanol  

   

 

solução pNPG       4 mgml-1 

 

3.4.1.2 Quantificação da actividade intracelular da enzima β-galactosidase de K. 

lactis 

Para quantificação da actividade intracelular de β-galactosidase de K. lactis utilizou-se 

um método modificado a partir do método de Kippert (1995). Assim, colocou-se nos poços de 

uma microplaca 100 µl de cultura de levedura previamente desfloculada (3.4.6), 100 µl de 

tampão Z com 0,2% (p/v) sarcozil e incubou-se a 30ºC durante 30 minutos. Adicionou-se, 

então, 50 µl de solução pNPG, e incubou-se a 30ºC durante mais 10 minutos. Parou-se a 

reacção adicionando 25 µl de 12% (p/v) Na2CO3 e leu-se a absorvância a 405 nm num 

espectrofotómetro do tipo leitor de microplacas - SLT Spectra. A absorvância a 405 nm pode 

ser relacionada com a concentração de pNP por uma curva padrão. Esta foi construída 

preparando-se soluções de pNP com diferentes concentrações que foram tratadas do mesmo 

modo que as amostras. Optou-se por analisar para a mesma amostra várias concentrações 

celulares, uma vez que existe uma relação linear entre concentração celular e actividade 

enzimática de β-galactosidase, dentro de uma gama de concentrações celulares (Domingues et 

al., 1997). É assim possível obter a actividade enzimática de β-galactosidase normalizada por 

concentração celular. Para cada concentração celular fez-se um branco contendo todos os 

componentes excepto o reagente pNPG. O valor de cada branco foi subtraído ao valor do 

respectivo ensaio.  

 

solução-mãe tampão Z       8,54 gl-1 Na2HPO4 

        5,5 gl-1 NaH2PO4.H2O 

        0,75 gl-1 KCl 

        0,25 gl-1 MgSO4.7H2O 

        ajustar a pH 7,0 
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tampão Z        50 ml Solução mãe tampão Z 

        0,14 ml 2-Mercaptoetanol 

 

solução de pNPG       4 mgml-1 em tampão Z 

 

3.4.1.3 Quantificação da actividade extracelular da enzima β-galactosidase de A. 

niger 

Para quantificação da produção da enzima recombinante extracelular de A. niger 

recorreu-se ao método de Bailey e Linko (1990) adaptado a microplaca. Colocou-se nos poços 

de uma microplaca 180 µl de solução de pNPG e pôs-se a incubar a 65ºC. Adicionou-se 20 µl 

de amostra, misturou-se, incubou-se durante 10 minutos a 65ºC. Para parar a reacção 

adicionou-se a cada poço da microplaca 100 µl de reagente de paragem e misturou-se bem. 

Segue-se a leitura das absorvâncias a 405 nm contra um branco de tampão acetato e com 

referência a uma curva de calibração de densidade óptica versus concentração de pNP. 

 
solução pNPG      1,7 mM pNPG 

       0,075 M tampão acetato 

 

tampão acetato      22, 65 g Ácido acético 

       375 ml dH2O 

       acertar a pH 4,5 com 10 N NaOH  

       perfazer volume 500 ml com dH2O 

 

reagente-paragem      1,0 M Na2CO3 

 

3.4.2 Doseamento da proteína total  

O doseamento da proteína total fez-se em microplaca utilizando um kit comercializado 

por Pierce e baseado no método de Bradford (1976). Misturou-se em cada poço 150 µl de 

amostra e 150 µl de reagente de Bradford, e leu-se as absorvâncias a 595 nm contra um 

branco constituído por 150 µl de H2O e 150 µl de reagente de Bradford. 

A curva de calibração de densidade óptica versus concentração de proteína é 

construída utilizando como padrão albumina sérica bovina. 
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3.4.3 Ensaio de detecção de proteases 

Em placas de leite fizeram-se 5 orifícios com cerca de 3 milímetros de diâmetro, a 1-2 

cm de distância e de forma a constituir ângulos de cerca de 90° entre eles. Para o orifício 

central pipetou-se 5µl de uma solução de tripsina, como controlo positivo, e para os restantes 

orifícios pipetou-se a mesma quantidade de cada uma das amostras proteicas em estudo. A 

existência de uma auréola branca à volta de um orifício denuncia a presença de proteases. 

 
placas de leite       1% (p/v) Leite em pó magro  

        2% (p/v) Agar  

        100 ml dH2O 

        Esterilização por autoclave 

 
solução de tripsina       0,1 gml-1 Tripsina 

 

3.4.4 Electroforese de proteínas em gel de poliacrilamida 

Para a análise das proteínas excretadas utilizou-se um gel de poliacrilamida com 

0,75mm de espessura, empacotado em aparelho de electroforese vertical. O gel de 

poliacrilamida é formado pelo gel de separação e o gel colector, que se encontra no topo do 

anterior. Para a realização da electroforese utilizou-se o aparelho Mini-Protean II – 

Electrophoresis Cell (BIORAD), utilizando-se como fonte de alimentação o PAC 200 

(BIORAD). 

3.4.4.1 Marcas para gel de electroforese 

As marcas utilizadas para electroforese em condições nativas ou desnaturantes e para 

revelação pelo método do nitrato de prata (3.4.4.4) foram as que se apresentam na Tabela 3.5 

e Tabela 3.6. 
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Tabela 3.5 – Padrões de proteína para electroforese em gel de poliacrilamida 5% a ser revelado pelo método do 
nitrato de prata. 

Proteína Fonte Peso molecular (KDa) 

α2-macroglobulina plasma humano 250,0 
β-galactosidase E. coli 116,0 
fosforílase b músculo de rato 97,0 
albumina soro bovino 66,0 
fumarase coração de porco 48,5 
anidrase carbónica eritrócitos de bovino 29,0 
β-lactoglobulina leite bovino 18,4 
β-lactoalbumina leite bovino 14,2 
aprotinina pulmão de rato 6,5 

 

Tabela 3.6 – Padrões de proteína para electroforese em gel de poliacrilamida 15% a ser revelado pelo método do 

nitrato de prata. 

Proteína Fonte Peso molecular (KDa) 

albumina soro bovino 66,0 
fumarase coração de porco 48,5 
anidrase carbónica eritrócitos de bovino 29,0 
β-lactoglobulina leite bovino 18,4 
β-lactoalbumina leite bovino 14,2 
aprotinina pulmão de rato 6,5 

 

 Também para electroforese em condições nativas ou desnaturantes mas para revelação 

por azul de Coomassie (3.4.4.5), utilizou-se a marca colorida que se apresenta na Tabela 3.7. 

 

Tabela 3.7 - Padrões de proteína para electroforese em gel de poliacrilamida a ser revelado pelo método do azul 

de Coomassie. 

Proteína Fonte Peso Molecular 
(KDa) 

Cor 

miosina músculo de rato 205 azul 
β-galactosidase E. coli 116 turquesa 
albumina soro bovino 66 rosa 
ovalbumina ovo de galinha 45 amarelo 
anidrase 
carbónica 

eritrócito bovino 29 laranja 

 

Para o ensaio de detecção de actividade enzimática de β-galactosidase em gel (3.4.4.6) 

utilizou-se como padrão uma solução de β-galactosidase de E. coli com concentração 2,8 

µg/ml em solução tampão de fosfato de sódio (solução-PBS pH 7,5). 
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solução-PBS pH 7,5      16 ml 27,60 gl-1 NaH2PO4.H2O  

      84 ml 53,65 gl-1 Na2HPO4.7H2O 

      Ajustar o volume a 200 ml com dH2O 

 

Na revelação de gel de electroforese pelo método do Timol-H2SO4 (3.4.4.7), utilizou-

se como padrão uma solução, com concentração 20 mgml-1, de celobiohidrolase (CBH), uma 

enzima com 1,4-11,3% de carbohidratos ligados (Salovuori, 1987). 

3.4.4.2 Electroforese desnaturante de proteínas (SDS-PAGE) 

Após limpeza cuidadosa, com isopropanol, do aparelho de electroforese, aplicou-se a 

solução do gel de separação imediatamente após a sua preparação; com uma pipeta Pasteur, 

fez-se descer a solução ao longo de um dos espaçadores até que ficasse um espaço vazio de 

cerca de 1cm até ao topo do vidro da câmara de electroforese. Para a preparação de gel de 

electroforese 5% e 15%, prepararam-se as soluções do gel de separação com as constituições 

a seguir descritas, sendo os reagentes adicionados exactamente na ordem descrita. 

 
solução - gel de separação 5%    2,5 ml 30% (p/v) Acrilamida /0,8% Bis-acrilamida  
      3,75 ml 1,5M Tris/HCl/SDS pH 8,8 

      8,75 ml dH2O 

      50 µl 10% (p/v) APS  

      10 µl TEMED 

 
solução - gel de separação 15%    7,5 ml 30% (p/v) Acrilamida /0,8% Bis-acrilamida  
      3,75 ml 1,5M Tris/HCl/SDS pH 8,8 

      3,75 ml dH2O 

      50 µl 10% (p/v) APS  

      10 µl TEMED 

 
solução - 1,5M Tris/HCl/SDS pH 8,8   91 g Base Tris 

      300 ml dH2O 

      Acertar o pH 8,8 com 1N HCl  

      10 ml 20% (p/v) SDS  

      Adicionar dH2O para volume final de 500 ml 

 

Deixou-se polimerizar o gel de separação com a parte superior coberta com uma 

camada de isopropanol, cuidadosamente aí colocada com outra pipeta Pasteur. Em seguida 

retirou-se o isopropanol lavando com solução 1,5M Tris/HCl/SDS pH 8,8 quatro vezes 
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diluída. Preparou-se o gel colector a aplicar no topo do gel de separação, e com uma pipeta 

Pasteur, aplicou-se cuidadosamente de forma a não formar bolhas de ar. O pente de Teflon 

com 0,75mm de espessura foi colocado e aguardou-se a polimerização do gel de 

empacotamento. 

 
solução - gel de empacotamento    650 µl 30% (p/v) Acrilamida/0,8% Bis-acrilamida  
      1,25 ml 0,5M Tris/HCl/SDS pH 6,8 

      3,05 ml dH2O 

      25 µl 10% (p/v) APS  

      5 µl TEMED 

 
solução - 0,5M Tris/HCl/SDS pH 6,8   6,05 g Base Tris 

      40 ml dH2O 

      Acertar o pH 6,8 com 1N HCl  

      2 ml 20% (p/v) SDS  

      Adicionar dH2O para volume final de 100 ml 

 

Inseriu-se a câmara de electroforese contendo o gel, na tina vertical de electroforese 

para onde foi previamente vertido o electrólito SDS-PAGE, de forma a cobrir a câmara por 

completo. De seguida, retirou-se cuidadosamente o pente sem se romperem as extremidades 

do gel de poliacrilamida e lavaram-se os poços com o electrólito SDS-PAGE. 

 
electrólito SDS-PAGE    6,04 g Base Tris 

      28,8 g Glicina 

      10 ml 20% (p/v) SDS  

      Adicionar dH2O para volume final de 2 l 

 

Todas as amostras a aplicar no gel foram tratadas da mesma forma. A 10 µl de 

amostra adicionou-se 10 µl de solução tampão A, mistura esta que é fervida durante 3-5 

minutos a 100°C. Este procedimento permite inibir eventuais proteases existentes na amostra 

a analisar. 

 
solução-tampão A     25 ml 0,5M Tris/HCl/SDS pH 6,8 

      4 ml 20% (p/v) SDS  

      10 ml 2-Mercaptoetanol 

      20 ml Glicerol 

      5 mg Azul de bromofenol  

      Adicionar dH2O para volume final de 100 ml 

 



3. MATERIAIS E MÉTODOS  87 

 

As amostras são aplicadas no gel que é depois submetido a uma corrente de 4 mA até 

as amostras entrarem no gel de separação, após o que se aumentou a intensidade para 8 mA. A 

electroforese termina quando as marcas azuis atingem a parte inferior do gel. 

3.4.4.3 Electroforese nativa de proteínas (PAGE) 

O método utilizado para a realização da electroforese nativa de proteínas é semelhante 

ao descrito para a electroforese SDS-PAGE; o procedimento é exactamente igual, apenas a 

composição de algumas soluções é diferente. Assim a solução de 1,5M Tris/HCl/SDS pH 8,8 

não contém SDS, passando a designar-se “solução 1,5M Tris/HCl pH 8,8”. A solução de gel 

de separação passa a ter como constituinte a solução 1,5M Tris/HCl pH 8,8 em vez da solução 

1,5M Tris/HCl/SDS pH 8,8, designando-se agora de “solução de gel de separação 5% nativo”. 

Também a solução de 0,5M Tris/HCl/SDS pH 6,8 não contém SDS, passando a designar-se 

“0,5M Tris/HCl pH 6,8” e consequentemente, a solução de gel de empacotamento passa a 

conter a solução 0,5M Tris/HCl pH 6,8 em vez da solução 0,5M Tris/HCl/SDS pH 6,8. A 

solução de electrólito, designada neste protocolo por “electrólito PAGE”, também não contém 

SDS. A 10 µl de amostra proteica foi adicionado 10 µl de solução tampão B. 

 
solução - gel de separação 5%    2,5 ml 30% (p/v) Acrilamida /0,8% Bis-acrilamida  

nativo     3,75 ml 1,5M Tris-HCl pH 8,8 

      8,75 ml dH2O 

      50 µl 10% (p/v) APS  

      10 µl TEMED 

 
solução - 1,5M Tris/HCl pH 8,8    91 g Base Tris 

      300 ml dH2O 

      Acertar o pH 8,8 com 1N HCl  

      Adicionar dH2O para volume final de 500 ml 

 
solução - gel de empacotamento    650 µl 30% (p/v) Acrilamida/0,8% Bis-acrilamida  

nativo     1,25 ml 0,5M Tris/HCl pH 6,8 

      3,05 ml dH2O 

      25 µl 10% (p/v) APS  

      5 µl TEMED 

 
solução - 0,5M Tris-HCl pH 6,8    6,05 g Base Tris 

      40 ml dH2O 

      Acertar o pH 6,8 com 1N HCl  

      Adicionar dH2O para volume final de 100 ml 
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electrólito - PAGE     6,04 g Base Tris 

      28,8 g Glicina 

      Adicionar dH2O para volume final de 2 l 

 
solução-tampão B     25 ml 0,5M Tris/HCl pH 6,8 

      20 ml Glicerol 

      5 mg Azul de bromofenol 

      Adicionar dH2O para volume final de 100 ml 

 

3.4.4.4 Coloração por nitrato de prata 

O método da coloração por nitrato de prata baseia-se na capacidade que as proteínas 

possuem para se ligarem aos iões prata. Supõe-se que a complexação dos iões prata com os 

grupos amina ocorre num ambiente alcalino e com o enxofre dos resíduos de cisteína e 

metionina (Patel et al., 1988). Para a coloração de gel de poliacrilamida por nitrato de prata, 

aplicou-se o método de Blum et al. (1987). Imergiu-se o gel em solução de fixação A e 

colocou-se sobre um agitador orbital durante 20 minutos com baixa agitação. Retirou-se a 

solução de fixação e lavou-se o gel três vezes, 10 minutos cada, com solução de lavagem. 

Retirada a solução de lavagem imergiu-se o gel em solução de pré-tratamento durante 1 

minuto após o qual se lavou o gel com água destilada, 3 vezes, 20 segundos cada. Adicionou-

se a solução de coloração permitindo o contacto com o gel durante 10 minutos, lavando-se em 

seguida 2 vezes com água destilada durante 20 segundos. Depois, imergiu-se em solução de 

revelação durante o período de tempo necessário para o aparecimento das bandas ou seja, de 2 

a 5 minutos. Por fim, procedeu-se a nova lavagem com água destilada, 2 vezes de 2 minutos 

cada, e imergiu-se o gel em solução de paragem durante 5 minutos. Procedeu-se então à 

secagem do gel. 

 
solução-fixação A     50% (v/v) Metanol  

      12% (v/v) Ácido acético  

      0,05% (v/v) Formaldeído a 37% (v/v) 

 
solução-lavagem     50% (v/v) EtOH  

 
solução-pré-tratamento    0,02% (p/v) Na2S2O3.5H2O  

 
solução-coloração     0,2% (p/v) AgNO3  

      0,075% (v/v) Formaldeído a 37% (v/v) 
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solução-revelação     6% (p/v) Na2CO3  

      0,05% (v/v) Formaldeído a 37% (v/v) 

      4 mg/l Na2S2O3.5H2O 

 
solução-paragem     50% (v/v) Metanol  

      12% (v/v) Ácido acético  

 

3.4.4.5 Coloração por azul de Coomassie 

O método mais utilizado para visualização de bandas de proteína em gel é a coloração 

por azul de Coomassie. O método baseia-se na ligação do azul de Coomassie aos grupos 

amina protonados dos resíduos da proteína. A ligação à proteína provoca uma alteração na 

absorção máxima do corante de 465 nm (forma vermelha – corante não ligado) para 595 nm 

(forma azul – corante ligado). A coloração por azul de Coomassie é 10-100 vezes menos 

sensível que a coloração por nitrato de prata (Coligan et al., 1995-1997), sendo no entanto, 

mais simples, menos dispendiosa e apresentando um gel corado com menos ruído de fundo. 

Inundou-se o gel em solução de Coomassie e incubou-se à temperatura ambiente 

durante 2 horas com agitação lenta. Para descorar removeu-se a solução de Coomassie (esta 

solução pode ser reutilizada mais do que uma vez), lavou-se o gel rapidamente com água 

destilada e depois inundou-se em solução de descorar, com agitação lenta até a coloração 

existir apenas nos locais onde existe proteína. 

 
solução-Coomassie     25% (p/v) Azul de Coomassie R-250  

      91 ml EtOH 

      91 ml dH2O 

      18 ml Ácido acético 

 
solução-descorar     200 ml Metanol 

      152 ml dH2O 

      48 ml Ácido acético 

 

3.4.4.6 Determinação de actividade enzimática de β-galactosidase em gel 

Os ensaios enzimáticos em gel permitem identificar proteínas específicas que foram 

separadas por electroforese. Estes métodos baseiam-se na formação de um cromogénio, 

formação essa condicionada à degradação pela enzima activa de substratos específicos. O 
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ensaio enzimático que permite detectar especificamente a presença da enzima β-galactosidase 

consiste na degradação do substrato X-gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranósido) 

em β-D-galactose e 5-bromo-4-cloro-3-indol (Figura 3.4). O composto 5-bromo-4-cloro-3-

indol juntamente com o NBT origina os compostos visíveis formazano e desidroindigo (azul). 

X-gal

beta-galactosidase

beta-D-galactose 5-bromo-4-cloro-3-indol

NBT

Formazano

desidroindigo  
 

Figura 3.4 – Ensaio enzimático para a β-galactosidase (Manchenko, 1994). 

 

Após electroforese nativa (3.4.4.3), incubou-se o gel na solução corante, no escuro a 

37°C até aparecerem bandas azul escuro. Seguidamente lavou-se o gel com água destilada e 

por fim imergiu-se em solução de fixação B. 

 
solução-corante    95 ml 0,1 M PBS pH 7,5 (3.4.4.1) 

     0,5 ml 1% (p/v) X-gal  em N,N - Dimetilformamida  

     10 mg NBT 

 
solução-fixação B    25% (v/v) EtOH  

 

3.4.4.7 Método do timol - H2SO4 

O método do timol-H2SO4 permite localizar glicoproteínas com pelo menos 50 ng de 

carbohidratos ligados. As glicoproteínas contendo resíduos açucarados reagem com o H2SO4 

formando derivados furfural que por sua vez reagem com o timol, formando-se um 

cromogénio vermelho. O cromogénio é estável à temperatura ambiente, apenas durante 

algumas horas. Mediante este tratamento, as glicoproteínas (com pelo menos 50 ng de 

carbohidrato) coram de vermelho e o resto do gel fica amarelo. 
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Para a coloração de gel de poliacrilamida pelo método do timol-H2SO4 (Gander, 

1984), realizou-se o procedimento que a seguir se descreve. Depois de retirar o gel da câmara 

de electroforese, lavou-se duas vezes durante pelo menos 2 horas com a solução de fixação C, 

para a fixação das proteínas e remoção das substâncias de baixo peso molecular, sob agitação 

orbital lenta. De seguida imergiu-se o gel, 2 horas em agitação orbital lenta, na solução de 

timol. Por fim decantou-se o líquido de forma a remover tanto quanto possível a solução e 

juntou-se a solução de ácido sulfúrico à temperatura ambiente (utilizou-se no mínimo 10 ml 

de solução por mililitro de gel) deixando actuar durante 2,5 horas ou até a opalescência do gel 

desaparecer. As zonas com glicoproteínas coram de vermelho enquanto o fundo fica amarelo. 

 
solução-fixação C     25% (v/v) Isopropanol  

      10% (v/v) Ácido acético  

      65% dH2O 

 
solução-timol     0,2% (p/v) Timol em solução aquosa 

 
solução-ácido sulfúrico    80% (v/v) Ácido sulfúrico concentrado  

      20% (v/v) EtOH  

 

3.4.5 Digestão com endoglicosidase H (Endo H) 

O tratamento de glicoproteínas com endoglicosidases, seguido de electroforese, é um 

método eficiente de separação de glicoproteínas e determinação dos seus correctos pesos 

moleculares. O tratamento de glicoproteínas com endoglicosidases permite a clivagem de 

oligossacáridos intactos, preservando a estrutura das proteínas e dos oligossacáridos. 

Especificamente, a enzima endoglicosidase H (endo H) quebra oligossacáridos ligados ao 

azoto entre dois resíduos de N-acetilglucosamina. 

Para o tratamento das amostras proteicas com Endo H seguiu-se o método descrito por 

Coligan et al. (1995-1997). Em dois tubos de 1,5 ml colocou-se, em cada um deles, 25 µl de 

amostra proteica e 25 µl da solução com a seguinte composição: 

 
     0,1 M 2-Mercaptoetanol 

     0,1%  (v/v) SDS a 20% (p/v) 
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Os tubos foram colocados em banho-maria a 100°C durante 3-5 minutos, colocando-se 

de seguida em gelo. A um dos tubos adicionaram-se os seguintes reagentes, na ordem 

descrita: 

 
     50 µl 0,1 M Tampão Fosfato de Sódio pH 5,5 

     5 µl PMSF em Isopropanol a 6,5% (p/v)  

     1 µl Endo H a 5% (v/v)  

 

Ao outro tubo (tubo controlo), juntaram-se os mesmos reagentes, substituindo a 

enzima Endo H por H2O. Incubaram-se os dois tubos durante a noite a 37°C. Finalmente, 

aqueceram-se os dois tubos, em banho-maria a 100°C durante 5 minutos. Até serem 

utilizadas, as amostras proteicas tratadas foram conservadas a -20°C. 

3.4.6 Desfloculação 

Para desfloculação da biomassa, procedeu-se à sua lavagem com solução 

desfloculante, duas vezes seguidas e confirmou-se por observação microscópica. Sempre que 

necessário repetiu-se o passo de lavagem. 

 
solução desfloculante      15 gl-1 NaCl pH 3,0 

 

3.4.7 Quantificação da biomassa 

A concentração de biomassa foi estimada por turbidimetria com referência a uma 

curva de calibração (específica da estirpe) de densidade óptica versus peso seco, ou 

alternativamente, determinando o peso seco. As amostras foram primeiramente desfloculadas 

(3.4.6). Após diluição adequada, com a solução de desfloculação, leu-se a densidade óptica da 

suspensão homogeneizada no espectrofotómetro a 620 nm. 

A curva de calibração para a conversão da densidade óptica em peso seco foi 

elaborada do seguinte modo: de uma suspensão de células concentrada, prepararam-se 

soluções diluída, com densidades ópticas de 0,1 a 0,9, filtrou-se por vácuo 50 ml de cada 

solução através de um filtro de 0,45 µm de poro (Gelman Sciences); este foi colocado numa 

estufa a 107ºC durante 20 h (ou até peso constante), arrefecido e pesado em balança analítica; 
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a biomassa em peso seco foi determinada por diferença para o peso inicial do filtro, 

previamente submetido ao mesmo tratamento de secagem. 

Na quantificação de biomassa por peso seco, filtrou-se por vácuo a amostra, 

procedendo-se de seguida como referido para a curva de calibração de biomassa. 

3.4.8 Determinação da capacidade de floculação 

Após desflocular (3.4.6) as células de levedura, transferiu-se 24 ml de suspensão 

celular para uma proveta de 25 ml (concentração da suspensão celular dentro da gama da 

curva de calibração), e adicionou-se 1 ml de solução de cloreto de cálcio. No teste de 

controlo, não se adicionou cloreto de cálcio, perfazendo-se o volume de 25 ml com a solução 

desfloculante. De imediato a suspensão foi homogeneizada por inversão da proveta 18 vezes. 

Então, a intervalos definidos, retiraram-se amostras de 200-1000 µl de um nível fixo 

(correspondendo a 20 ml) que foram dispersos numa solução desfloculante (3.4.6) para 

determinação de biomassa por densidade óptica, como descrito na secção 3.4.7. As 

concentrações de biomassa obtidas foram normalizadas para a concentração inicial de 

biomassa e o perfil de sedimentação foi representado como percentagem de biomassa em 

suspensão em função do tempo (adaptado de Soares, 1995). 

 
solução de cloreto de cálcio     100 mM CaCl2 pH 3,0 

 

3.4.9 Determinação da viabilidade celular 

Estimou-se a viabilidade das células, após desfloculação destas (3.4.6), por observação 

microscópica das células coradas com azul de metileno (Jones, 1987). Este corante apresenta 

coloração azul na forma oxidada, tornando-se incolor na forma reduzida. As células viáveis 

permanecem não coradas enquanto que as não viáveis coram de azul. Uma explicação para 

este efeito é avançada por Postgate (1967), referido em Belo (1999), e supõe que o azul de 

metileno quando penetra em células viáveis é reduzido por uma desidrogenase ausente nas 

células mortas. Outra explicação é avançada por Bonara e Mares (1982), referido em Belo 

(1999), e supõe que o azul de metileno apenas penetra células cuja permeabilidade selectiva 

da membrana plasmática esteja seriamente comprometida. 

À suspensão celular adicionou-se igual volume de solução de azul de metileno e 

aguardou-se cerca de 5 minutos. Terminado este tempo a suspensão corada é colocada na 
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câmara de Neubauer e observada microscopicamente, determinando-se a proporção de células 

viáveis (não coradas de azul) em relação ao número total de células. 

 
Solução de azul de metileno   0,1 gl-1 de azul de metileno em água ultrapura 

 

3.4.10 Quantificação de açúcares redutores 

No doseamento dos açúcares redutores utilizou-se o método DNS (Miller, 1959). Para 

o efeito, adicionou-se a 500 µl de amostra, 500 µl de reagente DNS e colocou-se em banho-

maria a ferver durante 5 minutos. Após arrefecimento das amostras, adicionou-se 5 ml de 

água destilada e leu-se a densidade óptica a 540 nm. Como padrão utilizou-se o açúcar a 

dosear. 

 
reagente DNS       10 gl-1 Ácido 3,5-dinitrosalicílico 

        0,4 N NaOH 

       300 gl-1 tartarato de sódio e potássio 

3.4.11 Quantificação de etanol 

A concentração de etanol foi determinada por cromatografia líquida de elevada 

pressão (HPLC), usando um detector de índice de refracção (830-RI, Jasco, Japão). A amostra 

(20 µl) é filtrada (filtros 0,2 µm, Gelman Sciences, EUA) e injectada numa coluna Polyspher 

CH CA (Merck, Alemanha), aquecida a 60ºC através de um forno com controlador de 

temperatura (Chrompack, Países Baixos) e eluída com uma solução de Na2SO4 0,01 M, 

filtrada e desgasificada por ultra-sons. O caudal de eluente utilizado foi de 0,7 mlmin-1 

debitado por uma bomba 880-PU (Jasco, Japão). 

Alternativamente, utilizou-se a mesma coluna descrita para a quantificação de lactose, 

glucose e galactose (3.4.12). 

Foram efectuadas periodicamente curvas de calibração com soluções de etanol de 

concentração conhecida.  

3.4.12 Doseamento de lactose, glucose e galactose 

A concentração de lactose, glucose, galactose e por vezes etanol foi determinada por 

cromatografia líquida de elevada pressão (HPLC), usando a metodologia e material acima 

descritos (3.4.11) excepto a coluna. Utilizou-se assim, a coluna PL Hi-Plex Pb, com um 
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caudal de 0,6 mlmin-1, usando água ultrapura como eluente e mantendo a temperatura do 

forno a 80ºC. 

Foram efectuadas periodicamente curvas de calibração com soluções de lactose, 

glucose, galactose e etanol de concentração conhecida. 

3.4.13 Determinação da estabilidade plasmídica 

Por estabilidade plasmídica entende-se a proporção de células contendo o plasmídeo, e 

é estimada por plaqueamento em meio selectivo YNB-X-gal-Galactose. Uma definição mais 

usual é a quantidade de células que contêm o plasmídeo após um determinado número de 

gerações. A determinação desta estabilidade é dificultada pelas células recombinantes serem 

floculantes. 

O aparecimento de colónias azuis na placa de X-gal indica a presença de actividade 

enzimática de β-galactosidase e portanto a presença do plasmídeo. 

 
YNB (10x)      67 g/l Bacto yeast nitrogen base sem aa 

 

X-gal (1000x)      20 mgml-1 N,N-Dimetilformamida 

 

agar-YNB-X-gal-Galactose     YNB (1x) 

       20 g/l Galactose 

       X-gal (1x) 

       2% (p/v) Agar     

3.4.14 Rastreio de contaminações 

O rastreio de contaminações por outras leveduras, e uma vez que a simples inspecção 

microscópica só permite detectar contaminações por bactérias, tornou-se particularmente 

importante aquando da alimentação em contínuo do soro de queijo. Assim, utilizou-se um 

meio selectivo, sintético, no qual a única fonte de azoto existente é a lisina. A levedura 

Saccharomyces cerevisiae não é capaz de utilizar esta fonte de azoto e portanto não cresce, 

aparecendo apenas as colónias dos contaminantes. 

 
meio Lisina (Oxoid CM191)    6,6 g / 100 ml dH2O 

      1 ml de Lactato de potássio 50% (Oxoid SR37) 

      aquecer até dissolver,; arrefecer e adicionar 

      0,1 ml de ácido láctico para ajustar pH a 4,8 ± 0,2 
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A levedura S. cerevisiae é o microrganismo de eleição nos processos biotecnológicos. No entanto, não é 

capaz de metabolizar a lactose impossibilitando a sua aplicação no tratamento biotecnológico do soro de queijo. 

Recorrendo à tecnologia do ADN recombinante é possível construir estirpes de S. cerevisiae capazes de 

metabolizar a lactose. 

Neste capítulo propõe-se a construção de uma estirpe recombinante de S. cerevisiae capaz de 

metabolizar e fermentar a lactose. Para tal, recorreu-se à clonagem dos genes de K. lactis, LAC4 e LAC12. A 

estirpe construída é floculante de forma a poder ser aplicada a sistemas de elevada densidade celular. 

Em sistema contínuo de elevada densidade celular, estudou-se o desempenho da estirpe recombinante 
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industrial. O sistema desenvolvido permitiu obter elevada produtividade em etanol (10 gl-1h-1), reduzindo 

simultaneamente a carga orgânica do permeado. A resistência do sistema a contaminações foi também estudada, 

mostrando-se muito estável. As potencialidades de aplicação do sistema descrito neste capítulo ao tratamento 

biotecnológico do soro de queijo são discutidas. 
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4.1 Introdução 

4.1.1 Bioquímica da fermentação alcoólica 

Os processos fermentativos permanecem um mistério até ao século XIX, até que em 

1860, Louis Pasteur mostra que a fermentação alcoólica resulta da actividade de 

microrganismos. 

A fermentação, no sentido fisiológico, é um processo de obtenção de energia em que 

moléculas orgânicas servem de receptores e dadores de electrões. Globalmente, a fermentação 

alcoólica pode ser entendida como a transformação de açúcar, nomeadamente glucose, em 

etanol e pode ser traduzida pela seguinte equação, 

 

C6H12O6    2 C2H5OH  +  2 CO2  +  2 ATP 

 

De acordo com esta estequiometria, a conversão de 1 g de glucose deveria produzir 

0,51 g de etanol e 0,49 g de dióxido de carbono. No entanto, a síntese celular e de produtos 

secundários limitam o rendimento estequiométrico a valores inferiores a 95% desta 

conversão. 

A fermentação alcoólica resulta do acoplamento de dois processos distintos: (i) 

glicólise (via de Embden-Meyerhof-Parnas) e (ii) metabolismo anaeróbio do piruvato. 

(i) Em microrganismos eucarióticos, a glicólise (do Grego glico, doce, e lise, perda) realiza-se 

na matriz citoplasmática, e divide-se em duas partes; a fase inicial de seis carbonos e a fase 

final de três carbonos. Na fase dos seis carbonos, ocorre a fosforilação da glucose, por duas 

vezes originando frutose 1,6-bifosfato, com consumo de duas moléculas de adenosina 

trifosfato (ATP). Na fase dos três carbonos, ocorre a conversão a piruvato, formando-se 4 

moléculas de ATP. O balanço energético da via Embdem-Meyerhof-Parnas envolve assim, a 

formação de duas moléculas de ATP, além de duas moléculas de NADH, com consequente 

libertação de dois iões H+. 

(ii) O processo de redução de piruvato a etanol pode dividir-se também em duas etapas; numa 

primeira etapa ocorre a descarboxilação do piruvato numa reacção irreversível catalisada pela 

piruvato descarboxilase, e na segunda etapa o acetaldeído é reduzido a etanol pela actividade 
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da álcool desidrogenase, sendo o poder redutor fornecido pelo NADH proveniente da etapa da 

glicólise, regenerando-se assim o poder redutor para que a glicólise possa continuar. 

Em Saccharomyces cerevisiae também a galactose pode ser utilizada para realizar a 

glicólise. A metabolização da galactose ocorre pela via de Leloir, sendo a galactose 

convertida a glucose-6-fosfato (Figura 4.1), seguindo-se o ciclo glicolítico descrito para a 

glucose. A galactose intracelular é fosforilada primeiramente no carbono 1 pela galactocinase 

(EC 2.7.1.6), com gasto de ATP. A galactose-1-fosfato é depois convertida por uma série de 

reacções no seu epímero no carbono 4, a glucose-1-fosfato. A transferência do grupo fosfato 

do carbono 1 para o carbono 6, catalisada enzimaticamente, origina a glucose-6-fosfato. 
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Figura 4.1 – Representação esquemática dos diversos passos da via de utilização da galactose segundo a via de 

Leloir com indicação dos genes envolvidos. 

  

Em Kluyveromyces, a lactose entra nas células por acção de uma permease e é 

hidrolisada intracelularmente em glucose e galactose pela enzima β-galactosidase. A glucose 

entrará na via glicolítica e a galactose na via de Leloir (Figura 4.1). Assim, a reacção de 

fermentação alcoólica da lactose pode ser traduzida pela seguinte equação, 

 

C12H22O11 + H2O   4 C2H5OH  +  4 CO2  +  4 ATP 
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4.1.2 O regulão lactose-galactose de K. lactis 

O regulão lactose-galactose (lac-gal) de K. lactis é constituído por cinco genes 

estruturais conhecidos: LAC4 (β-galactosidase; Sheetz e Dickson, 1981), LAC12 (permease da 

lactose; Sreekrishna e Dickson, 1985), e três genes da via catabólica de Leloir (Riley e 

Dickson, 1984): GAL1 (cinase), GAL7 (transferase) e GAL10 (epimerase). Os genes são co-

regulados uma vez que o ARN mensageiro e o seu produto enzimático são induzidos pelo 

crescimento em lactose ou galactose e, além disso, genes reguladores afectam todos os genes 

estruturais. Os genes GAL7 e GAL10 foram inicialmente denominados, respectivamente, por 

LAC5 e LAC8, (Sheetz e Dickson, 1980), mas a sua nomenclatura foi corrigida quando o 

produto proteico dos genes foi identificado (Riley e Dickson, 1984). 

A indução pela lactose e/ou galactose foi demonstrada experimentalmente para os 

genes LAC4 (Dickson e Markin, 1980), LAC12 (Riley et al., 1987b) e para os genes da via de 

Leloir (Riley e Dickson, 1984). A enzima β-galactosidase pode ser induzida 100 vezes acima 

do nível basal detectado em células não induzidas. O aumento de actividade enzimática 

resulta do aumento de transcrição do gene estrutural (Lacy e Dickson, 1981), indicando que a 

regulação ocorre ao nível da transcrição. 

Existem dois tipos de genes reguladores da indução do regulão lac-gal. Um dos genes, 

LAC9, parece codificar para uma proteína reguladora positiva (Wray et al., 1987). Os 

mutantes lac9 foram originalmente isolados num rastreio como mutantes Lac-Gal- (Sheetz e 

Dickson, 1980). Posteriormente, verificou-se que os mutantes lac9 não eram induzidos em 

nenhuma das enzimas do regulão lac-gal, indicando que LAC9 é um gene regulador positivo. 

O outro gene, inicialmente denominado LAC10 (Dickson et al., 1981), codifica uma proteína 

reguladora negativa, que por analogia com a proteína GAL80 de S. cerevisiae foi designada 

GAL80 (Zenke et al., 1993). 

4.1.3 Os genes estruturais LAC4 e LAC12 

O gene que codifica para a β-galactosidase, LAC4, foi isolado de um banco de genes 

de K. lactis por complementação do crescimento em lactose de um mutante de E. coli não 

possuidor de actividade de β-galactosidase (Dickson e Markin, 1978). Esta experiência 

resultou devido à existência de sequências promotoras no LAC4 semelhantes à caixa Pribnow, 

sendo assim possível a iniciação da transcrição em E. coli (Leonardo et al., 1987). 

 



4. CONSTRUÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO DA ESTIRPE S. CEREVISIAE NCYC869-A3/T1  101 

O ARN mensageiro de LAC4 possui 3,2 a 3,3 Kb (Breunig et al., 1984; Dickson e 

Markin, 1978), e o seu produto enzimático tem um peso molecular de 135 000 daltons 

(Dickson et al., 1979). A extremidade N desta proteína da levedura Kluyveromyces lactis 

mostra homologia com o produto do gene lacZ de E. coli (Breunig et al., 1984). Os 

aminoácidos 66 a 116 (83 a 130 em E. coli) parecem fazer parte de uma zona funcional 

importante da proteína e a homologia dentro desta região pode reflectir uma evolução 

divergente dos dois genes a partir de um antepassado comum (Breunig et al., 1984). Apesar 

desta homologia, as proteínas são suficientemente diferentes para que o anticorpo comercial 

monoclonal contra β-galactosidase de E. coli não reaja com a β-galactosidase de K. lactis 

(Bang et al., 1995; Becerra et al., 1997). O conhecimento acumulado acerca do gene 

estrutural LAC4 permitiu, recentemente, o desenvolvimento de um sistema de indução forte 

baseado no promotor indígena de K. lactis (Hsieh e Da Silva, 2000). 

A clonagem de um fragmento de 12 Kb, que incluía o gene LAC4, conferiu o fenótipo 

Lac+ a S. cerevisiae (Sreekrishna e Dickson, 1985), isolando-se, assim, o gene que codifica 

para a permease da lactose, LAC12. Posteriormente, a região não codificadora e a região 

codificadora do LAC12 foram sequenciadas (Chang e Dickson, 1988). Os 567 aminoácidos 

previstos de LAC12 resultam num peso molecular de 65 384 daltons.  Esta proteína apresenta 

várias regiões hidrofóbicas, como seria de esperar de uma proteína membranar. Não existe, no 

entanto, uma região hidrofóbica na extremidade N para funcionar como sequência sinal. 

Existem muitas proteínas membranares que não possuem uma sequência sinal na extremidade 

N, mas são mesmo assim incorporadas na membrana. De referir, ainda, que o gene LAC12 

parece funcionar também como permease da galactose em K. lactis (Riley et al., 1987b). 

As proteínas com maior homologia para com a permease da lactose são o 

transportador de glucose de células humanas, as proteínas transportadoras de xilose e de 

arabinose de E. coli (Chang e Dickson, 1988). Não existe homologia entre a permease de 

lactose de E. coli e a permease de lactose de K. lactis (Chang e Dickson, 1988). Não se sabe 

qual o gradiente iónico utilizado pela permease da lactose mas, presumivelmente, a energia 

electroquímica de um gradiente iónico é usada para direccionar o transporte de lactose, uma 

vez que o agente dinitrofenol inibe o transporte (Dickson e Barr, 1983). 
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4.1.4 Comparação entre o regulão lactose-galactose de K. lactis e melibiose-

galactose de S. cerevisiae 

Na Tabela 4.1 apresenta-se em resumo os genes envolvidos no regulão lac-gal de K. 

lactis (revisto em Dickson e Riley, 1989) e melibiose-galactose (mel-gal) de S. cerevisiae 

(revisto em Johnston, 1987).  

 

Tabela 4.1 – Comparação do regulão melibiose-galactose de S. cerevisiae com o regulão lactose-galactose de K. 

lactis. 

Característica 
estudada 

S. cerevisiae K. lactis 

Genes estruturais 
indutíveis 

GAL1 (cinase) 
GAL7 (transferase) 
GAL10 (epimerase) 

MEL1 (α-galactosidase, 
excretada) 

GAL2 (permease da galactose) 

Igual a S. cerevisiae 
Igual a S. cerevisiae 
Igual a S. cerevisiae 

LAC4 (β-galactosidase, 
intracelular) 

LAC12 (permease da lactose) 
Genes reguladores 
positivos específicos 

GAL4 
GAL3 

LAC9 

Genes reguladores 
negativos específicos 

GAL80 Igual a S. cerevisiae 

 

A família de genes GAL de K. lactis (GAL1, GAL7, e GAL10) apresenta homologia 

quer a nível sequencial quer a nível organizacional com a família GAL de S. cerevisiae 

(Webster e Dickson, 1988).  

O mecanismo de regulação dos dois regulões é muito semelhante. O gene GAL4 

codifica uma proteína que activa a transcrição dos cinco genes, GAL1, GAL7, GAL10, GAL2 e 

MEL1, ligando-se a sítios a montante de cada gene. O gene GAL80 (Torchia et al., 1984; 

Yocum e Johnston, 1984) codifica uma proteína que se liga directamente à proteína GAL4, 

inibindo o início da transcrição. O indutor pode actuar dissociando GAL80 da proteína GAL4 

(modelo da dissociação), ou alterando a conformação do complexo GAL80/GAL4 (modelo 

alostérico). Assim, na ausência de galactose, a proteína GAL80 liga-se à proteína GAL4, 

inibindo a expressão dos genes GAL1, GAL2, GAL7, GAL10 e MEL1; durante o crescimento 

em galactose, a galactose liga-se à proteína GAL3 na presença de ATP, formando um 

complexo estável com a proteína GAL80. A ligação da proteína GAL3 à proteína GAL80 

provoca uma alteração estrutural no complexo GAL80/GAL4, que torna a região da activação 

da transcrição da proteína GAL4 acessível, permitindo a activação da transcrição (Yano e 

Fukasawa, 1997). O crescimento em glucose inibe a expressão dos genes GAL por um circuito 
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regulador denominado repressão catabólica (revisto em Gancedo, 1998). A homologia entre 

as sequências activadoras a montante (upstream activator sequences - UAS) existentes no 

regulão lac-gal e mel-gal (Leonardo et al., 1987; Ruzzi et al., 1987), parece indicar que o 

produto do gene regulador LAC9 induz a transcrição do gene LAC4 de forma análoga à 

proteína GAL4. Os trabalhos de Salmeron e Johnston (1986) e de Wray et al. (1987) 

mostraram que a proteína LAC9 de K. lactis pode activar a transcrição dos genes GAL1, 

GAL7, GAL10 e MEL1 numa estirpe mutante gal4 de S. cerevisiae. Riley e colaboradores 

(1987a) mostraram que o gene GAL4 activa a transcrição dos genes de K. lactis GAL1, GAL7, 

GAL10, e LAC4, numa estirpe mutante lac9 de K. lactis. Estes resultados sugerem que, assim 

como a proteína GAL4, a proteína LAC9 liga-se a sequências UAS, activando a transcrição. 

As proteínas GAL4 e LAC9 contêm, respectivamente, 881 (Laughon et al., 1984) e 865 

(Salmeron e Johnston, 1986; Wray et al., 1987) aminoácidos, e apresentam três regiões 

similares na sequência de aminoácidos. Uma das regiões de maior similitude, denominada a 

região C, encontra-se perto da extremidade carboxilo da proteína e contém 16 de 18 

aminoácidos idênticos. A região C constitui um domínio regulador negativo envolvido na 

ligação a um regulador negativo, GAL80 em S. cerevisiae e a um análogo deste em K. lactis, 

(Dickson et al., 1990). Os resultados de Witte e Dickson (1988) sugerem que ambas as 

proteínas possuem um único zinc finger que está envolvido na ligação ao ADN, possuindo 

uma zona de aminoácidos adjacente idêntica que será muito provavelmente a sequência 

reconhecida quer por GAL4 quer por LAC9. A sequência de aminoácidos do gene GAL80 de 

K. lactis (deduzida a partir da sequência do gene) revelou uma forte conservação estrutural 

entre as proteínas GAL80 de S. cerevisiae e K. lactis, apresentando uma identidade global de 

60%, dois blocos conservados e 80% de resíduos idênticos (Zenke et al., 1993). De referir, 

ainda, que os genes LAC4 e LAC12 partilham as mesmas UAS (Gödecke et al., 1991). 

Existem, no entanto, algumas diferenças entre os dois regulões. Em primeiro lugar, 

não é conhecido nenhum gene em K. lactis com função similar à do gene GAL3. Em segundo, 

a repressão catabólica observada no regulão mel-gal de S. cerevisiae difere da observada no 

regulão lac-gal de K. lactis (revisto em Gancedo, 1998). A repressão de glucose no regulão 

mel-gal parece ser parcialmente mediada pela proteína GAL4. Nas experiências em que o 

gene GAL4 foi transferido para uma estirpe lac9 de K. lactis, observou-se a repressão da 

expressão do regulão lac-gal por glucose (Riley et al., 1987a). A estirpe de S. cerevisiae com 

LAC9 em vez de GAL4 mostrou-se 75-150 vezes menos reprimida pela glucose (Wray et al., 

1987). Em terceiro lugar, apesar da homologia existente entre as duas proteínas GAL80 de S. 
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cerevisiae e K. lactis, estas duas proteínas parecem divergir fenotipicamente em alguns 

aspectos. Contrariamente a S. cerevisiae, na qual a activação pela proteína GAL4 é inibida 

pela glucose mesmo num mutante gal80, a repressão por glucose é praticamente eliminada em 

mutantes gal80 de K. lactis (Zenke et al., 1993). Refira-se ainda que as proteínas GAL80 dos 

dois organismos inibem as variantes heterólogas da proteína GAL4, mas o complexo proteico 

GAL3/GAL1 apenas regula a proteína GAL80 de S. cerevisiae. A fosforilação da proteína 

GAL80 de K. lactis contribui para a regulação da transcrição mediada pela proteína GAL4, 

enquanto que para S. cerevisiae parece não ocorrer a fosforilação da proteína GAL80 (Zenke 

et al., 1999). Finalmente, o nível de expressão no estado não induzido no regulão lac-gal é 

superior ao do regulão mel-gal. 

4.1.5 Construção de estirpes de S. cerevisiae com genes metabolizadores de 

lactose de K. lactis 

A levedura Kluyveromyces lactis é um organismo unicelular eucariótico que pode 

utilizar o açúcar lactose como única fonte de carbono e energia. Na Tabela 4.2 apresenta-se 

um resumo dos trabalhos publicados que envolvem a transferência (ou tentativa de) da 

capacidade de metabolizar a lactose das estirpes Kluyveromyces para a espécie 

Saccharomyces cerevisiae.  

 

Tabela 4.2 – Construção de estirpes de S. cerevisiae utilizadoras de lactose através da clonagem de genes de 

estirpes Kluyveromyces. 

Genes clonados Origem Tipo de vector Referência 
LAC4, LAC12 K. lactis pKR1B-LAC4-1 Sreekrishna e Dickson, 

1985 
LAC4, LAC12, LAC13 K. lactis pSH096, pSH206 Jeong et al., 1991 
LAC4 K. fragilis Yep24 eYRp17 Bang et al., 1995 
LAC4, LAC12 K. lactis pMR4 e pMR11 

(integrativos) 
Adam et al., 1999; Rubio-

Teixeira et al., 1998  
LAC4, LAC12 K. lactis pKR1B-LAC4-1 e 

fragmento linear YAC4 
Domingues et al., 1999a 

 

Dos trabalhos já publicados, apenas no de Rubio-Teixeira et al. (1998) e Adam et al. 

(1999) se obteve transformantes Lac+ com bom crescimento em lactose. No entanto, a estirpe 

recombinante não produz etanol. O trabalho apresentado neste capítulo tem como base alguns 

trabalhos já publicados (Domingues et al., 1999a,b; Domingues et al. 2000a; Domingues et 

al., 2001), e tem como objectivo a construção de estirpes de S. cerevisiae fermentadoras da 
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lactose, objectivo não alcançado nos trabalhos anteriormente publicados. Pretende-se ainda 

que a estirpe recombinante seja floculante. A estratégia para construção de estirpes floculantes 

de S. cerevisiae capazes de metabolizar a lactose, consistiu na sua transformação com um 

vector contendo os genes LAC4 e LAC12 de K. lactis. Uma vez que o gene GAL4 pode 

funcionar como gene regulador em estirpes de K. lactis (Riley et al., 1987a), regulando quer o 

gene LAC4 quer o gene LAC12, espera-se que o mecanismo de regulação do regulão mel-gal 

de S. cerevisiae actue sobre os genes clonados LAC4 e LAC12. Em termos práticos, o sistema 

de clonagem simplifica-se uma vez que o mecanismo de regulação da melibiose-galactose de 

S. cerevisiae deverá funcionar nas estirpes recombinantes como mecanismo de regulação da 

lactose. 

Uma das principais limitações da utilização de microrganismos geneticamente 

modificados em aplicações industriais é a necessidade de adicionar/suprimir um determinado 

composto que é codificado pela marca selectiva presente na estirpe recombinante, a fim de 

manter o plasmídeo. Este aspecto pode ser ultrapassado integrando o gene codificador da 

característica pretendida no genoma, embora outras características da estirpe possam ser 

alteradas. Outra forma de ultrapassar essa limitação é desenhar a construção de forma a que a 

estirpe recombinante esteja sob pressão selectiva no processo. Por exemplo, na construção 

duma estirpe de S. cerevisiae com fenótipo Lac+, e uma vez que esta levedura não é capaz de 

metabolizar a lactose, quando colocada em meio contendo lactose como única fonte de 

carbono, encontra-se sob pressão selectiva. Assim, é possível a operação em contínuo em 

meio contendo lactose ou mesmo no soro de queijo sem necessidade de adição de antibióticos 

ou outros elementos que poderiam inviabilizar o processo do ponto de vista económico. 
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4.2 Objectivos 

Apesar da transferência para a estirpe S. cerevisiae dos genes responsáveis pela 

metabolização da lactose em K. lactis (Tabela 4.2), LAC4 e LAC12 se encontrar descrita na 

literatura, as estirpes recombinantes construídas apresentam um crescimento muito lento e/ou 

instabilidade. Como excepção refira-se os trabalhos recentemente publicados por Rubio-

Teixeira et al. (1998) e Adam et al. (1999). No entanto, ambas as construções de estirpes 

recombinantes efectuadas por estes autores visam a produção de biomassa a partir de lactose, 

não sendo desejável a produção de etanol. O objectivo do trabalho apresentado neste capítulo 

consistiu em construir uma estirpe recombinante de S. cerevisiae capaz de metabolizar e 

fermentar eficientemente a lactose, através da clonagem dos genes LAC4 e LAC12 de K. 

lactis. Além deste aspecto, pretendeu-se que a estirpe recombinante fosse floculante para 

permitir a operação em sistema contínuo de elevada densidade celular. Existem dados na 

literatura sobre a fermentação alcoólica da lactose em sistema contínuo de elevada densidade 

celular usando uma estirpe de Kluyveromyces marxianus (Teixeira et al., 1990). Esta é uma 

estirpe cuja floculação foi induzida (Mota e Teixeira, 1990), apresentando instabilidade na 

capacidade de floculação.  

Apesar da fermentação alcoólica do soro de queijo ter sido extensivamente estudada e 

encontrar-se implementada industrialmente em alguns países, é susceptível de melhoramento. 

Nomeadamente, através da implementação de um sistema de fermentação contínua de elevada 

densidade celular usando uma estirpe floculante. Deste modo, pretendeu-se também estudar a 

aplicabilidade da estirpe construída à fermentação alcoólica do soro de queijo em sistema 

contínuo de elevada densidade celular. 

Do ponto de vista industrial, a estabilidade de um sistema contínuo de fermentação e a 

sua susceptibilidade a contaminações são factores determinantes na viabilidade do processo. 

Um dos objectivos do trabalho apresentado neste capítulo foi também o de avaliar a 

estabilidade e resistência a contaminações do sistema desenvolvido. 

Em resumo, pretendeu-se com o trabalho apresentado neste capítulo, desenvolver um 

sistema de fermentação do permeado de soro de queijo, usando uma estirpe floculante 

construída para o efeito, economicamente atractivo para implementação industrial. 
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4.3 Materiais e métodos 

4.3.1 Meios de cultura 

Os meios de cultura utilizados para cultura de leveduras foram o meio completo 

YEPD (3.2.9.1), o meio mínimo YNB (3.4.13) com diferentes fontes de carbono (glucose, 

galactose, lactose) ou o meio semi-sintético SSlactose. No caso de cultura dos mutantes 

auxotróficos NCYC869-A3 usou-se uracilo (50 µgml-1) como suplemento ao meio mínimo 

YNB. 

 
meio SSlactose      5 gl-1  KH2PO4 

       2 gl-1 (NH4)2SO4 

       0,4 gl-1 MgSO4.7H2O 

       1,0 gl-1 Extracto de levedura 

       Lactose; diferentes concentrações usadas 

4.3.2 Plasmídeos 

O plasmídeo pYAC4 (Burke et al., 1987) foi adquirido à Sigma (V-0758, 

lote103H6770). É um plasmídeo de 11400 pb, que contém toda a sequência do pBR322 

incluindo a origem de replicação (ORI); no entanto, o gene tetr não se expressa 

fenotipicamente. 

O local de clonagem do pYAC4 encontra-se no gene SUP4-o e é a única sequência 

específica para a enzima EcoRI no plasmídeo. 

O plasmídeo pYAC4 contém além da sequência SUP4-o, outros genes de levedura, a 

saber: 

-TRP1 e URA3: codificam, respectivamente, as enzimas sintetase do indol-3-glicerol 

(EC 4.1.1.48) e descarboxilase de orotidina-5’-fosfato (EC 4.1.1.23). Este genes funcionam 

como marcas selectivas para levedura. 

-ARS1 e CEN4: sequências que se encontram originalmente em posição adjacente ao 

gene TRP1 no cromossoma IV de levedura. ARS1 é uma sequência de replicação autónoma e 

CEN4 confere função de centrómero ao plasmídeo na divisão celular. 

-TEL: sequência que possibilita a formação de telómeros, originária da extremidade de 

moléculas de ADN ribossómico macronuclear de Tetrahymena. 

-HIS3: sequência eliminada aquando da formação de um cromossoma artificial. 
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O pKR1B-Lac4-1 (Leonardo et al., 1987; Sreekrishna e Dickson, 1985; Sreekrishna et 

al., 1984) trata-se de um plasmídeo derivado de pBR322 com 20000 pb. Este plasmídeo 

contém o gene que confere resistência à ampicilina, o gene Tn903 que confere resistência à 

kanamicina em E. coli e ao antibiótico G418 em levedura, e a origem de replicação de ADN 

do pBR322 que permite a replicação em E. coli.  

O plasmídeo pKR1B-Lac4-1 contém ainda genes de Kluyveromyces lactis, 

nomeadamente o ARS1B, sequência de replicação autónoma, o LAC4, gene estrutural da β-

galactosidase, e o LAC12, gene que codifica a permease da lactose. Este plasmídeo foi 

adquirido na forma purificada à ATCC (40186) e está patenteado segundo a U.S. Patent No. 

5, 047, 340 datada de 10 de Setembro de 1991. 

O plasmídeo pGLO utilizado na construção de uma estirpe de E. coli a utilizar num 

ensaio de contaminação (4.4.8), é um vector de clonagem bacteriana que transporta o gene 

que codifica para uma proteína fluorescente (Green flourescent protein - GFP), o gene da 

resistência à ampicilina e o gene ORI, origem de replicação em bactéria. O plasmídeo pGLO 

também incorpora motivos do operão de arabinose para regulação da expressão da proteína. 

Assim, na presença de arabinose e sob radiação UV as células recombinantes fluorescem com 

uma cor verde brilhante. Na ausência de arabinose, a proteína GFP não é expressa e as 

colónias de bactéria apresentam o fenótipo selvagem. 

4.3.3 Determinação da estabilidade plasmídica 

Retiraram-se aliquotas (500 µl) de cultura em YEPD (3.2.9.1) para novos meios 

sucessivamente cada 24 horas durante 3 dias. As células da última aliquota foram semeadas 

em placas de YEPD (3.2.9.1) após terem sido lavadas duas vezes com solução desfloculante 

(3.4.6). Procedeu-se ao rastreio de cem colónias para perda de plasmídeo, repicando-as em 

placas de agar-YNB-Lactose. 

 
agar-YNB-Lactose        YNB (1x) (3.4.13) 

         2% Lactose 

         2% Agar 

4.3.4 Quantificação dos catiões 

A concentração de catiões (Na+, K+) foi determinada por espectroscopia de absorção 

atómica de chama (Clesceri et al., 1989). Utilizaram-se diluições apropriadas de padrões 

comerciais de 1 gl-1 em sódio e em potássio (Riedel-de-Haën). Em ambos os casos usou-se o 
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acetileno como combustível e ar como oxidante na formação da chama. Para a determinação 

do catião sódio, usou-se uma lâmpada de sódio, abertura de fenda de 0,5 cm e um 

comprimento de onda de 330,2 nm. Para a determinação do potássio, usou-se uma lâmpada de 

potássio, abertura de fenda de 0,5 cm, e 404,4 nm de comprimento de onda. Após diluições 

apropriadas das amostras, procedeu-se à leitura por espectroscopia de absorção atómica 

(VARIAN modelo 250SpectraPlus). 

 

UM
confirmar que e cm
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4.4 Resultados e discussão 

4.4.1 Construção da estirpe recombinante 

A construção da estirpe recombinante encontra-se descrita em Domingues (1996), no 

entanto, e para melhor situar o trabalho desenvolvido os aspectos mais relevantes da 

construção são referidos nesta secção. 

Após várias tentativas sem sucesso para obter transformantes da estirpe selvagem S. 

cerevisiae NCYC869 com o plasmídeo pKR1B-Lac4-1, usando quer o método de 

transformação de acetato de lítio quer o método dos protoplastos,  optou-se por uma estratégia 

de co-transformação com a estirpe mutante S. cerevisiae NCYC869-A3 (ura3). Assim, a 

mistura de co-transformação (pKR1B-Lac4-1 + YAC4 linear) foi clonada na estirpe S. 

cerevisiae NCYC869-A3. Com esta metodologia foi possível obter estirpes recombinantes de 

S. cerevisiae capazes de metabolizar a lactose. Optou-se por transformar directamente a 

mistura de co-transformação em levedura, uma vez que é um procedimento considerado 

eficiente em situações nas quais a selecção directa do produto clonado é possível (Gietz e 

Schiestl, 1991). O meio selectivo empregue foi o YNB-Xgal-galactose (3.4.13). Neste meio 

de cultura, apenas os clones que incorporaram o gene URA3 são capazes de crescer. Por outro 

lado, os clones possuindo o gene LAC4 podem ser identificados pela cor da colónia, azul na 

presença de actividade de β-galactosidase ou branca na sua ausência (Gietz e Sugino, 1988). 

Esta abordagem permite assim a selecção de clones Ura+ e a selecção indirecta para 

transformantes Lac+. A necessidade de selecção indirecta na obtenção de transformantes Lac+ 

foi também notada por Sreekrishna e Dickson (1985). Este comportamento não é, no entanto, 

singular uma vez que também o gene GAL4 de S. cerevisiae não pode ser seleccionado 

directamente por complementação de uma estirpe gal4 em placas de meio mínimo com 

galactose; o gene deve ser seleccionado indirectamente (Johnston e Hopper, 1982; Laughon e 

Gestland, 1982, referidos em Sreekrishna e Dickson, 1985). Uma explicação provável para 

este comportamento é a expressão dos vectores não ser inicialmente suficiente para que a 

célula responda à enorme necessidade de carbono e energia, e portanto a célula morre. A 

selecção indirecta, por outro lado, coloca a célula perante condições menos exigentes já que, a 

pressão selectiva inicial pode ser ultrapassada com marcas selectivas do próprio vector. 

Durante o subsequente crescimento celular e divisão, os genes não selectivos do vector têm 

tempo para alcançarem um estado estacionário de expressão suficientemente elevado para 

permitir a selecção por utilização de fonte de carbono. De um total de 1212 transformantes 
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apareceram 4 colónias com cor azul, indicativa da presença de β-galactosidase, e apenas dois, 

denominados T1 e T2, mantiveram um fenótipo Lac+ estável (Figura 4.2). Os transformantes 

foram posteriormente repicados e mantidos em meio mínimo YNB-lactose, mantendo uma 

pressão selectiva dupla. 

 

Figura 4.2 – Resposta fenotípica dos transformantes T1 e T2 ao meio selectivo de YNB-Xgal-lactose. Os 

controlos foram S. cerevisiae (Sc) e K. marxianus (Km) (Domingues, 1996). 

 

4.4.2 Caracterização da estirpe recombinante 

Em termos de morfologia celular, ambos os transformantes apresentaram algumas 

células maiores do que as tradicionais células de S. cerevisiae; o transformante T2 apresentou 

também algumas formas bizarras e pseudo-micélio (Figura 4.3). 
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Figura 4.3 – Morfologia da estirpe recombinante T2 (x500) (Domingues, 1996; Domingues et al., 1999a). 

 

4.4.2.1 Localização do vector pKR1B-Lac4-1 e sua estabilidade 

Após crescimento em meio não-selectivo YEPD, a estabilidade do fenótipo Lac+ era 

de 21% ± 3% para a estirpe T1 e de 18% ± 2% para a estirpe T2. Esta estabilidade coincide 

com a obtida por Sreekrishna e Dickson (1985) para o plasmídeo pKR1B-Lac4-1. No entanto, 

estes autores sugerem que o fenótipo Lac+ só aparece quando o vector é integrado num ou 

nalguns sítios específicos do ADN cromossomal. A baixa estabilidade do fenótipo Lac+ é 

atribuída à delecção da maior parte das sequências de K. lactis dos vectores integrados. No 

caso em estudo, a baixa estabilidade é muito provavelmente devida à perda do plasmídeo sob 

condições não selectivas, uma vez que o plasmídeo pKR1B-Lac4-1 foi isolado da estirpe 

recombinante T1 (Figura 4.4). 
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Figura 4.4 – ADN plasmídico de pKR1B-Lac4-1 e ADN plasmídico isolado da estirpe recombinante T1 em gel 

de agarose. Poços: 1 e 3 pKR1B-Lac4-1 usado para transformação da levedura, digerido, respectivamente, com 

EcoRI e PstI; 2 e 4 plasmídeo isolado de S. cerevisiae NCYC869-A3/T1 e reclonado em Escherichia coli HB101 

digerido, respectivamente, com EcoRI e PstI; 5 marca λ HindIII em Kb (Domingues et al., 1999a). 

 

4.4.2.2 Capacidade de floculação 

A capacidade de floculação da estirpe S. cerevisiae NCYC869-A3 não é afectada pelo 

procedimento de transformação de acetato de lítio (Venâncio et al., 1999). Enquanto que o 

método dos protoplastos implica a regeneração da parede celular, o método de acetato de lítio 

evita a sua perturbação. Embora as estirpes recombinantes, T1 e T2, apresentem capacidade 

de floculação, apresentam um comportamento distinto da estirpe hospedeira, mostrando-se 

mais susceptíveis à desfloculação. Enquanto que a estirpe hospedeira mantém a sua 

capacidade de floculação sob velocidades de agitação moderadas, as estirpes recombinantes 

apresentam um decréscimo da sua capacidade de floculação mesmo a 150 r.p.m., 

apresentando 65% das células em suspensão após o teste de sedimentação (3.4.8). Uma vez 

que a clonagem do vector YAC4 na estirpe floculante NCYC869-A3 não alterou a floculação 

da estirpe recombinante relativamente à estirpe hospedeira (Venâncio et al., 1999), a 

introdução de ADN plasmídico pelo método do acetato de lítio, por si só, parece não afectar a 

floculação. No presente caso, a alteração da capacidade de floculação da estirpe recombinante 

deve-se, muito provavelmente, à clonagem da permease de lactose. Sendo esta uma enzima 

membranar e sendo o fenómeno de floculação um fenómeno de parede celular, a introdução 

de uma proteína na membrana celular pode interferir na interacção célula-célula. Esta hipótese 
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poderia ser confirmada transformando a estirpe S. cerevisiae NCYC869-A3 com o vector 

pKR1B-Lac4-1 sem o gene LAC12. 

4.4.2.3 Crescimento em lactose 

Para diferentes concentrações de lactose, foi testado, em meio mínimo, o crescimento 

das estirpes recombinantes. Surpreendentemente, estas metabolizaram a mesma quantidade de 

lactose (10 gl-1) independentemente da concentração inicial de lactose no meio de cultura 

(Domingues, 1996). No entanto, detectou-se actividade de β-galactosidase nas células em que 

o consumo de lactose tinha cessado. Outro aspecto a notar é o facto de a produção de etanol 

ser residual, aproximando-se os rendimentos de biomassa aos teoricamente previstos para 

metabolismo puramente oxidativo. Nesta fase, o tempo de duplicação da estirpe recombinante 

em meio mínimo contendo lactose era de 5 horas (Domingues, 1996). Apesar de ser melhor 

que o publicado em 1985 por Sreekrishna e Dickson (6,7 horas), é ainda  um crescimento 

lento quando comparado com estirpes de levedura selvagens. 

Após um período de adaptação•, no qual a estirpe é mantida em cultura estática em 

meio líquido contendo lactose, renovado periodicamente, a estirpe recombinante T1 

metabolizou cerca de 90 gl-1 de lactose. Simultaneamente, foi observado um aumento na taxa 

específica de crescimento (tempo de duplicação 2-3 horas) e de produção de etanol. A 

necessidade deste período de adaptação foi observada mesmo para culturas já adaptadas após 

terem sido conservadas em cultura permanente a –80ºC. Quando a cultura foi rejuvenescida, 

observou-se a mesma limitação no consumo de lactose, 10 gl-1, independentemente da 

concentração inicial de lactose. 

Para a estirpe recombinante T2 o período de adaptação não afectou o consumo de 

lactose. Devido a estas limitações no consumo de lactose, e também devido à sua estranha 

morfologia celular, apenas o transformante T1 foi utilizado para estudos posteriores. 

Após o período de adaptação, a estirpe recombinante T1 foi capaz de crescer em meio 

contendo lactose como única fonte de carbono e fermentar este substrato apresentando bons 

                                                 

• Grosz e Stephanopoulos (1990) definem adaptação como sendo uma selecção a longo termo, ou uma 

alteração na regulação de genes que permite ao microrganismo um melhor desempenho no meio ambiente em 

que se encontra. 
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parâmetros de fermentação (Tabela 4.3). O efeito de outros nutrientes foi estudado, 

duplicando a concentração de YNB (2YNB) ou quadruplicando (4YNB), e mantendo a 

concentração de lactose constante (Tabela 4.3). Como se pode observar na Tabela 4.3, a 

concentração de outros nutrientes que não a lactose só surtiu efeito para uma concentração de 

lactose superior a 50 gl-1. Para uma concentração inicial de lactose superior a 90 gl-1, a 

duplicação da concentração de outros nutrientes permitiu um aumento (44%) do consumo de 

lactose de 62 gl-1 para 89 gl-1. Este resultado evidencia o caso em que a lactose deixa de ser o 

nutriente limitante.  

 

Tabela 4.3 – Parâmetros de crescimento e produção de etanol em meio mínimo selectivo, para a estirpe 

recombinante T1, após o período de adaptação, para diferentes concentrações iniciais de lactose  (Domingues et 

al., 1999a). YX/S= (S-S0)/(X-X0); YP/S = Pf/(Sf-S0); η (%) = Yp/s/0,538*100; YNB (4.3.1), 2YNB e 4 YNB, 

correspondem a meio YNB com a concentração dos componentes do meio, respectivamente, em duplicado e 

quadriplicado. 

Parâmetro 5 gl-1 Lac 20 gl-1 Lac 50 gl-1 Lac 100 gl-1 Lac 

 YNB 2YNB 4YNB YNB 2YNB 4YNB YNB 2YNB 4YNB YNB 2YNB 4YNB 

S0 (gl-1) 5,3 5,2 5,1 18 18 19 48 48 43 92 94 89 

Sf (gl-1) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,7 0,2 0,2 30 4,6 2,5 

Xf (gl-1) 1,0 1,1 1,1 1,8 1,8 1,9 2,8 3,1 3,2 3,2 4,3 4,8 

Pf (gl-1) 2,0 1,6 1,6 9,0 9,4 9,1 23,2 26,0 23,0 31,0 34,7 41,4 

YX/S (gg-1) 0,19 0,21 0,21 0,10 0,10 0,10 0,06 0,06 0,07 0,06 0,05 0,05 

YP/S (gg-1) 0,33 0,24 0,26 0,47 0,5 0,45 0,48 0,53 0,53 0,5 0,38 0,47 

η (%) 61 44 48 88 94 84 89 99 98 92 71 88 

 

Um aumento na concentração de lactose origina uma aumento no rendimento de 

produção de etanol e um decréscimo no rendimento em biomassa. Se considerarmos que não 

há limitação de oxigénio, este resultado pode ser atribuído ao efeito Crabtree. Este fenómeno 

relaciona a concentração de glucose com a via metabólica adoptada por leveduras sensíveis à 

glucose (nomeadamente, S. cerevisiae) na presença de oxigénio e postula que, mesmo sob 

condições aeróbicas, a fermentação predomina sob a respiração. O efeito de Crabtree não é 

restrito ao crescimento em glucose uma vez que a estirpe S. cerevisiae fermentará 

aerobicamente o açúcar frutose, manose e galactose. No presente caso, embora o substrato 
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utilizado seja a lactose, este açúcar é hidrolisado em glucose e galactose no interior das 

células e, portanto, é de esperar a observação deste efeito. 

O efeito de Crabtree tem sido explicado pela existência de uma capacidade respiratória 

limite (Sonnleitner e Käppeli, 1986), quando este se manifesta na fermentação aeróbica sob 

condições de estado estacionário perfeitamente adaptadas. Assim, até um determinado fluxo 

de substrato, este é degradado apenas oxidativamente. Se o fluxo de substrato ultrapassar a 

capacidade respiratória das células, a glucose residual é metabolizada de forma redutora e 

ocorre a formação de etanol. No caso do efeito de Crabtree se manifestar devido a uma 

resposta fermentativa súbita aquando da adição de excesso de glucose a uma cultura de 

levedura em estado não fermentativo, explica-se o mesmo por uma saturação da respiração 

que leva um fluxo excessivo de piruvato (Pronk et al., 1996). A capacidade respiratória de S. 

cerevisiae não é, no entanto, um valor fixo e pode ser adaptado consoante as necessidades da 

célula, existindo uma capacidade respiratória mínima (Sonnleitner e Hahnemann, 1994). 

Surgiu recentemente um modelo que não se baseia na existência de uma capacidade 

respiratória limite, ou taxa de diluição crítica, para explicar a ocorrência do metabolismo 

respiro-fermentativo, sob condições de excesso de oxigénio. Segundo o modelo proposto 

(Hanegraaf et al., 2000) a fisiologia respiro-fermentativa pode ser descrita mecanisticamente 

como o resultado da presença de transportadores múltiplos e múltiplas vias de assimilação. 

Para concentrações baixas de substrato, o transporte é feito exclusivamente por um 

transportador de elevada afinidade. Para concentrações de substrato elevadas, o transporte é 

feito via um transportador de baixa afinidade, com uma taxa de transporte máxima. O 

transporte rápido tem associado a desvantagem de o rendimento em biomassa ser mais baixo. 

O substrato transportado pela via com taxa de transporte máxima é assimilado menos 

eficientemente do que o substrato transportado pelo transportador de baixa afinidade. A 

existência de transportadores múltiplos para a glucose em levedura está descrita na literatura 

(Lagunas, 1993; Özcan et al., 1996). De facto, leveduras com metabolismo fermentativo 

apresentam repressão catabólica do transportador de elevada afinidade, enquanto que as 

leveduras com metabolismo respiratório não, sugerindo que este mecanismo de controlo pode 

estar associado com a capacidade de fermentação das células (Lagunas, 1993). No entanto, 

para o presente caso, apenas um transportador de lactose é esperado, uma vez que a levedura 

S. cerevisiae não possui sistema de transporte de lactose (Bang et al., 1995; Dickson, 1980) e 

apenas o gene LAC12, codificador de uma permease de lactose foi clonado. Outros candidatos 

responsáveis pela mudança de metabolismo têm sido referidos na literatura tais como as 
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enzimas respiratórias, os intermediários do ciclo dos ácidos tricarboxílicos (TCA) e o 

complexo piruvato desidrogenase. Pham e colaboradores (1998) mostraram que este 

complexo não está envolvido neste fenómeno. Uma vez que a lactose é hidrolisada 

intracelularmente a galactose e glucose, o efeito observado pode, no entanto, dever-se às 

enzimas respiratórias ou aos intermediários do ciclo TCA. 

Como já foi referido, o período de adaptação mostrou-se necessário sempre que a 

cultura do transformante T1 era rejuvenescida a partir de cultura permanente  a –80ºC. Este 

período de adaptação consistiu em cultivar a estirpe em cultura estática, decantando o meio 

periodicamente e substituindo por novo meio. Este procedimento permite melhorar a 

capacidade de floculação da estirpe assim como a sua capacidade de metabolização da 

lactose. Após cultura  contínua, em que a cultura apresentava um bom desempenho quer na 

metabolização da lactose quer na floculação (4.4.4), procedeu-se ao seu armazenamento a –

80ºC, sendo posteriormente rejuvenescida em cultura estática e em cultura com agitação a 150 

r.p.m. Na Figura 4.5 pode observar-se a diferença de comportamento da estirpe recombinante 

T1, quer a nível de floculação (Figura 4.5A) quer a nível de metabolização da lactose (Figura 

4.5B), sendo evidente o melhor desempenho no rejuvenescimento em cultura estática para as 

duas situações. 

No período de adaptação no qual a estirpe recombinante não é capaz de metabolizar a 

totalidade do açúcar lactose, verificou-se experimentalmente que não apresentava qualquer 

limitação na metabolização do açúcar glucose (Figura 4.6). Este resultado, juntamente com a 

detecção de actividade de β-galactosidase nas condições de não metabolização da lactose, 

parece indicar que este período de adaptação é necessário para o pleno funcionamento da 

permease da lactose clonada. 
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Figura 4.5 – Comportamento da estirpe recombinante T1, rejuvenescida a partir de cultura permanente a –80ºC 

em meio SSlactose, em cultura estática (ο) ou em cultura com agitação a 150 rpm (•); A, perfil de sedimentação; 

B, evolução da concentração de lactose ao longo do tempo. 

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 4

Tempo (horas)

[A
ç.

 R
ed

ut
or

es
] (

gl
-1

)

0

 

Figura 4.6 – Comportamento do transformante T1 não-adaptado, vindo de cultura permanente a –80 ºC, 

relativamente à metabolização do açúcar glucose ( ) e lactose ( ), em meio Sc-ura-glucose/lactose. 

 

De acordo com Sreekrishna e Dickson (1985), o sistema de transporte de lactose em S. 

cerevisiae exibindo o fenótipo Lac+ (transformada com o vector pKR1B-Lac4-1), é similar ao 

sistema de transporte da estirpe K. lactis. Em primeiro lugar, tal como em K. Lactis, este 

transporte é limitado pela própria lactose, excluindo a possibilidade desta se difundir 

passivamente para o interior das células de S. cerevisiae devido a uma disfunção não 

específica da membrana celular provocada pelo vector clonado (pKR1B-Lac4-1). Em segundo 
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lugar, o transporte da lactose em S. cerevisiae exibe o fenótipo Lac+ igual em K. lactis, sendo 

inibido no mesmo grau de extinção por 2,4–dinitrofenol implicando que em ambos os 

organismos o sistema de transporte é direccionado segundo uma diferença de potencial de 

membrana. Em terceiro lugar, as estirpes de S. cerevisiae Lac+ revelam um transporte 

estereoespecífico de lactose e a especificidade é idêntica à encontrada para a estirpe K. lactis. 

4.4.3 Teste do meio de cultura SSlactose 

Uma vez que se pretendia proceder ao estudo da utilização do transformante T1 em 

fermentação contínua da lactose, e, dado que a utilização de meio mínimo nessas condições é 

impraticável, decidiu-se analisar o desempenho da estirpe recombinante no meio SSlactose 

(4.3.1), meio a utilizar em fermentação contínua. Na Figura 4.7 apresentam-se os resultados 

obtidos com duas concentrações iniciais de lactose, 20 gl-1 e 50 gl-1. 
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Figura 4.7 – Evolução da concentração de lactose (•), etanol (◊), e biomassa ( ) ao longo do tempo para o 

transformante T1, em meio SSlactose com 20 gl-1 lactose (A) e 50 gl-1 de lactose (B), a 30ºC e 150 r.p.m. de 

agitação. 

 

Em apenas 40 horas a estirpe recombinante T1 metabolizou 50 gl-1 de lactose. Uma 

aumento na concentração inicial de lactose levou a um aumento na concentração de biomassa 

e de etanol. No entanto, o aumento na concentração de biomassa é muito ligeiro (16%) 

comparativamente ao obtido na concentração de etanol (156%), constatando-se mais uma vez 

a ocorrência do efeito de Crabtree. A estirpe recombinante S. cerevisiae NCYC869-A3/T1 
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apresenta um bom crescimento em meio SSlactose com tempos de duplicação de 2-3 horas. O 

rendimento em etanol é 60% do teoricamente previsto (assumindo a produção de 4 moles de 

etanol por mole de lactose consumida). A viabilidade celular foi estimada em 90-100% 

durante os ensaios de fermentação. Com estes ensaios foi confirmada a estabilidade do 

fenótipo Lac+ no meio SSlactose, procedendo-se aos ensaios em contínuo com este meio de 

cultura. 

4.4.4 Ensaio em contínuo com meio SSlactose 50 gl-1 

Como já foi referido, a estirpe recombinante S. cerevisiae NCYC869-A3/T1 

apresentava alguma instabilidade na sua capacidade de floculação quando crescida em balão 

Erlenmeyer a 150 r.p.m. de agitação. No entanto, é possível seleccionar as células mais 

floculantes duma cultura mista através da operação em contínuo de um reactor com o desenho 

apropriado (Mota e Teixeira, 1990). Durante a operação em contínuo, ocorre acumulação de 

biomassa no interior do reactor, apresentando este sistema as vantagens inerentes a um 

processo contínuo de elevada densidade celular. O reactor a utilizar nos ensaios em contínuo 

foi escolhido de acordo com a instabilidade de floculação apresentada pela estirpe, e pela 

consequente necessidade de seleccionar as células mais floculantes. Assim, optou-se por um 

reactor do tipo airlift que apresenta baixas tensões de corte devido à ausência de agitação 

mecânica (Vicente e Teixeira, 1995). Na configuração do reactor tipo airlift (Sousa, 1994) 

utilizado para este estudo (Figura 3.2), conjuga-se a existência de uma zona de decantação de 

biomassa com a potencialidade para tal oferecida por uma zona de desgasificação no topo do 

reactor. Assim, distingue-se no topo uma secção troncocónica com inclinação de 60º para 

favorecer a desaceleração e decantação das partículas, terminando numa secção cilíndrica 

onde o sobrenadante límpido pode ser recolhido para a saída. A existência de um anteparo na 

zona de saída (ver 3.3.2 para pormenores), ajuda na retenção das células floculantes, sendo as 

células não floculantes lavadas do reactor. O facto de as células não agregadas serem lavadas 

pela corrente de saída impõe uma constante selecção das que se encontram mais floculadas e 

assim o grau de floculação da cultura vai aumentando progressivamente. A operação com esta 

estirpe permitiu confirmar da viabilidade de seleccionar as células mais floculantes utilizando 

este reactor. Na Figura 4.8, apresenta-se o perfil de sedimentação das células de levedura 

retiradas do interior do reactor, operando em contínuo, em diferentes dias após o arranque, 

confirmando a selecção das células com maior capacidade de floculação. Após 13 dias de 

operação em contínuo, foi possível obter uma cultura 100% floculante. De salientar que 
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apenas após um dia de operação em contínuo a quantidade de células floculantes aumentou de 

30% para 65% do total das células. 
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Figura 4.8 – Perfil de sedimentação das células recombinantes antes do início da operação em contínuo (◊) e a 1 

( ), 6 ( ), e 13 (•) dias após início da operação contínua. 

 

Na Figura 4.9 apresenta-se a evolução dos diferentes parâmetros de fermentação 

durante 43 dias de operação em contínuo do reactor, a taxas de diluição crescentes até à taxa 

de diluição limite (0,55 h-1). A taxa de diluição limite foi definida pelo aumento da 

concentração residual de lactose no reactor e/ou pela verificação de uma situação de lavagem 

de células (wash-out). A operação do reactor em contínuo iniciou-se a uma taxa de diluição de 

0,04 h-1 e cada vez que a concentração de lactose no reactor baixou a níveis  residuais (<1 gl-

1), aumentou-se a taxa de diluição, degrau a degrau, até se atingir a taxa de diluição de 0,6 h-1. 
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Figura 4.9 – Evolução da concentração de biomassa no reactor ( ) e no efluente ( ), de lactose (•) e de etanol 

(◊) assim como, da viabilidade celular (x) a taxas de diluição crescentes (-) para a estirpe recombinante T1. 

 

A lactose, que no início não era totalmente consumida, a partir do 6º dia e até se 

atingir a taxa de diluição limite (0,55 h-1) manteve-se abaixo de 0,5 gl-1, correspondendo à 

metabolização total do açúcar. A fase inicial de arranque em que o consumo de lactose não 

era total pode atribuir-se a um período inicial de acumulação de biomassa no interior do 

reactor. 

A concentração de biomassa no reactor aumentou até uma taxa de diluição (D) de 0,2 

h-1. Para valores mais elevados de D e até D=0,45 h-1, a concentração de biomassa manteve-se 

constante. Para D superior a 0,45 h-1, verificou-se um decréscimo na concentração de 

biomassa no interior do reactor simultaneamente com um aumento da concentração de 

biomassa na corrente de saída. O valor máximo de concentração celular obtido no interior do 

reactor foi de 56 gl-1, valor 16 vezes superior ao obtido nos ensaios em descontínuo. A 

concentração celular na corrente de saída manteve-se inferior a 2 gl-1 até uma taxa de diluição 

de 0,4 h-1. A taxas de diluições superiores, observaram-se oscilações na concentração celular 

na corrente de saída, aproximando-se a situação em que houve redução de biomassa no 

interior do reactor. De salientar que a fim de evitar o empacotamento do reactor foi necessário 

aumentar a taxa de arejamento quando se aumentava a taxa de diluição. Devido a este 

aumento na taxa de arejamento, a concentração celular manteve-se constante para taxas de 
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diluição superiores a 0,2 h-1. Aumentando o arejamento, aumenta a intensidade de mistura, e 

consequentemente, um maior número de células é lavada do reactor, significando que a taxa 

de crescimento iguala a taxa de remoção de células pelo efluente. 

Durante todo o período de operação (6 meses) a viabilidade celular variou entre 70% e 

99%. Sempre que se verificou um decréscimo na viabilidade celular, efectuou-se uma purga 

para que o  sistema pudesse recuperar e a viabilidade aumentar (como se pode observar na 

Figura 4.9 ao décimo dia de operação). A estabilidade do plasmídeo foi monitorizada ao 

longo do ensaio em contínuo verificando-se que esta era elevada e próxima dos valores 

estimados para a viabilidade celular. Sendo a lactose a única fonte de carbono presente no 

meio de cultura, se as células perderem o plasmídeo, deixarão de ter a capacidade de 

metabolizar a fonte de carbono presente no meio de cultura e portanto a sua viabilidade será 

fortemente afectada. Sob condições de pressão selectiva positiva (neste caso lactose como 

única fonte de carbono), as células têm de manter o plasmídeo de forma a reterem a 

viabilidade celular. 

Durante todo o período de operação do reactor (6 meses) e a várias taxas de diluição, 

observou-se um comportamento oscilatório no que diz respeito à acumulação de biomassa no 

interior do reactor. O sistema retém a biomassa até se aproximar do valor limite de 60 gl-1, a 

partir do qual ocorre uma purga súbita, conduzindo a um novo ciclo de acumulação. Por esta 

razão a concentração de biomassa à saída variava mesmo em estado estacionário. De qualquer 

forma, o consumo total de lactose foi sempre conseguido. Pensa-se que esta purga súbita de 

biomassa possa estar associada com uma elevada actividade celular, resultando da 

acumulação de biomassa, correspondendo a uma elevada taxa de produção de CO2 que, à 

medida que a fermentação progride, acumula-se dentro dos flocos (Figura 4.10). Depois de 

coalescer em bolhas suficientemente grandes de CO2, estas ascendem, arrastando consigo 

grandes quantidades de biomassa para a zona de desgasificação, que são rapidamente 

removidas pela corrente de saída. Este aspecto foi previamente observado na operação deste 

reactor com uma estirpe floculante de Saccharomyces cerevisiae em meio contendo glucose 

como fonte de carbono (Sousa, 1994). 
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Figura 4.10 – Aspecto duma amostra da cultura de S. cerevisiae NCYC869-A3/T1 logo após ter sido retirada do 

biorreactor. 

 

Assumindo que o reactor mantém o comportamento de reactor perfeitamente agitado, 

que a alimentação ao reactor não contém etanol nem biomassa (P0=X0=0), que o caudal de 

entrada é igual ao caudal de saída (Qent=Qsai=Q) e que a taxa de diluição é definida como D = 

Q/VR, onde VR é o volume do reactor, os balanços de massa para a lactose (Equação 4.1)   e 

etanol (Equação 4.2) podem escrever-se: 

dt
dSXqSDDS S ++=0         (4.1) 

        

dt
dPXqPD P +−=0          (4.2) 

       

 

em que,  

 S0 – concentração de lactose na alimentação; 

 S – concentração de lactose no interior do reactor à saída; 

 X – concentração de biomassa no interior do reactor; 

 Xs – concentração de biomassa à saída; 

 P – concentração de etanol no interior do reactor e à saída; 

 qS – taxa específica de consumo de lactose; 

 qP – taxa específica de produção de etanol. 

 



4. CONSTRUÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO DA ESTIRPE S. CEREVISIAE NCYC869-A3/T1  125 

 

Resultando nas seguintes expressões cinéticas: 





 −−=

dt
dSSSD

X
qS )(1

0          (4.3) 

 





 +=

dt
dPDP

X
qP

1           (4.4) 

 

Considerando que, para uma determinada taxa de diluição, quando se obtém uma 

concentração de lactose residual, atingiu-se um estado pseudo-estacionário, isto é, que o 

consumo de lactose e produção de etanol atingiram valores constantes, as seguintes 

expressões podem ser utilizadas: 

 

[ )(1
0

* SSD
X

qS −= ]          (4.5) 

[DP
X

qP
1* = ]            (4.6) 

 

A biomassa considerada nestas expressões foi apenas a biomassa viável. Considerando 

os valores de estado pseudo-estacionário, o efeito da taxa de diluição na taxa específica de 

consumo de lactose (qS
*) e na taxa específica de produção de etanol (qP

*) foi analisado (Figura 

4.11). Um aumento na taxa de diluição até à taxa de diluição limite (0,55 h-1) resulta num 

aumento tanto na taxa específica de consumo de lactose como na taxa específica de produção 

de etanol. Este aumento é mais pronunciado para taxas de diluição superiores a 0,2 h-1, 

correspondendo à situação em que a concentração celular no interior do reactor se mantém 

constante. A semelhança da dependência de qS
* e qP

* com a taxa de diluição coloca em 

evidência a manutenção do estado metabólico das células nos flocos, para as taxas de diluição 

e condições operacionais estudadas. 
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Figura 4.11 – Evolução da taxa específica de consumo de lactose, qS
* ( ), e da taxa específica de produção de 

etanol, qP
* (◊) com a taxa de diluição. 

 

A manutenção do estado metabólico das células no interior dos flocos foi ainda 

confirmada através da análise da estequiometria da conversão da lactose em etanol, expressa 

pelo rendimento de conversão a etanol (η),  

 

100
538,0)(

(%)
0 SS

P
−

=η          (4.7) 

 

Outro importante parâmetro é a produtividade em etanol (QP), definida como 

 

PDQP =            (4.8)

    

A evolução destes dois parâmetros, assim como da lactose residual, com a taxa de 

diluição está representada na Figura 4.12. 
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Figura 4.12 – Variação da produtividade em etanol (♦), da concentração de lactose no interior do reactor (•), e 

do rendimento de conversão a etanol ( ) com a taxa de diluição. 

 

No que diz respeito ao rendimento de conversão a etanol, um valor superior a 80% é 

obtido independentemente da taxa de diluição, confirmando mais uma vez a manutenção da 

actividade metabólica das células. Como se pode observar, a produtividade em etanol 

apresenta um máximo, 11 gl-1h-1, para uma taxa de diluição de 0,55 h-1, apesar de, a esta taxa 

de diluição, a concentração de lactose residual ter aumentado para 3 gl-1 e a concentração 

celular no reactor ter diminuído para 43 gl-1. A melhor taxa de diluição para operar será a de 

0,45 h-1. Apesar de se conseguir melhor produtividade para taxas de diluição superiores, a 

operação do reactor torna-se muito instável. 

Convém referir que a taxa de diluição apresentada está calculada por volume de 

reactor. Devido à elevada fracção de sólidos existentes no reactor, o volume de líquido é, de 

facto, bastante inferior ao volume do reactor, pelo que a taxa de diluição calculada apenas em 

função do volume de líquido será ainda mais elevada. 

As características de floculação mantiveram-se constantes durante todo o período de 

operação. Em 6 meses de operação este sistema mostrou-se estável, obtendo-se a 

metabolização completa da lactose e um rendimento de conversão de etanol constante. 

Uma vez confirmada a utilização e fermentação da lactose e a manutenção da 

capacidade de floculação da estirpe S. cerevisiae NCYC869-A3/T1 passou-se à utilização de 

permeado de soro de queijo como substrato para fermentação alcoólica. 
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4.4.5 Fermentação de permeado de soro de queijo 

Numa primeira fase, tornou-se necessário verificar, em cultura descontínua se a estirpe 

S. cerevisiae NCYC 869-A3/T1 era capaz de fermentar a lactose presente no permeado de 

soro de queijo, obtido por ultrafiltração, sem adição de qualquer outro nutriente. A 

necessidade de adição de outros nutrientes seria desvantajosa do ponto de vista económico. 

Como se pode observar na Figura 4.13, em apenas 30 horas a estirpe S. cerevisiae 

NCYC 869-A3/T1 metabolizou a totalidade de açúcar presente no permeado, produzindo 

etanol, com valores próximos do valor teoricamente esperado (η = 80%). Verificou-se neste 

ensaio que os parâmetros cinéticos para a fermentação com soro eram superiores aos obtidos 

com meio semi-sintético SSlactose (50 gl-1), como se pode constatar pela simples observação 

da Figura 4.13. É assim possível concluir que o permeado de soro de queijo contém todos os 

nutrientes necessários ao metabolismo celular da levedura.  
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Figura 4.13 – Perfis de concentração celular ( ), de lactose (•), e de etanol (♦), utilizando como substrato meio 

SSlactose 50 gl-1 (A) e permeado de soro de queijo (B), em cultura agitada (150 r.p.m.) em balão Erlenmeyer, 

para a estirpe recombinante T1. 

 

Uma vez confirmada a viabilidade de utilização do permeado de soro como substrato 

para fermentação alcoólica, procedeu-se à fermentação em contínuo. Na Figura 4.14 

apresentam-se os diferentes parâmetros de fermentação medidos durante operação em estado 

pseudo-estacionário do reactor contínuo a taxas de diluição crescentes. A operação com 

permeado iniciou-se à taxa de diluição de 0,1 h-1 após se atingir estado pseudo-estacionário 
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com meio semi-sintético. A taxa de diluição foi sendo aumentada até ao valor de 0,55 h-1, 

sempre que a concentração de lactose baixava a valores residuais (< 1 gl-1). 

A concentração celular no interior do reactor aumentou até uma taxa de diluição de 

0,36 h-1, atingindo o valor máximo de 42 gl-1. Para D superior a 0,45 h-1 a concentração 

celular no interior do reactor diminuíu e aumentou na corrente de saída. Ao aumentar a taxa 

de diluição de 0,45 h-1 para 0,5 h-1, a concentração de lactose residual aumentou para 16 gl-1. 

Durante o período de operação com permeado de soro de queijo, a viabilidade celular 

manteve-se acima de 90%.  
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Figura 4.14 – Evolução da concentração de biomassa no reactor ( ) e no efluente ( ), de lactose (•) e de etanol 

(◊) a taxas de diluição crescentes (-) para a estirpe recombinante T1, reactor alimentado com permeado de soro 

de queijo. 

 

A evolução da taxa específica de consumo de lactose e da taxa específica de produção 

de etanol para as taxas de diluição estudadas, está representada na Figura 4.15. 
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Figura 4.15- Evolução da taxa específica de consumo de lactose, qS
* ( , •), e da taxa específica de produção de 

etanol, qP
* ( , ) com a taxa de diluição; símbolos a cheio, reactor alimentado com permeado de soro de queijo, 

símbolos abertos, reactor alimentado com meio semi-sintético SSlactose 50 gl-1. 

 

É notória a linearidade existente entre as taxas específicas até à taxa de diluição de 

0,45 h-1, o que significa que também durante este ensaio o metabolismo celular se manteve 

constante. Para taxas de diluição superiores, as taxas específicas de consumo de lactose e de 

produção de etanol apresentaram um comportamento oscilatório. 

Na Figura 4.16, a produtividade em etanol, o rendimento de conversão a etanol e a 

concentração de lactose no interior do reactor estão representados para cada uma das taxas de 

diluição estudadas. Como se pode observar a produtividade em etanol aumenta até à taxa de 

diluição de 0,45 h-1, decrescendo posteriormente, enquanto que o rendimento de conversão a 

etanol se mantém constante até essa taxa de diluição diminuindo de seguida. 
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Figura 4.16 – Variação da produtividade em etanol (◊,♦), da concentração de lactose no interior do reactor 

( ,•), e do rendimento de conversão a etanol ( , ) com a taxa de diluição; símbolos abertos, reactor alimentado 

com meio semi-sintético (Figura 4.12), símbolos cheios, reactor alimentado com permeado de soro de queijo. 

 

Uma das principais vantagens dos sistemas de alta densidade celular é a sua resistência 

a contaminações. Para comprovar este aspecto e uma vez que o permeado de soro não foi 

esterilizado, sendo por isso mesmo um potencial habitat para vários microrganismos, 

procedeu-se a um rastreio de contaminações ao reactor alimentado com permeado de soro de 

queijo. Uma vez que as bactérias são facilmente detectadas sob observação microscópica 

quando comparadas com S. cerevisiae, optou-se por um rastreio selectivo para detectar 

leveduras contaminantes, difíceis de descriminar opticamente. Este rastreio foi efectuado 

regularmente através de espalhamento em placas de meio lisina (Oxoid CM191; secção 

3.4.14) e nenhuma levedura contaminante foi encontrada, comprovando-se desta forma a 

resistência destes sistemas a contaminações. A estabilidade do sistema foi adicionalmente 

confirmada quer pela operação contínua durante 6 meses quer pelos ensaios descritos no sub-

capítulo 4.4.8. 

4.4.6 Comparação do substrato semi-sintético SSlactose versus permeado de soro 

de queijo 

Nas Figura 4.15 e Figura 4.16, estão representados as taxas específicas de consumo de 

lactose e de produção de etanol (Figura 4.15) e a taxa de conversão e produtividade em etanol 

(Figura 4.16) a diferentes taxas de diluição, para ambos os substratos, meio SSlactose e 
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permeado de soro, a fim de facilitar a comparação do desempenho da estirpe S. cerevisiae 

NCYC 869-A3/T1 para os dois substratos.  

Por observação das referidas figuras pode-se confirmar a semelhança da operação do 

reactor quando alimentado com meio semi-sintético ou com permeado de soro. Na Figura 

4.15 pode-se constatar a sobreposição dos resultados até à taxa de diluição de 0,45 h-1. No 

entanto, há algumas diferenças que convém referir. Na operação com permeado de soro a 

concentração celular máxima no interior do reactor é inferior à obtida para o reactor 

alimentado com meio SSlactose. De notar, no entanto, que devido à escassez do permeado de 

soro disponível para o ensaio, este não reproduziu a fase inicial do ensaio com meio 

SSlactose, tendo-se começado a alimentar permeado de soro à taxa de diluição de 0,1 h-1, após 

operação com meio SSlactose. Encontra-se descrito na literatura a existência de 

multiplicidade de estados estacionários, sendo a ocorrência destes fortemente afectada pelo 

historial da cultura (Grosz e Stephanopoulos, 1990). Sendo assim, as diferenças encontradas 

podem não ser significativas podendo eventualmente atingir-se os mesmos valores com 

permeado de soro de queijo. Uma das razões para a produtividade de etanol máxima ser 

inferior no sistema alimentado com permeado é o facto de a lavagem de células ocorrer mais 

cedo (a 0,5 h-1, enquanto que no sistema alimentado com SSlactose ocorre a 0,55 h-1). Esta 

lavagem prematura das células, pode dever-se a uma diminuição da capacidade de floculação 

da estirpe, desfloculação essa induzida pela composição do permeado de soro de queijo. 

Assim, a concentração máxima de biomassa também pode estar relacionada com  a 

capacidade de floculação da estirpe. Este aspecto é discutido no sub-capítulo seguinte.  

Uma vez que o permeado de soro de queijo apresenta uma relativamente baixa 

concentração de lactose, a concentração do permeado antes da fermentação pode ser utilizada 

com o objectivo de optimizar aspectos económicos da recuperação de etanol por destilação. 

Se o permeado de soro de queijo for concentrado 2 vezes, um produto de fermentação com 

5% (p/v) de etanol pode ser obtido. Assim, prosseguiu-se ao estudo desta possibilidade, 

concentrando o permeado através duma membrana de nanofiltração com cut-off de 150-300 

daltons. Previamente ao estudo da fermentação do concentrado, analisou-se o desempenho da 

estirpe recombinante T1 em meio SSlactose com 100 gl-1 de açúcar. 
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4.4.7 Fermentação de substratos (SSlactose e concentrado de soro) com 100 gl-1 

de lactose 

Numa fase inicial procedeu-se à análise do desempenho da estirpe S. cerevisiae 

NCYC869-A3/T1 em balão Erlenmeyer com meio SSlactose contendo 100 gl-1 de lactose. 

Como se pode observar na Figura 4.17, em balão Erlenmeyer a 150 r.p.m. de agitação não 

ocorre a metabolização total do açúcar lactose. Uma vez que em meio mínimo a estirpe 

recombinante já metabolizara quantidades de açúcar próximas de 100 gl-1 (Tabela 4.3), a não 

metabolização total dos 100 gl-1 de lactose no meio SSlactose deve-se muito provavelmente à 

falta de algum nutriente. Assim, decidiu-se analisar o efeito da adição de extracto de levedura  

assim como da velocidade de agitação no desempenho da estirpe recombinante T1 (Figura 

4.17). Verificou-se que para esta concentração de lactose tanto as diferentes concentrações de 

extracto de levedura utilizadas como as diferentes velocidades de agitação estudadas (50, 100 

e 150 r.p.m.) interferiam no desempenho da estirpe recombinante T1. No entanto, é de referir 

que para 20 gl-1 de concentração inicial de lactose não se observou nenhuma alteração no 

desempenho da estirpe recombinante T1 para os diferentes valores de velocidade de agitação. 

De salientar ainda, que em 100 gl-1 de lactose e 1 gl-1 de extracto de levedura, o transformante 

T1 é incapaz de metabolizar a lactose em balão Erlenmeyer, independentemente da 

velocidade de agitação. 

A fim de melhor caracterizar a metabolização de 100 gl-1 de lactose, decidiu-se 

proceder às fermentações com meio SSlactose e com concentrado de permeado de soro (100 

gl-1 lactose) em situação de controlo de pH, executando-se as fermentações em reactor de 2 

litros (3.3.1.2). 
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Figura 4.17 – Evolução da concentração de lactose ao longo do tempo em cultura em balão Erlenmeyer e meio 

SSlactose, para uma concentração de extracto de levedura de 1 gl-1 (1 YE; •), 2 gl-1 (2 YE; ), e 10 gl-1 (10 YE; 

) e para diferentes velocidades de agitação. 

 

Assim, procedeu-se a dois ensaios, um denominado com arejamento (cerca de 0,5 

v.v.m.) e outro denominado sem arejamento que corresponde a saturar o meio com oxigénio 

no início da experiência, fechando-se o arejamento de seguida e prosseguindo a experiência 

sem arejamento. Os perfis de fermentação obtidos com o substrato SSlactose 100 gl-1, 

encontram-se representados na Figura 4.18. Como se pode observar ao contrário da 

fermentação em balão Erlenmeyer, no reactor com controlo de pH e arejamento, ocorre a 

metabolização total do açúcar tanto em condições de excesso de O2 como em situações de 

limitação do mesmo. 

A fim de averiguar da viabilidade de fermentação do concentrado de permeado de soro 

de queijo, procedeu-se ao mesmo ensaio acima referido utilizando desta vez o concentrado de 

permeado de soro como substrato (Figura 4.19). 
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Figura 4.18 – Evolução da concentração celular ( ), de lactose (•) e de etanol (◊) ao longo do tempo, para 

cultura da estirpe recombinante T1 em reactor de 2 litros com meio SSlactose de 100 gl-1 com 1 gl-1 de extracto 

de levedura; com arejamento (A) e sem arejamento (B). 
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Figura 4.19 – Evolução da concentração celular ( ), de lactose (•) e de etanol (◊) ao longo do tempo, para 

cultura da estirpe recombinante T1 em reactor de 2 litros com concentrado de permeado de soro; com arejamento 

(A) e sem arejamento (B). 

 

Com este ensaio constatou-se da capacidade da estirpe recombinante T1 metabolizar e 

fermentar o concentrado de permeado de soro, sendo ademais, a fermentação muito mais 

rápida do que a observada para o meio SSlactose. Tendo em conta os ensaios de balão 

Erlenmeyer, pode considerar-se que esta diferença deve-se essencialmente à limitação por 
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outro nutriente que não a lactose no meio de cultura SSlactose, sendo o concentrado de  

permeado de soro um meio de cultura mais completo. Para verificar esta hipótese 

experimentalmente, procedeu-se a uma fermentação nas condições acima referidas com 

arejamento e 5 gl-1 de extracto de levedura em vez de 1 gl-1. Como se pode observar na Figura 

4.20, a metabolização da lactose foi substancialmente mais rápida, aproximando-se do perfil 

de fermentação obtido com o concentrado do permeado de soro. 
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Figura 4.20 – Evolução da concentração celular ( ), de lactose (•) e de etanol (◊) ao longo do tempo, para 

cultura da estirpe recombinante T1 em reactor de 2 litros com meio SS lactose 100 gl-1 e 5 gl-1 de extracto de 

levedura, com arejamento. 

 

Na Figura 4.21 estão representados os perfis de consumo de lactose para as várias 

situações a fim de melhor visualizar os resultados obtidos nos vários ensaios.  
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Figura 4.21 – Perfil de consumo de lactose para fermentações com concentrado de permeado de soro (•, ο), e 

com meio SSlactose 100 gl-1 (◊, ♦) e com este meio suplementado com 5 gl-1 de extracto de levedura ( ); 

símbolos a cheio, fermentação com arejamento; símbolos abertos, fermentação sem arejamento. 

 

Dado as limitações da quantidade de concentrado de soro disponível e a fim de poder 

analisar a nível comparativo a fermentação em contínuo com concentrado de permeado e com 

meio semi-sintético, procedeu-se ao ensaio em contínuo com meio SSlactose e 100 gl-1 de 

lactose. Na Figura 4.22, encontra-se representada a produtividade em etanol para as várias 

taxas de diluição estudadas.  
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Figura 4.22 – Evolução da produtividade em etanol (QP) com a taxa de diluição para o reactor alimentado com 

meio SSlactose 100 gl-1.  
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A produtividade máxima de etanol é próxima da obtida com 50 gl-1 de lactose, mas é 

obtida agora a uma taxa de diluição inferior (D = 0,23 h-1). No entanto, quando alimentado  

com concentrado de permeado de soro a capacidade de floculação da estirpe foi afectada, 

sendo impossível alcançar a taxa de diluição acima referida uma vez que a biomassa 

desfloculada era lavada do reactor, mesmo quando operando a uma taxa de diluição tão baixa 

como 0,077 h-1. Na Figura 4.23 apresenta-se um resumo dos principais resultados obtidos na 

operação em contínuo do reactor alimentado com concentrado de permeado de soro. 
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Figura 4.23 – Evolução da concentração de biomassa no reactor ( ) e no efluente ( ), de lactose (•) e de etanol 

(◊) a taxas de diluição crescentes (-) para a estirpe recombinante T1, reactor alimentado com concentrado de 

permeado de soro de queijo. 

 

Como se pode observar na Figura 4.23, após 120 h de operação em contínuo com 

concentrado de permeado de soro, não foi possível atingir qualquer estado pseudo-

estacionário, uma vez que a biomassa era continuamente lavada do reactor. O aumento da 

concentração de biomassa na corrente de saída era coincidente com o decréscimo da 

capacidade de floculação, como se pode observar na Figura 4.24. 

 O decréscimo da capacidade de floculação da estirpe recombinante T1 pode dever-se 

à concentração de sais presentes no concentrado de permeado de soro. Numa tentativa de 
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inverter esta tendência, adicionou-se cloreto de cálcio, a uma concentração final de 100 mM, 

ao concentrado de permeado de soro a 190 horas de operação em contínuo. Embora se tenha 

observado um ligeiro melhoramento quer no desempenho do reactor quer na capacidade de 

floculação da estirpe, este não foi de todo satisfatório. 
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Figura 4.24 – Perfis de sedimentação de células retiradas do reactor durante operação com concentrado de 

permeado de soro de queijo: operação em contínuo com meio semi-sintético antes da alimentação com 

concentrado de permeado de soro ( ); operação descontínua com concentrado de permeado de soro ( ); Início 

da operação em contínuo, t=0 h ( ); t=35 h (•); t=48 h (◊); t=78 h ( ); t=147 h (∆); t=170 h de operação em 

contínuo (ο). 

 

O efeito da concentração de catiões na floculação encontra-se descrito na literatura 

(Kihn et al., 1988; Kuryiama et al., 1991; Nishihara, 1982; Stratford, 1989; Stratford e 

Brundish, 1990; Taylor e Orton, 1973). É de consenso geral que a baixas concentrações estes 

promovem a floculação, enquanto que para altas concentrações os catiões apresentam um 

efeito inibidor da floculação. Os catiões inibem a floculação provavelmente por competição 

com os iões Ca2+, sendo sugerido que em elevadas concentrações causam a distorção das 

proteínas superficiais das células floculantes. O poder de inibição varia de catião para catião 

apresentando, por exemplo, o potássio e o lítio um poder inibitório inferior ao do sódio 

(Stratford, 1989). A concentração para a qual a inibição ocorre é altamente dependente da 

estirpe. Alguns autores referem que para uma concentração superior a 100 mM, ocorre 
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inibição da floculação (Nishihara, 1982; Taylor e Orton, 1973) enquanto que outros referem 

concentrações inferiores (Kihn et al., 1988; Stratford, 1989) ou mais elevadas (Kuryiama et 

al., 1991). Kihn e colaboradores (1988) testaram o efeito dos catiões na floculação da estirpe 

de levedura S. cerevisiae NCYC869 (estirpe selvagem do transformante T1). Segundo estes 

autores, uma concentração de sódio entre 10 e 100 mM apresenta efeitos inibidores da 

floculação desta estirpe, enquanto que a concentração de lítio e potássio deve ser superior a 

200 mM. Para avaliar da possível inibição da floculação por catiões presentes no concentrado 

de permeado de soro, determinou-se a concentração de sódio, sendo o valor encontrado de 20 

mM, podendo provocar assim uma inibição parcial. A concentração de potássio no 

concentrado de permeado de soro utilizado é de 55 mM, encontrando-se abaixo da 

concentração inibidora da floculação. No entanto, Stratford e Brundish (1990) mostraram que 

a inibição provocada por diferentes sais é aditiva nos seus efeitos. Concentrações de sais não 

inibidoras em combinação provocam a inibição da floculação. Sais de potássio que isolados 

não apresentavam poder inibidor, mostraram ser bons inibidores quando em combinação com 

outros sais. Outro aspecto importante referido por estes autores é a dependência com o tempo, 

do poder inibidor dos sais: incubação prolongada aumenta o grau de inibição. Além disso, 

concentrações de sais próximas das inibidoras tornam-se inibidoras com incubação 

prolongada. Os resultados aqui apresentados corroboram estas constatações, uma vez que a 

operação prolongada com concentrado de permeado de soro diminuiu a capacidade de 

floculação das células. Em resumo, a concentração de sais presente no concentrado de 

permeado de soro afecta a floculação das células de levedura e não permite a operação em 

contínuo em sistema de alta densidade celular com o concentrado de permeado de soro. Se os 

sais forem removidos do concentrado de permeado de soro, será possível obter pelo menos a 

mesma produtividade obtida com permeado de soro de queijo, mas com um produto final de 

maior teor alcoólico. De referir ainda que mesmo a operação com permeado de soro (sem 

concentração) poderá eventualmente ser melhorada com a remoção de sais. Como também já 

foi referido, a concentração máxima de biomassa obtida no interior do reactor foi inferior à 

obtida com meio semi-sintético, podendo dever-se a uma ligeira diminuição da capacidade de 

floculação. 

4.4.8 Análise da estabilidade do sistema de alta densidade celular 

Uma das principais desvantagens atribuídas aos processos contínuos é o risco de 

contaminação com microrganismos de crescimento mais rápido com consequente domínio 

destes na cultura. Este aspecto é muito relevante quando consideramos culturas 
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recombinantes, uma vez que as células que perdem o plasmídeo apresentam em geral uma 

taxa de crescimento superior às que mantêm o plasmídeo (Davis e Parnham, 1989; Davison et 

al., 1985; Henry e Davies, 1990; Stephanopoulos et al., 1985; Walls e Gainer, 1989). Numa 

situação de competição, a espécie com taxa específica de crescimento superior será favorecida 

já que devido ao seu rápido crescimento utilizará maior quantidade do factor limitante do que 

o organismo de crescimento mais lento (Bailey e Ollis, 1986). No entanto, no contexto de 

competição microbiana em ambientes abertos, foi possível observar experimentalmente que 

um organismo de crescimento mais lento quando presente num nicho ecológico vantajoso, 

como por exemplo um biofilme, persiste face a um organismo de crescimento mais rápido 

(Bailey e Ollis, 1986). O conceito de reciclagem selectiva de células para manter 

fermentações com culturas recombinantes advém deste princípio e tem sido proposto por 

vários autores (Davis e Parnham, 1989; Davison et al., 1985; Henry e Davies, 1990; 

Sheintuch, 1987; Stephanolpoulos et al., 1985). 

Com os resultados apresentados neste sub-capítulo pretendeu-se comprovar 

experimentalmente da resistência dos sistemas de alta densidade celular a contaminações 

quando operados a taxas de diluição suficientemente altas. Para tal, utilizou-se como 

contaminante a estirpe bacteriana Escherichia coli, sendo analisada a resistência a este 

contaminante do reactor airlift operando em contínuo com a estirpe S. cerevisiae NCYC869-

A3/T1 a 0,45 h-1. 

Numa fase inicial determinou-se, em balão Erlenmeyer com meio SSlactose e a 30ºC, 

a taxa específica de crescimento máxima de Escherichia coli, sendo o valor encontrado de 

0,59 h-1. Mesmo não crescendo sob condições óptimas, a estirpe de E. coli crescerá mais 

rápido do que a estirpe recombinante Saccharomyces cerevisiae e, portanto, teoricamente, a 

cultura de E. coli sobrepor-se-á à cultura de levedura do reactor a taxas de diluição inferiores 

a 0,59 h-1. Assim, os ensaios de contaminação decorreram a 0,45 h-1, já que esta foi a taxa de 

diluição máxima previamente encontrada para uma operação estável do reactor com a estirpe 

recombinante T1. No primeiro ensaio de contaminação utilizou-se uma concentração inicial 

de contaminante de 1x104 células/ml. Após 11 horas, apenas se detectou 2% da concentração 

inicial do contaminante, enquanto que após 24 horas já não se detectava a presença do 

mesmo. Além disso, a concentração das células de levedura no interior do reactor permaneceu 

inalterável. Neste primeiro ensaio, utilizaram-se placas Actidione Oxoid para determinar a 

concentração de E. coli. Este meio com 0,001% de cicloheximida permite o crescimento de 

bactérias mas inibe o crescimento de S. cerevisiae. Assim, apenas se formariam colónias de 
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bactéria. No entanto, devido à elevada densidade celular no reactor (50 gl-1), observou-se a 

ocorrência de um ruído de fundo nas placas, dificultando a contagem das colónias de E. coli. 

A fim de ultrapassar esta dificuldade, os ensaios seguintes foram executados com uma estirpe 

de E. coli HB101 transformada (3.2.8.1) com o vector pGLO. Usando este sistema, placas de 

LB suplementadas com ampicilina e arabinose podem ser utilizadas para crescimento e 

contagem das colónias de E. coli. Uma vez que as células recombinantes de E. coli 

fluorescem sob luz ultravioleta o problema do ruído de fundo fica ultrapassado, sendo as 

colónias de bactéria contaminante facilmente detectadas. 

Antes de proceder aos ensaios de contaminação com a estirpe de E. coli geneticamente 

modificada, realizaram-se alguns ensaios em balão Erlenmeyer para testar as condições de 

crescimento. Testou-se o crescimento da estirpe recombinante E. coli HB101/pGLO em meio 

SSlactose suplementado com ampicilina a diferentes concentrações de caseína. Com este 

ensaio constatou-se que a caseína neste meio era um nutriente limitante. Embora se 

obtivessem taxas específicas de crescimento semelhantes (µmáx= 0,60 ± 0,08 h-1) para 

diferentes concentrações de caseína (sem caseína; 0,1 gl-1; 0,5 gl-1; 1 gl-1; 5 gl-1), o 

crescimento era fortemente limitado para concentrações inferiores a 1 gl-1. Executaram-se 

também ensaios em balão Erlenmeyer contendo meio SS lactose com 1 gl-1 de caseína e 

suplementado com ampicilina, com o crescimento simultâneo da bactéria e levedura, 

verificando-se claramente que o crescimento bacteriano não era afectado pela presença da 

levedura. 

Usando a estirpe recombinante de E. coli, executou-se outro ensaio de contaminação 

com um inóculo de contaminante mais forte, sendo a concentração inicial de bactérias no 

interior do reactor de 1x107 células/ml.  Neste ensaio o reactor foi alimentado com meio 

SSlactose (50 gl-1 de lactose e 1 gl-1 de extracto de levedura) suplementado com 1 gl-1 de 

caseína e 100 mgml-1 de ampicilina. A Figura 4.25 mostra a concentração bacteriana dentro 

do reactor ao longo do tempo. A concentração bacteriana na corrente de saída também foi 

estimada, sobrepondo-se aos resultados apresentados na Figura 4.25. 

A uma taxa de diluição de 0,45 h-1, após 4 horas de operação, observou-se um 

decréscimo acentuado na concentração do contaminante no reactor (Figura 4.25). Este valor 

de concentração de contaminante permaneceu constante durante as 20 horas seguinte, 

indicando claramente, que a taxas de diluição elevadas, a contaminação bacteriana não é um 

problema para este tipo de reactores. No entanto, como seria de esperar, se a taxa de diluição 

fosse reduzida para valores suficientemente baixos, a contaminação ressurgiria. 
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Figura 4.25 – Variação da concentração de bactérias no interior do reactor ao longo do tempo; N-concentração 

de bactérias ao tempo t; N0- concentração inicial de bactérias. 

 

Uma vez que a retenção da fase líquida do reactor airlift operando com 50 gl-1 (peso 

seco) de biomassa, não é mais do que 75% do volume do reactor, a taxa de operação real foi 

assim superior a 0,45 h-1. Sendo assim, a operação do reactor decorreu a uma taxa de diluição 

próxima da taxa de diluição limite da bactéria, e superior à taxa de diluição limite da estirpe 

recombinante S. cerevisiae. Apesar disso, a estirpe recombinante permaneceu no reactor 

devido à sua capacidade de floculação. Desta forma, outros factores, além das interacções 

entre estirpes têm que ser considerados quando se analisa sistemas com células que possuem a 

capacidade de formar agregados. As propriedades de sedimentação da estirpe são sem dúvida 

importantes e podem ser consideradas como uma vantagem ecológica para a estirpe de 

crescimento mais lento. A velocidade de sedimentação de uma partícula é dada pela lei de 

Stokes: 
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Onde ρP é a densidade da partícula, ρF e µF  são, respectivamente, a densidade e viscosidade 

do fluido, d é o diâmetro da partícula, e g a aceleração da gravidade. A velocidade, vS, 
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geralmente referida como velocidade de Stokes é válida para concentrações de partículas e 

número de Reynolds baixo. Utilizando a Equação 4.9 pode-se estimar a velocidade de 

partículas de diferentes tamanhos (Tabela 4.4). 

 

Tabela 4.4 – Velocidades de Stokes estimadas (vS) para uma célula de E. coli, de S. cerevisiae e para um floco de 

S. cerevisiae. 

Partícula d (cm) Vs (cm/s) 

Célula de E. coli 0,1 – 5E-4 5,4E-8 – 1,4E-4 

Célula de S. cerevisiae 10 – 50E-4 5,4E-4 – 1,4E-2 

Floco de S. cerevisiae 0,1-0,2 5,4 – 22 

 

Para os valores apresentados, considerou-se a diferença de densidades entre o floco e o 

líquido de 0,1 (Lima et al., 1992), e um valor de diâmetro de floco estimado por análise de 

imagem (Vicente et al., 1996). Como se pode observar na Tabela 4.4, as células de bactéria e 

de leveduras não floculantes apresentam uma velocidade de Stokes muito baixa e são 

facilmente arrastadas pela corrente de saída. Por outro lado, devido à sua elevada velocidade 

de sedimentação, não ocorre a remoção dos flocos.  

Pode, no entanto, argumentar-se que as células não floculantes poderão ficar retidas no 

interior dos flocos (Soares et al., 1992), permanecendo assim no interior do reactor. Desde 

que a contaminação ocorra com o reactor em estado pseudo-estacionário, isto é, com os flocos 

bem formados, a retenção de células no seu interior não será significativa. Durante um dos 

ensaios de contaminação, adicionou-se 1 gl-1 de arabinose ao meio de fermentação durante as 

primeiras horas de operação, procedendo-se a observações microscópicas de epifluorescência 

dos flocos. Não se observou a existência de bactérias no interior dos flocos, sendo apenas 

vísivel algumas células aderidas à superfície do floco. 

Em resumo, os resultados mostraram que um reactor airlift operando a alta densidade 

celular com células floculantes pode ser utilizado para manter uma estirpe de lento 

crescimento, mas floculante, em operação contínua quando de outra forma seria lavada do 

reactor e substituída por um contaminante não floculante e de crescimento mais rápido. 
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4.5 Conclusões 

Construíu-se uma estirpe floculante de S. cerevisiae que expressa fenotipicamente dois 

genes de K. lactis, a enzima β-galactosidase intracelular e a permease da lactose. A estirpe 

recombinante construída é capaz de crescer e fermentar a lactose, apresentando a vantagem 

adicional da floculação e de possuir características de S. cerevisiae. De referir, que até ao 

momento não se conhecem outras estirpes recombinantes de S. cerevisiae com genes de K. 

lactis com esta capacidade de fermentação da lactose. 

Com esta estirpe foi possível fermentar em contínuo a lactose em reactor do tipo 

airlift, ultrapassando a instabilidade da floculação da estirpe observada inicialmente, e 

permitindo assim, a operação em sistema de alta densidade celular. Com este sistema obteve-

se uma produtividade em etanol de 11 gl-1h-1, valor largamente superior ao obtido por 

sistemas convencionais. No que diz respeito à fermentação alcoólica de lactose em sistema de 

alta densidade celular, os resultados obtidos são semelhantes aos obtidos para a estirpe 

Kluyveromyces marxianus (Teixeira et al., 1990), embora a estirpe construída apresente uma 

maior estabilidade de floculação do que a estirpe K. marxianus. 

Aplicou-se a estirpe construída à fermentação alcoólica do permeado de soro de 

queijo. Comprovou-se a viabilidade do processo, com total metabolização da lactose (50 gl-1) 

e produção de etanol. Operando em sistema contínuo de elevada densidade celular, foi 

possível obter uma produtividade máxima em etanol de cerca de 10 gl-1h-1 a 0,45 h-1 de taxa 

de diluição. A fim de tornar o processo economicamente mais atractivo, diminuindo os custos 

de destilação, avaliou-se a utilização de concentrado de permeado de soro de queijo (100 gl-1 

de lactose) como substrato para a fermentação alcoólica. Em menos de 30 horas a estirpe 

recombinante metabolizou completamente os 100 gl-1 de lactose, obtendo-se um produto final 

com 53 gl-1 de etanol. No entanto, não foi possível operar em contínuo em sistema de elevada 

densidade celular com o concentrado devido à lavagem da biomassa. A observação visual da 

desfloculação da biomassa e a avaliação da composição de alguns catiões (sódio e potássio) 

no concentrado do permeado de soro, permitiu concluir que a lavagem da biomassa se devia 

muito provavelmente à presença de alguns catiões inibidores da floculação no concentrado do 

permeado de soro de queijo. Assim, se se proceder à remoção de sais, será possível obter um 

produto final de fermentação com 5% de teor alcoólico apresentando pelo menos a mesma 

produtividade que o sistema com permeado de soro. 
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Confirmou-se a estabilidade destes sistemas a longo prazo, quer pela operação 

prolongada do reactor (6 meses), quer por um rastreio de contaminantes efectuado durante a 

operação do biorreactor alimentado com permeado de soro não esterilizado,  quer pela 

comprovação experimental da resistência do sistema a uma contaminação artificialmente 

introduzida da bactéria E. coli. 

Face aos resultados obtidos, pretende-se continuar o estudo da fermentação alcoólica 

do permeado de soro com a estirpe recombinante construída à escala piloto. 
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5. Construção, caracterização e aplicação de estirpes 

floculantes excretoras de β-galactosidase 

 

 

 

 

Sumário 

Devido à sua capacidade de hidrolisar o dissacárido lactose, a enzima β-galactosidase apresenta 

diversas potencialidades de aplicação biotecnológica. Através da tecnologia do ADN recombinante é possível 

construir estirpes de S. cerevisiae produtoras de β-galactosidase.  

Neste capítulo propõe-se a construção de estirpes floculantes de S. cerevisiae simultaneamente 

excretoras da enzima β-galactosidase com o objectivo de reduzir os custos associados à produção da enzima. 

Além disso, este sistema é um sistema alternativo ao referido no capítulo anterior para o tratamento 

biotecnológico do soro de queijo.  

Após a comprovação da viabilidade da utilização de células floculantes para excreção de β-

galactosidase, procedeu-se à caracterização do processo de produção de β-galactosidase pela estirpe 

recombinante, estudando para o efeito diferentes condições de fermentação, nomeadamente composição do meio 

de cultura, taxa de arejamento e modo de operação. A enzima poduzida foi caracterizada e aplicada à hidrólise 

do soro de queijo. 

A estirpe construída apresenta potencialidades biotecnológicas devido não só à sua elevada capacidade 

de produção de β-galactosidase mas também porque utilizando o permeado de soro de queijo como substrato e 

recorrendo a sistemas de elevada densidade celular, o custo associado à produção da enzima pode ser 

substancialmente reduzido. 
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5.1 Introdução 

5.1.1 A enzima β-galactosidase 

A enzima β-galactosidase, também vulgarmente designada por lactase, catalisa entre 

outras, a reacção de hidrólise da lactose. Encontra-se espalhada na Natureza e pode ser isolada 

a partir de plantas, orgãos de animais, bactérias, leveduras (enzima intracelular), fungos 

(enzima extracelular) (Tabela 5.1).  

 

Tabela 5.1 – Possíveis fontes de β-galactosidase (Gekas e López-Leiva, 1985; Gonzalez e Monsan, 1991; Lind et 

al., 1989). 

Plantas  Pêssego 
Alperce 
Amêndoa 
Rosas bravas 
Semente de alfalfa 
Grãos de café 

Orgãos de animais 
 

Intestino 
Cérebro 
Tecido da pele 

Leveduras Kluyveromyces lactis 
Kluyveromyces fragilis 
Candida pseudotropicalis 
Brettanomyces anomalus 
Wingea roberstsii 

Bactérias Escherichia coli 
Bacillus megaterium 
Thermoanaerobacter sp. 
Thermus aquaticus 
Streptococcus lactis 
Streptococcus thermophilus 
Lactobacillus bulgaricus 
Lactobacillus helveticus 
Bacillus sp. 
Bacillus circulans 
Bacillus stearothermophilus 
Lactobacillus sprorogenes 

Fungos Neurospora crasssa 
Aspergillus foetidus 
Aspergillus fonsecaeus 
Aspergillus niger 
Aspergillus flavus 
Aspergillus oryzae 
Aspergillus phoenicis 
Mucor pucillus 
Mucor miehei 
Scopuloriopsis sp. 
Alternaria palmi 
Curvularia inaegualis 
Fusarium moniliforme 
Alternaria alternata 
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A β-galactosidase de origem microbiana é considerada mais apropriada para 

preparações comerciais (Tabela 5.2). Assim, o rastreio de estirpes com boa capacidade de 

produção de β-galactosidase tem sido continuamente investigado por alguns autores (Fiedurek 

e Ilczuk, 1990; Fiedurek e Szczodrak, 1994; Nevalainen, 1981; Wierzbicki e Kosikowski, 

1973). 

 

Tabela 5.2 – Preparações comerciais de β-galactosidase (Gekas e López-Leiva, 1985). 

Aspergillus niger Baxter Laboratories, Chicago, Il, EUA. 
Dairyland Food Labs, Waukesha, Wi, EUA. 
Kyowa Hakko Kogyo Co., Japão. 
Societé Rapidase, Seclin, França. 
Wallerstein Co., Morton Grove, Il, EUA. 
GB Fermentation Industries, Inc., Il, EUA. 

Kluyveromyces lactis Gist-Brocades, Holanda (Maxilact) 
Nutritional Biochemicals Co. Ltd, Cleveland, EUA. 
Tokyo Tanabe Co. Ltd, Japão. 

Kluyveromyces fragilis Kyowa Hakko Kogyo Co., Japão 
Sigma Chemicals co., St. Loius, EUA. 
Novo A/S, Dinamarca (Lactozym) 

Escherichia coli CF Boeringer GmbH, Mannheim, Alemanha. 
Worthington Biochemical Corp., Freehold, EUA. 

Preparações de levedura British Drug House Ltd, London, Inglaterra. 
DEBI, Cassina de Pecchi, Milão, Itália. 
Sturge Enzymes Ltd, Inglaterra (Hydrolact) 
Miles Laboratories, EUA (Godo) 

Preparações de fungos Miles Laboratories, EUA (Takamine) 
 

As propriedades da enzima β-galactosidase dependem consideravelmente da sua 

origem. De forma geral, as enzimas de origem fúngica apresentam um pH óptimo na gama 

ácida (2,5-4,0) enquanto que para as obtidas a partir de leveduras ou bactérias o pH óptimo se 

situa na região neutra (respectivamente, 6-7 e 6,5-7,5). 

A produção comercial da enzima β-galactosidase reveste-se de alguma importância 

devido aos problemas associados à lactose, nomeadamente em termos tecnológicos, 

ambientais e de saúde. Do ponto de vista da saúde pública, refira-se a intolerância à lactose 

por alguns indivíduos, devido à insuficiência intestinal de actividade de β-galactosidase. Estes 

indivíduos podem ingerir diariamente uma muito pequena quantidade de lactose pelo que se 

encontram limitados na ingestão de alimentos contendo lactose, nomeadamente leite e 

produtos lácteos. O problema da intolerância à lactose encontra-se muito espalhado, apenas 

no Norte da Europa e em duas tribos nómadas de África se registaram, respectivamente, 90% 
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e 80% de indivíduos tolerantes (Shukla, 1975). Os dados recolhidos apontam para a existência 

de uma população tolerante minoritária, com tendência para diminuir ainda mais. A redução 

do conteúdo da lactose em leite e produtos lácteos reveste-se da maior importância, sendo a 

enzima β-galactosidase utilizada comercialmente para esse fim. Do ponto de vista 

tecnológico, o elevado conteúdo de lactose em produtos derivados do leite não-fermentáveis 

tais como o gelado e leite condensado pode levar à cristalização excessiva da lactose, 

resultando num produto pouco consistente. O uso da enzima β-galactosidase antes da 

operação de condensação pode reduzir a concentração da lactose de tal forma que a 

cristalização deixa de ser um problema. Além disso, o xarope resultante da hidrólise da 

lactose apresenta propriedades adoçantes, pelo que a quantidade de sacarose adicionada pode 

ser reduzida. Do ponto de vista ambiental, e como já foi referido, a lactose encontra-se em 

grandes quantidades no efluente soro de queijo. Novamente, a enzima β-galactosidase pode 

ser aplicada, directamente na hidrólise da lactose resultando um xarope com poder adoçante 

podendo vir a ser incorporado em gelados, sobremesas geladas, etc. Outra alternativa, é 

seguidamente à hidrólise da lactose tratar o xarope resultante com a enzima glucose isomerase 

de forma a obter fructose, visando a obtenção de xaropes com elevado poder adoçante 

(Shukla, 1975). Outra abordagem é a de produzir queijo com tratamento enzimático de β-

galactosidase. O soro resultante apresenta um baixo teor em lactose pelo que pode ser 

concentrado e usado como ingrediente alimentar. Os problemas de utilização da enzima β-

galactosidase a nível industrial prendem-se com os elevados custos associados à sua produção 

e purificação. Consequentemente, a tecnologia de imobilização aplicada à enzima β-

galactosidase foi extensivamente investigada por vários autores  (referidos em Shukla, 1975; 

Gekas e López-Leiva, 1985) encontrando-se em operação uma instalação semi-industrial  na 

Austrália e Holanda para hidrólise de permeado de soro de queijo (Gekas e López-Leiva, 

1985). Também existem aplicações industriais usando enzima solúvel, nomeadamente na 

Suécia, na Tetra Pak, em que o leite UHT é hidrolisado por β-galactosidase de K. fragilis. Um 

processo interessante é o baseado na reciclagem da enzima (Miller e Brand, 1980 referido em 

Richmond et al., 1981). Este sistema baseia-se na diferente permeabilidade da β-galactosidase 

e lactose nas membranas de ultrafiltração. A lactose e os produtos de hidrólise (glucose e 

galactose) permeiam as membranas de ultrafiltração enquanto que a β-galactosidase não. A 

operação em contínuo durante 6 semanas de um reactor membranar mostrou-se viável, 

apresentando um decréscimo mínimo na actividade enzimática. 
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A enzima β-galactosidase apresenta diversas potenciais aplicações e com o aumento 

da população intolerante à lactose, a sua utilização tenderá a tornar-se cada vez mais alargada. 

A principal limitação da aplicação da β-galactosidase prende-se com o seu elevado custo de 

produção e purificação. Assim, é desejável encontrar microrganismos com propriedades 

adequadas à utilização industrial, com elevada capacidade de produção, e métodos de 

purificação de β-galactosidase mais baratos (Gonzalez e Monsan, 1991). Através da 

tecnologia do ADN recombinante, poder-se-á construir uma estirpe produtora de β-

galactosidase que permita reduzir os custos de produção e purificação da enzima. 

5.1.2 Construção de estirpes de S. cerevisiae produtoras de β-galactosidase de A. 

niger 

A enzima  β-galactosidase é produzida extracelularmente pelo fungo A. niger, 

tornando-se o gene lacA um potencial candidato para clonagem em S. cerevisiae visando a sua 

produção extracelular. 

Após isolamento do gene lacA de uma biblioteca genómica e construção de um 

plasmídeo, pVK1.1, para transformação de levedura (Kumar, 1988; Kumar et al., 1992), a 

obtenção de transformantes de S. cerevisiae excretores de β-galactosidase não foi muito bem 

sucedida, apresentando estes um crescimento muito lento (Kumar et al., 1992). 

Posteriormente, Ramakrishanan e Hartley (1993) transformaram estirpes industriais de 

destilação com o vector pVK1.1, obtendo estirpes excretoras de β-galactosidase. Apesar, das 

estirpes transformadas apresentarem um bom crescimento, a estabilidade do plasmídeo era 

muito baixa (10%). Destes estudos, ficou demonstrada a viabilidade de excreção de β-

galactosidase de A. niger por estirpes recombinantes de S. cerevisiae. No entanto, as estirpes 

construídas apresentavam algumas limitações para a sua aplicação biotecnológica. 

Uma forma de diminuir o custo associado à produção de β-galactosidase, seria 

construir estirpes floculantes de S. cerevisiae excretoras de β-galactosidase. Devido às 

vantagens associadas aos sistemas floculantes de elevada densidade celular e também ao facto 

da estirpe S. cerevisiae excretar naturalmente muito poucas proteínas, esse sistema apresenta 

teoricamente grandes potencialidades. 
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5.2 Objectivos 

Apesar da transferência do gene lacA de A. niger para a estirpe S. cerevisiae se 

encontrar descrita na literatura, as estirpes construídas apresentam algumas limitações. O 

objectivo do trabalho apresentado neste capítulo foi o de construir estirpes de S. cerevisiae 

recombinantes excretoras de β-galactosidase de A. niger que ultrapassassem as limitações das 

estirpes anteriormente construídas. Do ponto de vista tecnológico, a floculação das estirpes 

excretoras apresenta potencialidades. Assim, e numa primeira fase pretendeu-se avaliar da 

viabilidade da excreção de β-galactosidase por células floculantes, trabalho apresentado no 

sub-capítulo 5.4.1 e já publicado (Domingues et al., 2000b). Uma vez comprovada a 

viabilidade da utilização de células floculantes para excreção de β-galactosidase, construíu-se 

estirpes floculantes excretoras de β-galactosidase. 

Para a estirpe com melhor desempenho, procedeu-se a um estudo com o objectivo de 

avaliar a viabilidade biotecnológica do processo de produção de β-galactosidase pela estirpe 

construída.  Para tal, procedeu-se a um estudo preliminar das condições de operação para 

produção de β-galactosidase extracelular. Assim, analisou-se o efeito da taxa de arejamento, 

concentração inicial de lactose e concentração de extracto de levedura na produção 

descontínua de β-galactosidase extracelular. Com o objectivo de elucidar o complexo 

mecanismo de produção de β-galactosidase, procedeu-se a alguns ensaios de fermentação 

semi-contínua. Considerando as vantagens atribuídas aos sistemas de elevada densidade 

celular, pretendeu-se avaliar da potencialidade destes sistemas para a produção da enzima, 

tendo-se para o efeito estudado a produção da enzima em sistema contínuo de elevada 

densidade celular. 

Uma forma de reduzir os custos de produção de β-galactosidase será o de utilizar uma 

matéria prima disponível. Assim, avaliou-se também a utilização de permeado de soro de 

queijo e concentrado de permeado de soro de queijo como substratos para produção 

extracelular da enzima β-galactosidase pela estirpe recombinante. 

As propriedades da enzima produzida são de extrema importância para a sua 

aplicação. Com o objectivo de caracterizar a enzima recombinante, procedeu-se à análise em 

gel de electroforese dos sobrenadantes das fermentações e determinou-se o óptimo de pH e 

temperatura. 
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Por último, avaliou-se da aplicabilidade da enzima produzida na hidrólise do soro de 

queijo. 

Em resumo, pretendeu-se com o trabalho apresentado neste capítulo construir e 

caracterizar estirpes floculantes de S. cerevisiae excretoras de β-galactosidase de A. niger e 

avaliar a sua potencialidade biotecnológica no tratamento do soro de queijo. 
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5.3 Materiais e métodos 

5.3.1 Meios de cultura 

Os meios de cultura utilizados para cultura de leveduras foram os anteriormente 

descritos, meio completo YEPD (3.2.9.1), meio mínimo YNB (3.4.13), meio sintético 

completo Sc-ura, e/ou meio semi-sintético SSlactose (4.3.1). Nos ensaios de resistência ao 

cobre e para o crescimento dos transformantes com marca selectiva de cobre, foi utilizado o 

meio NEP com concentração variável de cobre. 

 
meio Sc-ura      YNB (1x) (3.4.13) 

       concentração variável de fonte de carbono 

       30 ml Sc-ura stock a 1 litro de meio 

 

Sc-ura stock      0,45 gl-1 Adenina 

       11,6 gl-1 Arginina    

       8,9 gl-1 Ácido aspártico 

       1,9 gl-1 Histidina 

       1,2 gl-1 Mio-inositol 

       17,5 gl-1 Isoleucina 

       8,7 gl-1 Leucina 

       3,0 gl-1 Lisina 

       5,0 gl-1 Metionina 

       2,8 gl-1 Fenilalanina 

       3,5 gl-1 Serina 

       4,0 gl-1 Treonina 

       2,7 gl-1 Triptofano 

       1,0 gl-1 Tirosina 

       3,9 gl-1 Valina 

 

meio NEP       2 gl-1 MgSO4.7H2O 

       2 gl-1  (NH4)2SO4 

       3 gl-1 KH2PO4 

       0,25 gl-1 CaCl2.2H2O 

       2 gl-1 Extracto de levedura (Difco) 

       3 gl-1 Bactopeptona (Difco) 

       40 gl-1 Glucose ou Lactose 

       volume apropriado de 20 mM CuSO4 

5.3.2 Plasmídeos 

O plasmídeo pET13.1 (Henderson et al., 1985) é um plasmídeo de 11,6 Kb com 

sequências do vector bacteriano pBR322 e do vector de levedura 2 µm. Transporta o gene 

LEU2 assim como 2 cópias do gene CUP1. 
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O plasmídeo pVK1.1 (Kumar et al., 1992) é um plasmídeo de 11,06 Kb cuja 

construção se baseou na clonagem de uma cassete do gene lacA e promotor e terminador 

ADH1, truncados no sítio de restrição SphI, clonados no único sítio para a SphI no vector 

YEp24. Este vector baseia-se no vector 2 µm, apresentando ainda os genes bacterianos de 

resistência à ampicilina e de origem de replicação, assim como o gene de levedura URA3.  

5.3.3 Fermentações semi-contínuas 

As fermentações semi-contínuas foram conduzidas numa unidade BIOSTAT B, 

previamente descrita (3.3.1.2). A adição de meio foi efectuada através de uma bomba 

peristáltica com velocidade regulável (Watson-Marlow). O controlo do caudal de alimentação 

foi efectuado manualmente. Na Figura 5.1 apresentam-se os perfis de alimentação utilizados 

nas experiências descritas em 5.4.5.1 (A), 5.4.5.2 (B) e 5.4.5.3 (C). 

Na fermentação com perfil de alimentação exponencial, a função exponencial da 

alimentação (ver Figura 5.1B2) é descrita pela seguinte equação 

 

F(t) = F0exp(TEA*t)          (5.1) 

 

em que, F(t) representa o perfil de alimentação ao longo do tempo, F0, o caudal inicial que 

corresponde a 2,8 gh-1 lactose, e TEA corresponde à taxa específica de alimentação, que nesta 

experiência tomou o valor de 0,32 h-1. Após a fase de perfil exponencial, aplicou-se um 

caudal de alimentação constante correspondendo a  cerca de 18 gh-1 de lactose. Projectou-se 

este perfil com base na fermentação, com 100 gl-1 de concentração inicial de lactose e 10 gl-1 

de extracto de levedura, na qual se observou uma velocidade de desaparecimento máxima de 

lactose de cerca de 21 gh-1. 
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Figura 5.1 – Perfis de alimentação utilizados nos ensaios em operação semi-contínua; (A) Perfil de alimentação 

constante (5.4.5.1); (B1) Perfil de alimentação exponencial (5.4.5.2), (B2) Ajuste do caudal à função 

exponencial; (C) Perfil de alimentação por impulsos (5.4.5.3).  

 

5.3.4 Fraccionamento de células de levedura 

Para o fraccionamento de células de levedura aplicou-se o método descrito por Kumar 

(1988) adaptado a células floculantes, preparando-se os protoplastos segundo o método 

descrito anteriormente (Domingues, 1996). Assim, uma amostra de cultura foi centrifugada a 

4ºC, 6000 r.p.m., durante 15 minutos. Tratou-se o sobrenadante com fluoreto de 

fenilmetilssulfonil em isopropanol (PMSF) e azida de sódio (NaN3) de forma a obterem-se 

concentrações finais de, respectivamente, 1 mM e 5 mM. Lavou-se o sedimento celular duas 

vezes com solução desfloculante (3.4.6), uma terceira vez com água e ressuspendeu-se em 

 



5. CONSTRUÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE ESTIRPES FLOCULANTES EXCRETORAS DE  β-GALACTOSIDASE  157 

solução SPT. Dividiu-se a solução em dois tubos que se centrifugaram a 4ºC, 6000 r.p.m. 

durante 15 minutos. 

Ressuspendeu-se um dos sedimentos celulares obtidos em 2,5 ml de solução SDE a 

que se juntou PMSF para concentração final de 1 mM. Adicionou-se 1,25 ml de solução de 

liticase e incubou-se a 30ºC durante 1-2 horas, o tempo necessário para a formação de 

protoplastos. Centrifugou-se a 4ºC, 3000 r.p.m. durante 15 minutos. O sobrenadante assim 

obtido constitui a fracção periplasmática. Para a obtenção da fracção citoplasmática, lavou-se 

um dos sedimentos celulares com 2,5 ml de solução SCT, e ressuspendeu-se em 2,5 ml da 

mesma solução. Seguiu-se a centrifugação a 4ºC, 12000 r.p.m. durante 15 minutos e o 

sobrenadante obtido constitui a fracção citoplasmática. 

A fracção celular total é obtida ressuspendendo o sedimento celular em 2,5 ml de 

solução SCT, à qual se juntou PMSF para concentração final de 1 mM. Adicionaram-se 

esferas de vidro (3 g/ml de suspensão celular) com diâmetro de 0,4-0,5 mm e romperam-se as 

células utilizando o vórtex durante 18 minutos em intervalos de 3 minutos, decorrendo todo o 

processo a 4ºC. Para se separar as esferas do resto da solução procedeu-se a uma 

centrifugação rápida em centrífuga angular. Transferiu-se a solução privada de esferas de 

vidro para tubos de 1,5 ml que foram seguidamente sujeitos a centrifugação a 4ºC, 14000 

r.p.m. durante 15 minutos. O sobrenadante obtido constitui a fracção celular total. 

 
solução SPT      0,1 M KCl 

       0,1 M Tris/HCl pH 7,5-8,0 

       0,01 M EDTA 

       0,1 M 2-mercaptoetanol 

 

solução SDE      0,1 M KCl 

       0,05 M Tris/HCl pH 7,5-8,0 

       0,01 M EDTA 

       0,05 M 2-mercaptoetanol 

 

solução SCT      0,1 M KCl 

       0,01 M Tris/HCl pH 7,5-8,0 

       0,01 M CaCl2 

 

solução liticase      10 mgml-1 Liticase 
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5.4 Resultados e discussão 

5.4.1 Construção de estirpes cervejeiras excretoras de β-galactosidase 

5.4.1.1 Construção do plasmídeo pLD1 e transformação 

De forma a expressar a enzima β-galactosidase de Aspergillus niger em levedura, o 

gene que codifica para a β-galactosidase foi acoplado ao promotor e terminador ADH1 num 

plasmídeo de vários números de cópias transportando a marca selectiva para resistência ao 

cobre, CUP1. Assim, o plasmídeo pLD1 foi construído tendo como base o plasmídeo 

pET13.1 (Henderson et al., 1985) e o plasmídeo pVK1.1 (Kumar et al., 1992). A construção 

do plasmídeo pLD1 encontra-se descrita na Figura 5.2. 

O plasmídeo original pET13.1 contém 2 sítios adjacentes HindIII. Nesta construção 

apenas um dos sítios foi transformado em extremidade abrupta e portanto, o novo vector 

pLD1 ainda contém um sítio HindIII. Este aspecto foi verificado por análise dos padrões 

obtidos com enzimas de restrição. Do tamanho dos fragmentos obtidos após digestão do novo 

vector pLD1 com HindIII, pode-se observar que o sítio HindIII está agora localizado a 

montante do terminador ADH1 (Figura 5.3). Nesta mesma figura pode observar-se que, após 

digestão total com HindIII, se obtêm quatro fragmentos. As bandas com tamanhos de 1326 e 

1592 pb representam fragmentos do gene lacA. A banda com cerca de 12 Kb corresponde ao 

vector pET13.1, ao promotor ADH1 e a uma pequena parte do gene lacA. Finalmente, pode 

ainda observar-se uma banda de 455 pb. Este fragmento corresponde ao terminador ADH1 e 

260 pb do gene lacA. Assim, o sítio para a enzima de restrição HindIII é a montante do 

terminador ADH1 embora a orientação da inserção no vector seja desconhecida. 
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• HindIII 

• T4 ADN polimerase 

• Fosfatase alcalina 

• SphI 

• Isolamento da banda de 4,1 Kb 

• T4 ADN polimerase 

Ligase 

 

Figura 5.2 – Construção do plasmídeo recombinante pLD1 contendo a marca selectiva CUP1 e o gene 

codificador de β-galactosidase de A. niger, lacA, expresso a partir do promotor de levedura ADH1. A caixa preta 

corresponde à inserção do gene lacA, a caixa às riscas corresponde ao promotor ADH1 (P), a caixa aos 

quadrados ao terminador ADH1 (T), e a caixa aberta corresponde ao gene CUP1. 
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   1326 bp   1592 bp     455 bp

678            678      678

P lacA
�������

T

H H H H

 

(A) 

  

14,1 __ 

  5,1 __ 

  2,8 __ 

  1,7 __ 

  1,2 __ 

(B) 

Figura 5.3 – (A) Localização do sítio HindIII no plasmídeo pLD1; tamanho dos fragmentos HindIII. A caixa 

preta corresponde à inserção do gene lacA; a caixa aberta ao promotor ADH1 (P); a caixa riscada ao terminador 

ADH1 (T). H, sítio de corte para a enzima HindIII; (B) Gel de electroforese dos fragmentos obtidos após 

digestão do pLD1 com HindIII. S: λ/PstI; os números correspondem ao número do clone. Clones com o padrão 

de digestão esperado: 52, 55. 

 

Efectuou-se também uma análise de restrição com a enzima XbaI. Esta enzima de 

restrição não corta a inserção, isto é, não corta nem o gene lacA nem a cassete ADH1. Por 

outro lado, o plasmídeo original pET13.1 é cortado em três sítios diferentes pela enzima XbaI. 

Assim, quando o vector pET13.1 é digerido com XbaI, obtêm-se três bandas, uma de 2000 pb 

(correspondendo a um fragmento do gene CUP1), uma de 2700 pb e outra de 6900 pb. 

Quando se digeriu o plasmídeo pLD1 com XbaI, as bandas de 2000 e 6900 pb continuaram a 

aparecer, mas a banda de 2700 pb desapareceu dando lugar a uma banda de 6800 pb 

correspondendo à banda anterior de 2700 pb juntamente com a inserção de 4100 pb (Figura 

5.4). 
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Figura 5.4 – Gel de electroforese dos fragmentos obtidos após digestão do vector pLD1 com XbaI. Da esquerda 

para a direita: S - λ/PstI; C - pET13.1/XbaI; os números correspondem ao número do clone. 

 

O plasmídeo pLD1 foi utilizado para transformar leveduras sendo os transformantes 

seleccionados pela resistência ao cobre. Duas estirpes de levedura cervejeira, W204, não 

floculante, e uma estirpe floculante derivada de W204, W204-FLO1L(INT), foram 

seleccionadas como estirpes hospedeiras e ensaiadas quanto à resistência ao cobre. A estirpe 

floculante W204-FLO1L(INT) foi obtida através da co-transformação da cassete 

ADH1/FLO1L com o plasmídeo de selecção YRpGL10 na estirpe cervejeira não-floculante 

W204 (Watari et al., 1994). Foram seleccionados os transformantes resistentes  ao antibiótico 

G418; em cerca de 1500 clones resistentes ao G418 apenas um se mostrou floculante (Watari 

et al., 1994). A perda do plasmídeo foi confirmada por análise de Southern e a estirpe assim 

obtida denominada W204-FLO1L(INT). Ambas as estirpes cresceram em meio YEPD com 

1,9 mM de CuSO4 mas mostraram-se sensíveis ao cobre em concentrações superiores a 0,3 

mM em meio de cultura NEP. Como observado por Henderson et al. (1985), a selecção e 

ensaios de resistência ao cobre devem ser efectuados em meio de cultura NEP. O meio rico é 

constituído por compostos que se podem ligar ao cobre, mascarando o seu efeito (Butt e 

Ecker, 1987). Assim efectuou-se a selecção dos transformantes em meio NEP contendo 0,35 

mM de CuSO4. A eficiência de transformação para ambas as estirpes foi semelhante e variou 

entre 15-35 transformantes/µg de ADN. 

Uma das potenciais aplicações destas leveduras recombinantes é a sua aplicação em 

fermentação do soro de queijo. Por esta razão, ensaiou-se a resistência ao cobre no meio de 

cultura SSlactose/galactose. Ambas as estirpes cresceram na presença de 0,2 mM de CuSO4 
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mas não na presença de 0,5 mM. Assim, o meio de cultura SS pode ser utilizado como meio 

selectivo para o crescimento dos transformantes. 

5.4.1.2 Crescimento em meio selectivo 

A fim de analisar a eficiência de utilização da lactose no crescimento das estirpes 

recombinantes, estas foram crescidas em cultura agitada em balão Erlenmeyer com meio 

selectivo contendo glucose ou lactose como fonte de carbono. Em ambos os transformantes, 

para a estirpe floculante W204-FLO1L(INT)/pLD1 e para a não-floculante W204/pLD1, 

observou-se um decréscimo na taxa específica de crescimento (µ~0,16 h-1 em meio selectivo 

de lactose e µ~0,18 h-1 em meio selectivo de glucose) quando comparados com as respectivas 

estirpes hospedeiras, W204 e W204-FLO1L(INT) (µ~0,29 h-1 em meio de glucose). A síntese 

de produtos de genes heterólogos é um encargo metabólico extra para a célula, resultando 

muitas vezes em baixa estabilidade plasmídica e baixa taxa específica de crescimento (Yang e 

Shu, 1996). 

5.4.1.3 Propriedades de floculação das estirpes 

A fim de verificar se a capacidade de floculação era mantida após transformação, 

efectuou-se um teste de sedimentação (3.4.8). Na Figura 5.5 pode observar-se os perfis de 

sedimentação para a estirpe hospedeira em meio NEP-glucose e para a estirpe recombinante 

em meio NEP-glucose-CuSO4 e meio NEP-lactose-CuSO4. 

As características de sedimentação das estirpes hospedeira W204-FLO1L(INT) e da 

estirpe recombinante W204-FLO1L(INT)/pLD1 são semelhantes quando crescidas em meio 

NEP-glucose. No entanto, observa-se uma ligeira diminuição na capacidade de floculação da 

estirpe recombinante em meio com lactose. Esta diferença pode resultar de uma série de 

factores que afectam a floculação, uma vez que se sabe que a capacidade das células para 

flocular depende de factores tais como a densidade celular, pH, concentração do açúcar, 

concentração de iões divalentes (nomeadamente Ca2+) e concentração de iões monovalentes 

(Na+ e K+). Além disso, a floculação de estirpes cervejeiras é especificamente inibida por 

açúcares, nomeadamente, manose e derivados de manose (Kihn et al., 1988; Miki et al., 

1982b; Nishihara e Toraya, 1987). Resultados obtidos com a estirpe Kluyveromyces 

marxianus (Teixeira et al., 1995) demonstram que o açúcar lactose não afecta a floculação 

desta estirpe. Por outro lado, a ligeira diferença observada na capacidade de floculação entre 

estirpe hospedeira e estirpe recombinante não parece dever-se à presença do plasmídeo pLD1; 
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ambas as estirpes apresentam perfis de sedimentação idênticos quando crescidas em meio 

NEP-glucose. 
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Figura 5.5 – Perfis de sedimentação da estirpe W204-FLO1L(INT) em meio NEP-glucose (◊) e da estirpe 

recombinante W204-FLO1L(INT)/pLD1 em meio NEP-glucose-CuSO4 ( ) e meio NEP-lactose-CuSO4 ( ). 

5.4.1.4 Excreção de β-galactosidase 

Detectou-se actividade enzimática de β-galactosidase nos sobrenadantes da cultura dos 

transformantes de levedura mas não se detectou actividade nas estirpes hospedeiras. Na 

Figura 5.6 encontra-se representada uma fermentação descontínua típica em meio SSlactose. 

A actividade de β-galactosidase aumentou com o aumento da concentração celular, atingindo 

o máximo na fase estacionária. 
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Figura 5.6 – Fermentação descontínua típica em balões Erlenmeyer com meio SSlactose (10 gl-1) para a estirpe 

recombinante W204-FLO1L(INT)/pLD1. Açúcares redutores totais (•), concentração de biomassa ( ), 

concentração de etanol (◊), e actividade de β-galactosidase ( ). 

 

Em todas as culturas em balão Erlenmeyer com lactose como única fonte de carbono, 

as concentrações de lactose, glucose e galactose foram determinadas ao longo dos ensaios. 

Nos ensaios com 10 gl-1 de lactose, as concentrações de glucose e galactose mantiveram-se 

sempre inferiores a 0,8 gl-1. Assim, o perfil de açúcares redutores apresentado na Figura 5.6 

representa a concentração de lactose no meio de cultura. Esta observação sugere que uma vez 

ocorrida a hidrólise da lactose pela β-galactosidase, os monossacáridos resultantes, glucose e 

galactose, entram na célula sem acumulação significativa no meio de cultura, sendo a 

hidrólise da lactose o passo limitante. No entanto, quando se utilizou meio de cultura com 20 

gl-1 de lactose (como, por exemplo, no ensaio representado na Figura 5.7), observou-se que 

não ocorria a metabolização completa do açúcar em 200 horas. 
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Figura 5.7 – Fermentação descontínua típica em balão Erlenmeyer com SSlactose (20 gl-1) para a estirpe 

recombinante W204/pLD1 (A) e W204-FLO1L(INT)/pLD1 (B). Concentração de biomassa ( ), concentração 

de lactose (•), concentração de glucose (∆), concentração de galactose ( ) e actividade de β-galactosidase ( ). 

 

A taxa de desaparecimento de lactose é lenta, sem acumulação de glucose e galactose 

no meio de cultura durante as primeiras 120 horas de cultura, indicando uma vez mais que o 

passo limitante até esta fase de cultura é a excreção de β-galactosidase e consequentemente a 

hidrólise da lactose. Numa fase de cultura posterior, quantidades crescentes de glucose e 

galactose foram detectadas no meio de cultura. Este aumento está muito provavelmente 

associado à hidrólise da lactose pela β-galactosidase acumulada no meio de cultura. Os 

açúcares resultantes não são metabolizados, como sugerido pela ausência de crescimento, 

devido muito provavelmente ao envelhecimento da cultura ou à ausência de algum nutriente 

que não a fonte de carbono. 

Quando comparamos as duas estirpes recombinantes, a não-floculante W204/pLD1 e a 

floculante W204-FLO1L(INT)/pLD1, não se observam diferenças significativas nem na 

enzima β-galactosidase excretada nem nos perfis de lactose, glucose e galactose como se pode 

constatar nas Figura 5.7 e Figura 5.8. No entanto, em termos de rendimento em β-

galactosidase por unidade de biomassa a estirpe não floculante apresenta valores ligeiramente 

superiores comparativamente à estirpe floculante (Tabela 5.3), sugerindo a retenção de 

alguma β-galactosidase no interior do floco, entre a matriz celular. A fim de confirmar esta 

hipótese, após separação inicial das células do sobrenadante, lavou-se o sedimento celular 
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com tampão acetato de sódio e recentrifugou-se, analisando-se o sobrenadante obtido para 

actividade de β-galactosidase. Para a estirpe não-floculante detectou-se ainda actividade no 

sobrenadante das lavagens sendo, no entanto, inferior a 1% da actividade detectada no 

sobrenadante inicial. Para a estirpe floculante obtiveram-se valores entre 5-25% do valor de 

actividade detectado no sobrenadante inicial, com maior actividade de β-galactosidase 

residual nas etapas iniciais da cultura. A β-galactosidase detectada nas lavagens da estirpe 

não-floculante é muito provavelmente proteína ligada à parede celular, enquanto que, no caso 

da estirpe floculante, pode corresponder também a β-galactosidase retida na matriz celular.  

Em resumo, a ligeira diferença encontrada na β-galactosidase específica celular entre 

estirpe recombinante floculante e não-floculante é muito provavelmente devida à retenção de 

alguma proteína na matriz celular. Na fase de maior produção, a β-galactosidase acumula 

dentro do floco, difundindo posteriormente para o exterior. O uso de polímeros que aumentam 

a porosidade do floco (Lima et al., 1992) pode minimizar a acumulação de β-galactosidase. 

Estes resultados são encorajadores em termos de excreção de macromoléculas biológicas por 

células floculantes, dado que para a proteína β-galactosidase, as diferenças encontradas entre 

a estirpe floculante e não-floculante não foram significativas. 
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Figura 5.8 – Perfil de excreção de β-galactosidase das duas estirpes recombinantes, W204/pLD1 ( ) e W204-

FLO1L(INT)/pLD1 ( ) em meio SSlactose (20 gl-1). 
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Tabela 5.3 – Comparação da excreção da β-galactosidase pela estirpe não-floculante (W204/pLD1) e floculante 

(W204-FLO1L(INT)/pLD1) em termos de rendimento específico celular (Yp/x; valores correspondentes a t=115 h 

da Figura 5.7).  

Estirpe YP/X (U/gpeso seco) 

W204/pLD1 1,05x105 

W204-FLO1L(INT)/pLD1 0,79x105 

 

A excreção de β-galactosidase pelos transformantes de levedura W204/pLD1 e W204-

FLO1L(INT)/pLD1 também foi analisada usando como fonte de carbono lactose ou glucose, 

em meios contendo 0,35 mM CuSO4 como pressão selectiva. A excreção de β-galactosidase 

em meio de lactose foi superior à observada em meio de glucose, respectivamente, 17 Uml-1 e 

8 Uml-1. Esta diferença pode dever-se à pressão selectiva em meio de lactose favorecer um 

maior número de cópias do plasmídeo. 

De referir ainda que, com o intuito de melhorar o desempenho dos transformantes em 

meio SSlactose, testou-se a concentração de extracto de levedura de 1, 2, 5 e 10 gl-1 para a 

concentração inicial de lactose de 10 gl-1, não se observando no entanto, diferenças 

significativas. 

Em resumo, as duas estirpes transformadas, uma floculante e outra não-floculante, 

apresentam comportamentos idênticos na excreção de β-galactosidase, codificada pelo vector 

construído pLD1, indicando claramente a potencialidade de utilização de estirpes floculantes 

para excreção de proteínas recombinantes. 

5.4.2 Construção da estirpe floculante S. cerevisiae NCYC869-A3/pVK1.1 

excretora de β-galactosidase 

Uma vez que os transformantes de levedura cervejeira obtidos no sub-capítulo anterior 

apresentavam um crescimento lento e para concentrações de lactose superiores a 20 gl-1 não 

se verificava a metabolização total do açúcar,  aplicou-se uma estratégia diferente da referida 

no sub-capítulo anterior para obtenção de uma estirpe floculante excretora de β-galactosidase. 

Assim, utilizou-se o vector pVK1.1 para transformar a estirpe floculante S. cerevisiae 

NCYC869-A3. A selecção dos transformantes fez-se em meio mínimo contendo galactose e 

X-gal, comprovando-se a presença de actividade de β-galactosidase pela cor azul das 

colónias. Juntamente com a estirpe floculante transformou-se também a estirpe não floculante 

 



5.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 168 

S. cerevisiae H260, obtendo-se eficiências de transformação de 120 transformantes/µg ADN 

para a estirpe hospedeira S. cerevisiae NCYC869-A3 e 186 transformantes/µg ADN para a 

estirpe hospedeira S. cerevisiae H260. A estirpe recombinante S. cerevisiae H260/pVK1.1 

crescia muito lentamente em meio contendo lactose, verificando-se posteriormente que a 

estirpe mãe, S. cerevisiae H260, era incapaz de crescer em galactose. 

A capacidade de floculação da estirpe recombinante é idêntica à da estirpe parental 

não sendo observável qualquer instabilidade de floculação com esta estirpe recombinante. 

Esta observação vem corroborar a hipótese avançada no capítulo anterior de a instabilidade de 

floculação da estirpe recombinante T1 se dever à clonagem da permease da lactose, uma vez 

que em ambos os casos a estirpe parental é a mesma (S. cerevisiae NCYC869-A3). 

Executaram-se alguns ensaios preliminares em balão Erlenmeyer, verificando-se que 

os transformantes, S. cerevisiae NCYC869-A3/pVK1.1 apresentavam uma maior taxa 

específica de crescimento assim como maior actividade de β-galactosidase no sobrenadante 

do que os transformantes descritos no sub-capítulo anterior. Inicialmente, testaram-se  os 

meios de cultura com 50 gl-1 de lactose como fonte de carbono, YNB (3.4.13), Sc-ura (5.3.1) 

e meio SSlactose com 1 e 2 gl-1 de extracto de levedura (4.3.1). A estirpe recombinante 

crescida em meio YNB ou Sc-ura, apresentou muito baixa actividade de β-galactosidase 

extracelular (máximos de 17 Uml-1), enquanto que em meio semi-sintético SSlactose, 

excretou cerca de 300 Uml-1 de β-galactosidase. Verificou-se que a adição de 2 gl-1 de 

extracto de levedura ao meio SSlactose produzia um efeito benéfico no desempenho dos 

transformantes e como tal, passou a usar-se este meio de cultura, SSlactose com 2 gl-1 de 

extracto de levedura, nas análises posteriores. 

Na Figura 5.9, apresentam-se os resultados obtidos para fermentação em balão 

Erlenmeyer em meio SSlactose com 10 gl-1 de lactose e 2 gl-1 de extracto de levedura. A 

produção extracelular de β-galactosidase da estirpe recombinante S. cerevisiae NCYC869-

A3/pVK1.1 é cerca de 20 vezes superior à produção apresentada pelas estirpes cervejeiras 

recombinantes descritas anteriormente. Consequentemente, a metabolização de 10 gl-1 de 

lactose ocorre em menos de 24 horas enquanto que para as estirpes cervejeiras recombinantes 

esta ocorre em cerca de 150 horas. De referir ainda que com esta estirpe verificou-se a 

metabolização total de 50 gl-1 de lactose em cerca de 24 horas enquanto que para as estirpes 

cervejeiras recombinantes não se verificou a metabolização total de 20 gl-1 de lactose. 
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Figura 5.9 – Perfis de concentração celular ( ), açúcares redutores (•), proteína (♦) e actividade de β-

galactosidase ( ) para a estirpe recombinante S. cerevisiae NCYC869-A3/pVK1.1 em balão Erlenmeyer com 

meio SSlactose, 10 gl-1 de lactose e 2 gl-1 de extracto de levedura. 

 

Comprovado o melhor desempenho da estirpe recombinante S. cerevisiae NCYC869-

A3/pVK1.1 optou-se por prosseguir os ensaios com esta estirpe recombinante. Devido à 

variabilidade observada nas fermentações em balão Erlenmeyer, as fermentações passaram a 

ser executadas em reactor de 2 litros, previamente descrito (3.3.1.2). 

5.4.3 Produção de β-galactosidase extracelular em descontínuo 

5.4.3.1 Efeito da taxa de arejamento 

Analisou-se o efeito da concentração de oxigénio na produção de β-galactosidase 

heteróloga pela estirpe recombinante S. cerevisiae NCYC869-A3/pVK1.1. Para tal, 

realizaram-se fermentações em reactor de 2 litros (3.3.1.2) a pH 4,0, temperatura de 30ºC e 

agitação a 150 r.p.m., a 3 taxas de arejamento diferentes, utilizando como substrato meio 

semi-sintético SSlactose com 50 gl-1 de lactose e 2 gl-1 de extracto de levedura.  Na Figura 

5.10 apresentam-se os perfis de fermentação obtidos para a taxa de arejamento máxima 

estudada.  
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Figura 5.10 –  Perfis de concentração celular ( ), açúcares redutores (•), proteína (♦) e de actividade de β-

galactosidase ( ), com taxa de arejamento máxima (1 v.v.m.) 

 

Como se pode observar na Figura 5.10, a produção de β-galactosidase está associada 

ao crescimento, aumentando não só durante a fase exponencial, mas também durante a fase 

estacionária (como observado para as estirpes cervejeiras recombinantes). Observa-se uma 

fase inicial de latência, após a qual o consumo dos açúcares redutores é muito rápido, 

metabolizando a totalidade de lactose (50 gl-1) em menos de 24 horas. A concentração de 

proteína aumenta ligeiramente no final da fermentação. 

Na Figura 5.11 pode observar-se a distribuição dos açúcares redutores e a produção de 

etanol ao longo do tempo. Não ocorre acumulação da galactose, muito embora a concentração 

deste açúcar seja sempre ligeiramente superior ao da glucose.  

Durante esta fermentação a concentração máxima de galactose detectada foi de 5,2 gl-1 

enquanto a de glucose foi de 2,4 gl-1. 
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Figura 5.11 – Perfis de concentração de lactose (•), glucose ( ), galactose ( ), e etanol (◊) para a fermentação 

com taxa de arejamento máxima (1 v.v.m.). 

 

Reduzindo-se o caudal de arejamento para 0,25 e 0,05 v.v.m., não se observaram 

diferenças significativas nas fermentações, obtendo-se perfis de fermentação muito 

semelhantes nas três situações como se pode constatar na Figura 5.12. 

Em termos de produção de etanol, esta diminui com o aumento do caudal de 

arejamento, como se pode observar na Figura 5.13. A taxa específica de crescimento máxima 

diminuiu ligeiramente com o aumento do caudal de arejamento. O rendimento de produção de 

β-galactosidase por substrato consumido diminui para o caudal de arejamento mais baixo, 

mantendo-se constante para os caudais de 0,25 e 1 v.v.m. (Figura 5.13). Em termos de 

açúcares hidrolisados, observou-se mais uma vez que a concentração de glucose era sempre 

ligeiramente inferior à da galactose, obtendo-se concentrações máximas de galactose de, 

respectivamente, 3,9 e 3,2 gl-1, para taxas de arejamento de 0,25 e 0,05 v.v.m. Sendo as 

concentrações máximas de glucose de, 1,4 e 1,6 gl-1, para caudais de arejamento de 

respectivamente 0,25 e 0,05 v.v.m. 
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Figura 5.12 – Perfis de consumo de açúcares redutores (A) e de produção de β-galactosidase (B), para as 

diferentes taxas de arejamento utilizadas: 1 v.v.m. ( ); 0,25 v.v.m. ( ); 0,05 v.v.m. (•). 
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Figura 5.13 – Evolução da taxa específica de crescimento máxima (µmáx - ), rendimento de substrato em etanol 

(YP/S - ◊) e do rendimento de substrato em enzima β-galactosidase extracelular (YβGal/S - ) com a taxa de 

arejamento. 

 

A produtividade em etanol diminui com o aumento do caudal de arejamento enquanto 

que a produtividade em β-galactosidase, se mantém para baixos caudais de arejamento (0,05 e 

0,25 v.v.m.), diminuindo para o caudal de arejamento mais elevado (Figura 5.14). 
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Figura 5.14 – Evolução da produtividade em β-galactosidase (QβGal - ) e em etanol (QP - ◊) para diferentes 

taxas de arejamento. 

 

Assim, o aumento da concentração de oxigénio parece não favorecer a produção de β-

galactosidase. Com o intuito de averiguar se a presença de oxigénio era prejudicial à produção 
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de β-galactosidase, procedeu-se a uma fermentação gasificada com azoto em vez de ar. Nas 

Figura 5.15 e Figura 5.16 apresentam-se os resultados mais relevantes da fermentação 

anaeróbia. 
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Figura 5.15 –Perfis de concentração celular ( ), açúcares redutores (•), proteína (♦) e de actividade de β-

galactosidase ( ), para a fermentação na ausência de oxigénio. 
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Figura 5.16 - Perfis de concentração de lactose (•), glucose ( ), galactose ( ), e etanol (◊) para a fermentação na 

ausência de oxigénio. 
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No ensaio da fermentação gasificada com azoto, não só se obteve um valor de 

actividade de β-galactosidase muito mais baixo do que nos ensaios com ar como também se 

observou um crescimento muito mais lento (µ~0,12 h-1). Na ausência de oxigénio, a 

metabolização de 50 gl-1 de lactose ocorre em cerca de 150 horas, enquanto que na presença 

de oxigénio apenas são necessárias cerca de 24 horas. A acumulação de galactose no meio é 

mais significativa na ausência de oxigénio (ver Figura 5.16), atingindo-se uma concentração 

de galactose de 7,6 gl-1 enquanto que para a glucose a concentração máxima detectada foi de 

1,6 gl-1. De referir que a concentração celular é muito baixa na fermentação anaeróbia, 

podendo ser este o principal factor responsável por estas diferenças. Assim, o rendimento de 

β-galactosidase em biomassa (YβGal/X) é ligeiramente superior para a fermentação anaeróbia 

(8,3x105 Ug-1) do que para as fermentações aeróbias (3,7-5,2x105 Ug-1), sendo o rendimento 

em substrato (Yβgal/S, 2,7x104 Ug-1) assim como a produtividade (QβGal, 7,3x103 Ug-1h-1) muito 

mais baixos do que nas fermentações aeróbias (ver Figura 5.13 e Figura 5.14). Ramakrishnan 

e Hartley (1993) constataram também um crescimento lento em condições anaeróbias para as 

estirpes industriais transformadas com o vector pVK1.1. Nos estudos efectuados por estes 

autores, em 72 horas de fermentação apenas 21% da lactose presente no soro se encontrava 

hidrolisada. Estes autores verificaram que as fermentações em meio com glucose e galactose a 

72 horas de fermentação já se encontravam acabadas, atribuindo assim o crescimento lento 

em lactose à baixa produção de β-galactosidase em condições anaeróbias. No caso dos 

transformantes aqui apresentados, em 72 horas de fermentação cerca de 50% da lactose já se 

encontra hidrolisada. A produção de etanol (YP/S = 0,33 gg-1) é superior à obtida com caudal 

de arejamento máximo mas é inferior à obtida para caudais de arejamento baixos. É de 

conhecimento geral que muitas leveduras são incapazes de apresentar um bom crescimento na 

ausência total de oxigénio. Isto porque, além de o oxigénio ser o substrato para as enzimas 

respiratórias durante o crescimento aeróbio, muitas leveduras são incapazes de sintetizar 

esteróis e ácidos gordos insaturados, na ausência de oxigénio. Se a concentração destes 

compostos no meio de cultura não for suficiente, a levedura pode encontrar limitação para o 

seu crescimento em condições anaeróbias. Diferentes leveduras apresentam diferentes 

necessidades de oxigénio molecular. O oxigénio pode ser encarado como um factor de 

crescimento muito importante. Assim, tem sido observado por alguns autores a existência de 

uma taxa de arejamento óptima para produção de etanol (Varela et al., 1992). Estes autores 

observaram que para a levedura K. fragilis NRRL Y-2415 a situação de micro-arejamento é 

mais favorável à produção de etanol do que a ausência total de oxigénio. Na indústria 
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cervejeira, a presença inicial de oxigénio e o crescimento prévio em condições aeróbias das 

leveduras cervejeiras é de extrema importância para o desenvolvimento das fermentações 

subsequentes (Hardwick, 1995). 

Em resumo, a presença de oxigénio mesmo que a baixas concentrações é necessária 

para uma boa produção de β-galactosidase extracelular, não tendo o aumento da concentração 

de oxigénio um efeito positivo na produção de β-galactosidase extracelular. 

5.4.3.2 Efeito da concentração inicial de lactose 

De seguida, analisou-se o efeito da concentração de lactose no desempenho dos 

transformantes. Assim, ensaiou-se as concentrações de lactose, 5, 10, 20, 50, 100 e 150 gl-1 

em meio de cultura SSlactose com 2 gl-1 de extracto de levedura, em reactor de 2 litros, pH 

4,0, temperatura 30ºC, arejamento de 0,05-0,1 v.v.m. e agitação de 150 r.p.m. 

Nas Figura 5.17 e Figura 5.18, apresentam-se os resultados da fermentação com 5 gl-1 

de lactose no meio de cultura. 
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Figura 5.17 – Perfis de concentração de açúcares redutores (•), de etanol (◊), de actividade de β-galactosidase 

( ) e de galactose ( ), para a fermentação com 5 gl-1 de lactose. 

 

Após uma fase de latência de cerca de 10 horas, a metabolização da lactose ocorre 

rapidamente, sem acumulação dos açúcares hidrolisados. A concentração máxima de 

galactose detectada (0,5 gl-1) é novamente superior à da glucose (0,1 gl-1). Pode observar-se a 

formação residual de etanol (cerca de 1 gl-1), seguida de consumo do mesmo. A concentração 
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de β-galactosidase extracelular aumenta durante a fase exponencial e estacionária, seguindo-

se um ligeiro decréscimo de actividade após o desaparecimento de açúcar no meio, e um 

aumento na actividade de β-galactosidase durante a fase de consumo de etanol. 
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Figura 5.18 - Perfis de concentração de lactose (•), glucose ( ), galactose ( ), para a fermentação com 5 gl-1 de 

lactose. 

 

No ensaio com concentração inicial de lactose de 10 gl-1, observou-se novamente  uma 

fase de latência de cerca de 10 horas, seguida da rápida metabolização da lactose, sem 

acumulação dos açúcares hidrolisados no meio de cultura, como se pode constatar nas Figura 

5.19  e Figura 5.20. Neste ensaio ocorre um aumento substancial da concentração extracelular 

de β-galactosidase durante o consumo de cerca de 2 gl-1 do etanol produzido. 
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Figura 5.19 – Perfis de concentração de açúcares redutores (•), de etanol (◊), de actividade de β-galactosidase 

( ) e de galactose ( ), para a fermentação com 10 gl-1 de lactose. 
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Figura 5.20 - Perfis de concentração de lactose (•), glucose ( ), galactose ( ), para a fermentação com 10 gl-1 de 

lactose. 

 

Na fermentação com 20 gl-1 de lactose (Figura 5.21 e Figura 5.22) não se observou um 

aumento substancial da concentração extracelular de β-galactosidase (1100 Uml-1) 

comparativamente à fermentação de 10 gl-1 de lactose (1000 Uml-1). Após metabolização dos 

açúcares hidrolisados, acumulados com, respectivamente, 1,6 e 1,1 gl-1 de galactose e glucose, 
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o consumo do etanol produzido (3,4 gl-1) intensifica a produção extracelular de β-

galactosidase. 
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Figura 5.21 – Perfis de concentração de açúcares redutores (•), de etanol (◊), de actividade de β-galactosidase 

( ) e de galactose ( ), para a fermentação com 20 gl-1 de lactose. 
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Figura 5.22 - Perfis de concentração de lactose (•), glucose ( ), galactose ( ), para a fermentação com 20 gl-1 de 

lactose. 

 

Na fermentação com 50 gl-1 de lactose ocorre um aumento substancial na 

concentração extracelular de β-galactosidase (cerca de 2500 Uml-1) comparativamente às 
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fermentações com menor concentração inicial de lactose, como se pode constatar na Figura 

5.23, sem acumulação de galactose (Figura 5.24). 
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Figura 5.23 – Perfis de concentração de açúcares redutores (•), de etanol (◊), de actividade de β-galactosidase 

( ) e de galactose ( ), para a fermentação com 50 gl-1 de lactose. 
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Figura 5.24 - Perfis de concentração de lactose (•), glucose ( ), galactose ( ), para a fermentação com 50 gl-1 de 

lactose. 

 

Nas Figura 5.25 e Figura 5.26 pode observar-se os perfis de fermentação para uma 

concentração inicial de lactose de 100 gl-1. A concentração extracelular de β-galactosidase 
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aumenta até cerca de 5000 Uml-1, seguido de um ligeiro decréscimo no final da fermentação. 

O aumento da concentração de lactose de 50 gl-1 para 100 gl-1 produziu um aumento quase 

proporcional na produção extracelular de β-galactosidase. 
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Figura 5.25 – Perfis de concentração de açúcares redutores (•), de etanol (◊), de actividade de β-galactosidase 

( ) e de galactose ( ), para a fermentação com 100 gl-1 de lactose. 
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Figura 5.26 - Perfis de concentração de lactose (•), glucose ( ), galactose ( ), para a fermentação com 100 gl-1 

de lactose. 
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A concentração máxima de β-galactosidase extracelular foi obtida para a concentração 

de lactose inicial de 150 gl-1, cerca de 6500 Uml-1, como se pode observar na Figura 5.27.  

Uma vez mais o açúcar galactose acumula em maior concentração do que a glucose, 

com concentrações máximas de, 13,9 e 3,1 gl-1, respectivamente para a galactose e glucose 

(Figura 5.28). 
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Figura 5.27 – Perfis de concentração de açúcares redutores (•), de etanol (◊), de actividade de β-galactosidase 

( ) e de galactose ( ), para a fermentação com 150 gl-1 de lactose. 
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Figura 5.28 - Perfis de concentração de lactose (•), glucose ( ), galactose ( ), para a fermentação com 150 gl-1 

de lactose. 
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Globalmente, para baixas concentrações iniciais de lactose, 5, 10 e 20 gl-1, não se 

observa um aumento significativo na produção de β-galactosidase, apresentando valores de β-

galactosidase finais de, respectivamente, 673, 1059 e 1105 Uml-1. No entanto, aumentando a 

concentração de 20 gl-1 para 50 gl-1, aumento de um factor de 2,5, observa-se um aumento 

proporcional na produção extracelular da enzima β-galactosidase. Para concentrações 

superiores, 100 e 150 gl-1, verifica-se um aumento na concentração extracelular de β-

galactosidase, não sendo no entanto, este aumento proporcional ao aumento da concentração 

de açúcar. Este aspecto reflecte-se na variação do rendimento de conversão de substrato em 

enzima com a concentração inicial de lactose presente no meio de cultura. Para baixas 

concentrações iniciais de lactose, o rendimento é mais elevado estabilizando para 

concentrações superiores, como se pode observar na Figura 5.29. Uma vez que, 

independentemente da lactose presente no meio de cultura, ocorre uma fase de latência de 

cerca de 10 horas, a diferença no tempo total de fermentação não é muito significativa. Este 

aspecto reflecte-se na evolução da produtividade com a concentração inicial de lactose, sendo 

baixa para as concentrações mais baixas e aumentando e estabilizando para concentrações 

iniciais de lactose superiores (Figura 5.29). A fase de latência pode ser reduzida através da 

utilização de um inóculo mais forte, reduzindo significativamente o tempo de fermentação. 

De referir, no entanto, que a cultura necessitará sempre de um tempo inicial para excretar de 

forma capaz a enzima β-galactosidase para esta iniciar a hidrólise do açúcar lactose. Assim, o 

inóculo é um factor determinante no tempo de fermentação, uma vez que se se usar um 

inóculo composto por células e sobrenadante, a enzima presente no sobrenadante do inóculo 

iniciará a hidrólise da lactose, reduzindo a fase de latência, sendo este efeito tanto mais 

notório quanto maior for a actividade hidrolítica presente no sobrenadante do inóculo. A 

quantidade de β-galactosidase presente no sobrenadante do inóculo é assim, determinante 

para a fase de latência da fermentação, e consequentemente para o tempo de fermentação. Na 

Figura 5.29 pode ainda observar-se a evolução da actividade específica de β-galactosidase 

com a concentração inicial de lactose no meio de cultura. A actividade específica aumenta 

quase linearmente (R2=0,98) com o aumento de concentração de lactose no meio. De referir 

que o consumo de proteínas do meio de cultura é superior para as concentrações iniciais de 

lactose mais elevadas. 

De referir ainda que estas fermentações se efectuaram sob condições de excesso de 

oxigénio (concentração de O2 sempre superior a 10% do valor de concentração de O2 para o 
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meio saturado), permitindo assim o consumo de etanol. O promotor ADHI presente no 

plasmídeo pVK1.1 corresponde ao promotor ADHI pequeno (short ADHI) no qual todas as 

sequências a montante de –409 foram deleccionadas. Contrariamente ao promotor ADHI 

original (long ADHI), cuja actividade é reduzida em cerca de dez vezes após metabolização da 

glucose presente no meio de cultura (Vainio, 1994), neste promotor a UASRPG foi 

deleccionada, permitindo a sua actividade durante a fase de consumo de etanol (Ruohonen, 

1995; Ruohonen et al., 1991). Desta forma, o aumento de actividade de β-galactosidase na 

fase de consumo de etanol é explicada pela actividade do promotor. Comparativamente ao 

promotor ADHI longo, esta forma deleccionada apresenta maior nível de expressão 

(Ruohonen, 1995; Vainio, 1994) mas o início da excreção é atrasado cerca de 10 horas 

(Vainio, 1994). Assim, a fase inicial de latência de cerca de 10 horas observada nas 

fermentações estudadas também pode ser explicada pela actividade do promotor utilizado. 
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Figura 5.29 – Evolução do rendimento de conversão do substrato em enzima β-galactosidase (◊), da 

produtividade em β-galactosidase (•) e da actividade específica de β-galactosidase ( ) com a concentração 

inicial de lactose; a produtividade foi calculada tendo em conta os valores de maior concentração de β-

galactosidase, os valores de produtividade máxima estão representados pelos símbolos (ο).  

 

5.4.3.3 Efeito da concentração de extracto de levedura 

Tendo-se verificado em balão Erlenmeyer que a concentração de extracto de levedura 

afectava a produção de β-galactosidase extracelular em meio semi-sintético SSlactose, 

decidiu-se estudar esse efeito nas concentrações mais elevadas de lactose (50, 100 e 150 gl-1) 

com o intuito de averiguar se o aumento não proporcional da β-galactosidase excretada se 

podia dever à limitação de algum nutriente presente no extracto de levedura. Assim, além da 

concentração de 2 gl-1, efectuaram-se fermentações com 5 e 10 gl-1 de extracto de levedura, no 

reactor de 2 litros, com pH 4,0, temperatura de 30ºC e agitação de 150 r.p.m. 
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Para a concentração inicial de lactose de 50 gl-1, não se verificou melhoria na 

produção de β-galactosidase extracelular com o aumento da concentração de extracto de 

levedura de 2 para 5 gl-1. Observou-se, no entanto, um aumento na concentração celular final. 

Este aumento na concentração celular com o aumento da concentração de extracto de levedura 

também foi observado para as concentrações iniciais de lactose de 100 e 150 gl-1. Para as 

concentrações iniciais de lactose de 100 e 150 gl-1 observou-se um aumento da produção 

extracelular com o aumento da concentração de extracto de levedura. Na Figura 5.30 estão 

apresentados os resultados mais relevantes das fermentações com 100 gl-1 e 150 gl-1 de lactose 

com 5 e 10 gl-1 de extracto de levedura. 

Para a concentração inicial de lactose de 100 gl-1, o aumento da concentração de 

extracto de levedura de 2 para 5 gl-1, reflecte-se na duplicação da actividade de β-

galactosidase extracelular, para um aumento de concentração celular de 1,8 vezes. 

Aumentando a concentração de extracto de levedura para 10 gl-1 não altera nem a produção de 

β-galactosidase nem a concentração celular comparativamente à concentração de extracto de 

levedura de 5 gl-1, como se pode observar na Figura 5.31. 

Para a concentração inicial de lactose de 150 gl-1, um aumento da concentração de 

extracto de levedura de 2 para 10 gl-1, produz uma aumento significativo (1,7 vezes) da 

produção de β-galactosidase extracelular, para um aumento na concentração celular de 1,3 

vezes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONSTRUÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE ESTIRPES FLOCULANTES EXCRETORAS DE  β-GALACTOSIDASE  187 

A

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60

[A
ç.

 R
ed

ut
or

es
]; 

[G
al

ac
to

se
]; 

[E
ta

no
l] 

(g
l-1

)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000
B

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

-G
al

ac
to

si
da

se
 (U

m
l-1

)

C

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 20 40 60

Tempo (horas)

[A
ç.

 R
ed

ut
or

es
]; 

[G
al

ac
to

se
]; 

[E
ta

no
l] 

(g
l-1

)

0

2000

4000

6000

8000
D

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 20 40 60

Tempo (horas)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

G
al

ac
to

si
da

se
 (U

m
l-1

)

 

Figura 5.30 – Perfis de concentração de açúcares redutores (•), de etanol (◊), de actividade de β-galactosidase 

( ) e de galactose ( ); (A) fermentação com 100 gl-1 de lactose e 5 gl-1 de extracto de levedura; (B) fermentação 

com 100 gl-1 de lactose e 10 gl-1 de extracto de levedura; (C) fermentação com 150 gl-1 de lactose e 5 gl-1 de 

extracto de levedura; (D) fermentação com 150 gl-1 de lactose e 10 gl-1 de extracto de levedura. 
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Figura 5.31 – Efeito da concentração de extracto de levedura na produção de β-galactosidase extracelular em 

fermentações com concentração inicial de lactose de 50, 100 e 150 gl-1; (•) 2  gl-1, ( ) 5 gl-1, ( ) 10 gl-1 de 

extracto de levedura. 

 

Em resumo, pode concluir-se que a concentração de extracto de levedura de 2 gl-1 é 

suficiente para a concentração inicial de lactose de 50 gl-1, não tendo o aumento da 

concentração de extracto de levedura efeito na produção extracelular de β-galactosidase. Para 

100 gl-1 de concentração inicial de lactose, a concentração de 2 gl-1 de extracto de levedura é 

limitante, tendo o aumento da concentração de extracto de levedura para 5 gl-1 um efeito 

notório na produção de β-galactosidase extracelular. Para 10 gl-1 de extracto de levedura não 

se observam, no entanto, diferenças significativas na produção de β-galactosidase 

extracelular. Para 150 gl-1, a concentração de 2 gl-1 de extracto de levedura é manifestamente 

limitante, ocorrendo um aumento significativo da produção de β-galactosidase para a 

concentração de 10 gl-1 de extracto de levedura. Assim, em termos de rendimento de 

conversão de substrato em enzima β-galactosidase, este mantém-se praticamente constante 

para a concentração de 50 gl-1 de lactose, aumentando com o aumento de extracto de levedura 

e atingindo um patamar para concentrações de lactose de 100 gl-1. Para a concentração inicial 

de lactose de 150 gl-1, o rendimento mantém-se aproximadamente constante para 2 e 5 gl-1 de 

extracto de levedura, aumentando para 10 gl-1 de extracto de levedura, como se pode observar 

na Figura 5.32. 
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Figura 5.32 – Efeito da concentração de extracto de levedura no rendimento de conversão de substrato em 

enzima β-galactosidase (A) e na actividade específica de β-galactosidase (B); (◊) 50gl-1 lactose inicial, ( ) 100 

gl-1 lactose inicial, (ο) 150 gl-1 lactose inicial. 

 

De referir ainda que uma vez mais se observou um aumento da actividade de β-

galactosidase durante a fase de consumo de etanol. Se se considerar os valores de actividade 

antes do início da fase de consumo de etanol, observa-se que o rendimento de conversão de 

substrato em enzima se mantém constante independentemente da concentração do extracto de 

levedura. Assim, o aumento da produção de β-galactosidase com a concentração de extracto 

de levedura parece estar relacionada com o aumento da biomassa e aumento da fase de 

consumo de etanol. O aumento da concentração celular permite antecipar a fase de consumo 

de etanol, verificando-se um rendimento final em β-galactosidase superior. 
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Em termos de actividade específica de β-galactosidase (Figura 5.32B) um aumento de 

concentração de extracto de levedura de 2 para 5 gl-1, provoca uma diminuição na actividade 

específica de β-galactosidase para qualquer uma das três concentrações iniciais de lactose 

estudadas. 

5.4.3.4 Produção de β-galactosidase em permeado de soro de queijo 

Ensaiou-se em reactor de 2 litros (3.3.1.2), com pH 4,0, temperatura de 30ºC e 

agitação de 150 r.p.m. o permeado de soro de queijo e o concentrado (2x) do permeado como 

substratos para a produção extracelular de β-galactosidase. 

Como se pode constatar por observação da Figura 5.33, a lactose presente no soro é 

metabolizada em cerca de 40 horas com produção de β-galactosidase extracelular (2635 Uml-

1) semelhante à observada com meio semi-sintético SSlactose de 50 gl-1, mostrando 

claramente que o permeado de soro de queijo pode ser utilizado como substrato para produção 

de β-galactosidase extracelular. De referir, no entanto, algumas particularidades observadas 

neste ensaio. Após o pico de actividade de β-galactosidase, entre as 20 e 30 horas de 

fermentação ocorre acumulação de açúcares, podendo por hipótese ocorrer repressão 

catabólica. Após as 40 horas de fermentação, observou-se um aumento na concentração de 

biomassa, assim como na concentração de etanol, corroborando esta hipótese. Esse período de 

acumulação de açúcares corresponde ao período de diminuição de actividade de β-

galactosidase, sendo o ligeiro aumento de actividade observado posteriormente coincidente 

com o consumo de etanol. 
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Figura 5.33 – Perfis de concentração de açúcares redutores (•), de etanol (◊), de biomassa ( ) e de actividade de 

β-galactosidase ( ) para a fermentação com permeado de soro como substrato. 

 

A metabolização total da lactose presente no concentrado de permeado de soro dá-se 

em cerca de 80 horas (Figura 5.34) com produção de β-galactosidase extracelular de 3214 

Uml-1, valor inferior ao obtido nas fermentações com meio semi-sintético SSlactose com 100 

gl-1 de lactose. O perfil de actividade de β-galactosidase extracelular é semelhante ao obtido 

com permeado de soro de queijo. Após um pico de actividade, ocorre um decréscimo da 

mesma seguido de um aumento. O aumento de actividade coincide novamente com a 

ocorrência de consumo de etanol. Na fase de decréscimo de actividade de β-galactosidase, a 

velocidade de desaparecimento dos açúcares redutores é superior à observada antes da 

ocorrência do máximo de actividade. 
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Figura 5.34 – Perfis de concentração de açúcares redutores (•), de etanol (◊), de biomassa ( ) e de actividade de 

β-galactosidase ( ) para a fermentação com concentrado (2x) de permeado de soro como substrato. 

 

Comprovou-se assim, a viabilidade da utilização de permeado de soro de queijo como 

substrato para produção de β-galactosidase extracelular, sendo no entanto, susceptível de 

optimização, nomeadamente para o concentrado de permeado. Utilizou-se o permeado e o 

concentrado sem adição de outros nutrientes, podendo a produção extracelular de β-

galactosidase ser melhorada por adição de extracto de levedura, nomeadamente no caso da 

fermentação com concentrado de permeado de soro. O licor de maceração de milho 

centrifugado (LMM) apresentando um preço inferior em cerca de 100 a 200 vezes do preço de 

extracto de levedura e peptona industriais, pode ser encarado como um interessante substituto 

do extracto de levedura. De salientar, no entanto, que o LMM fornece maior quantidade de 

proteínas não hidrolisadas, dificultando o processo de purificação e recuperação da proteína 

excretada. Dado o seu baixo custo, a aplicação prévia de proteases pode ser uma solução 

viável. O LMM mostrou ser um bom substituto do extracto de levedura e peptona na 

produção extracelular de cutinase por células de S. cerevisiae recombinante (Calado, 1998). 

De qualquer forma, a produção de β-galactosidase de A. niger pela estirpe 

recombinante S. cerevisiae NCYC869-A3/pVK1.1 usando o substrato permeado de soro de 

queijo mostra-se vantajosa comparativamente à produção comercial da enzima por algumas 

espécies de fungos com o mesmo substrato (Macris, 1982). Na Tabela 5.4 apresentam-se os 

rendimentos de produção de enzima por grama de lactose do soro de queijo utilizada para os 

processos comerciais e para a produção pela estirpe recombinante aqui apresentada. 
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Tabela 5.4 – Comparação da β-galactosidase excretada pela estirpe recombinante S. cerevisiae NCYC869-

A3/pVK1.1 com enzimas comercialmente produzidas por algumas espécies de fungos utilizando soro de queijo 

como substrato. 

Organismo Meio de cultura Máximo 

rendimentoa 

Referência 

Fusarium moniliforme Soro (6% lactose) 50 (Macris, 1981) 

Alternaria alternata Soro (6% lactose) 280 (Macris, 1982) 

S. cerevisiae NCYC869-A3/pVK1.1 Permeado de soro 

(5% lactose) 

Permeado de sorob 

(10% lactose) 

878 

 

535 

Presente 

trabalho 

a Expresso em nanokatal de pNPG hidrolisado por grama de substrato 
b Permeado de soro concentrado duas vezes 
 

5.4.3.5 Repressão catabólica nos transformantes 

Observou-se experimentalmente a metabolização simultânea dos açúcares 

hidrolisados, glucose e galactose, nos transformantes Lac+ excretores de β-galactosidase 

extracelular, independentemente da estirpe utilizada e das condições experimentais. Para 

comprovar que a estirpe de levedura hospedeira não apresentava um fenótipo de resistência à 

repressão catabólica, efectuou-se um ensaio com a levedura recombinante S. cerevisiae 

NYCY869-A3/pVK1.1 em meio semi-sintético SS com glucose e galactose em quantidades 

iguais de cerca de 20 gl-1. Na Figura 5.35 apresentam-se os resultados mais relevantes dessa 

fermentação. 

Como se pode constatar na Figura 5.35, nas primeiras 15 horas ocorre a metabolização 

do açúcar glucose. Uma vez consumido, inicia-se a metabolização do açúcar galactose. 

Assim, comprovou-se experimentalmente que a estirpe apresenta um comportamento diáuxico 

quando na presença dos açúcares glucose e galactose, consumindo numa primeira fase a 

glucose e só posteriormente a galactose. 
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Figura 5.35 – Perfis de concentração de glucose ( ), galactose ( ) e actividade de β-galactosidase ( ), para 

fermentação em reactor de 2 litros e meio semi-sintético SS com a estirpe recombinante S. cerevisiae NCYC869-

A3/pVK1.1. 

 

Os transformantes de pVK1.1 quando crescidos em meio contendo lactose parecem 

não apresentar, no entanto, qualquer sinal de repressão catabólica. Ramakrishnan e Hartley 

(1993) dosearam a actividade da enzima galactocinase numa estirpe industrial transformada 

com pVK1.1 e verificaram que a indução desta enzima era de 83% em meio contendo 10% 

lactose, considerando o 100% para a indução observada com 2% de galactose. A ausência de 

repressão catabólica pode dever-se à baixa quantidade de glucose  disponível no meio de 

cultura. Embora o nível de expressão das enzimas da via da galactose varie consoante a 

estirpe, para ocorrer a repressão total da utilização da galactose parece ser necessário uma 

concentração mínima de glucose. Abaixo desta concentração, a via metabólica da galactose 

opera a diferentes níveis dependendo da estirpe e da disponibilidade de galactose 

(Ramakrishnan, 1991). Assim, a expressão e nível de actividade das enzimas da via da 

galactose depende da concentração de glucose e galactose presente no meio de cultura. No 

caso dos transformantes excretores de β-galactosidase, à medida que ocorre a hidrólise da 

lactose, os açúcares glucose e galactose, vão sendo metabolizados desde que a concentração 

de glucose não supere o valor a partir do qual ocorre repressão catabólica. Estes resultados 

apoiam o modelo de repressão catabólica proposto por Ramakrishnan (1991). 

De referir ainda que na fermentação com glucose e galactose não se observa a fase de 

latência observada com meio de cultura contendo lactose. A levedura não necessita da enzima 
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excretada para a metabolização do açúcar, glucose. No entanto, no que diz respeito à excreção 

de β-galactosidase a fase de latência de 10 horas mantém-se, confirmando as características 

atribuídas ao promotor ADHI pequeno. A quantidade de β-galactosidase extracelular 

produzida é neste ensaio muito baixa, indicando que a presença da lactose no meio de cultura 

pode exercer uma pressão selectiva,  favorecendo um maior número de cópias do plasmídeo, 

ou aumentando a estabilidade do mesmo. De salientar que, em termos de biomassa produzida 

o valor obtido (14 gl-1 em peso seco) é idêntico ao obtido na fermentação com o açúcar 

lactose. 

5.4.4 Produção de β-galactosidase extracelular em contínuo 

Testou-se a produção de β-galactosidase extracelular em contínuo em sistema de alta 

densidade celular no reactor tipo airlift descrito anteriormente (3.3.2). Para tal alimentou-se o 

biorreactor com meio semi-sintético SSlactose com 50 gl-1 e com 100 gl-1. Utilizou-se 

também como substrato o permeado de soro de queijo (50 gl-1 de lactose). 

5.4.4.1 Substratos com 50 gl-1 

Durante o arranque do reactor, toda a lactose foi metabolizada em menos de 24 horas. 

Após a fase de arranque do reactor airlift, iniciou-se a operação em contínuo à taxa de 

diluição de 0,05 h-1. Cada vez que a concentração de açúcares redutores no reactor era inferior 

a 2 gl-1, aumentou-se a taxa de diluição, degrau a degrau, até à taxa de diluição de 0,45 h-1. De 

referir, que ao contrário da estirpe recombinante S. cerevisiae NCYC869-A3/T1 apresentada 

no capítulo anterior, para esta estirpe não se observou instabilidade na floculação, 

apresentando-se desde o início com a mesma capacidade  floculante. 

Na Figura 5.36 apresenta-se a evolução dos diferentes parâmetros de fermentação com 

a taxa de diluição para a operação em contínuo do reactor. Como se pode observar na Figura 

5.36, a produção de β-galactosidase extracelular aumenta inicialmente com o aumento da taxa 

de diluição, entre as taxas de diluição de 0,13 e 0,24 h-1 mantém-se, diminuindo 

posteriormente. Para a taxa de diluição de 0,3 h-1, o açúcar redutor residual aumentou para 5 

gl-1, mantendo-se para as taxas de diluição de 0,35 e 0,4 h-1, voltando a aumentar 

posteriormente. 
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Figura 5.36 – Evolução da concentração de biomassa no reactor ( ), de açúcares redutores (•), de etanol (◊), de 

proteína (♦) e de actividade de β-galactosidase ( ) com a taxa de diluição. 

 

Durante o período de operação a viabilidade celular manteve-se acima de 90%, sendo 

também monitorizada a percentagem de células excretoras de β-galactosidase em placas de 

meio mínimo contendo galactose como fonte de carbono e X-gal como indicador de 

actividade β-galactosídica. O aparecimento de colónias brancas nas placas foi sempre 

diminuto, sendo a percentagem de colónias azuis, indicadoras da actividade de β-

galactosidase, sempre superior a 90%.  

Na Figura 5.37 apresenta-se a β-galactosidase produzida extracelularmente por grama 

de biomassa presente no reactor, em função da taxa de diluição. Os dados existentes não são 

suficientes para justificar cabalmente o perfil observado. No entanto, algumas hipóteses 

podem ser levantadas. O aumento inicial de actividade de β-galactosidase pode dever-se a um 

aumento no número de cópias do plasmídeo devido à selecção em contínuo para as células 

com maior número de cópias, efeito observado por outros autores (Shu e Yang, 1996) ou a um 

aumento na eficiência do processo de excreção (Giuseppin et al., 1993). A actividade 

extracelular máxima observada pode resultar numa velocidade de hidrólise da lactose mais 

rápida do que a metabolização dos açúcares glucose e galactose, permitindo alguma 

acumulação destes açúcares no meio de cultura. A existência de glucose e galactose no meio 

de cultura permite o crescimento de células que perderam o plasmídeo, diminuindo a 

percentagem de células produtoras de β-galactosidase. A estabilidade do plasmídeo é superior 
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a 90% para as taxas de diluição até 0,24 h-1, não tendo sido possível, no entanto, obter valores 

para as taxas de diluição superiores devido a limitações do âmbito experimental. A 

concentração de glucose e galactose mantém-se abaixo de 1 gl-1 até à taxa de diluição de 0,3 

h-1, para 0,35 h-1 a galactose detectada no meio de cultura é de 2,7 gl-1 e a 0,45 h-1 é de 3,8 gl-
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Figura 5.37 – Variação com a taxa de diluição da β-galatosidase produzida extracelularmente por grama de 

biomassa presente no reactor. 

 

De referir, que além da produção de β-galactosidase extracelular se observou 

produção de etanol com valores muito próximos do teoricamente esperado (Figura 5.38). A 

produtividade máxima em etanol (cerca de 9 gl-1h-1) é inferior à obtida com a estirpe 

recombinante S. cerevisiae NCYC869-A3/T1 apresentada no capítulo anterior, uma vez que 

não se conseguiu operar a taxas de diluição tão elevadas como as de operação do reactor 

descritas no capítulo anterior. No entanto, para taxas de diluição inferiores, a produtividade 

em etanol nos dois sistemas é muito idêntica. 

 

UM
Inserir valores de glucose?
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Figura 5.38 – Evolução da produtividade em etanol, QP, (♦), e do rendimento de conversão a etanol, η, ( ) com 

a taxa de diluição, para o reactor alimentado com meio SSlactose 50 gl-1. 

 

Como para o sistema descrito no capítulo anterior, considerando os valores de estado 

pseudo-estacionário, analisou-se o efeito da taxa de diluição na taxa específica de consumo de 

lactose (qS
*) e na taxa específica de produção de etanol (qP

*) (Figura 5.39). Um aumento na 

taxa de diluição até à taxa de diluição de 0,3 h-1, inclusivé, resulta num aumento linear tanto 

na taxa específica de consumo de lactose como na taxa específica de produção de etanol. A 

semelhança da dependência de qS
* e qP

* com a taxa de diluição coloca em evidência, também 

para esta estirpe, a manutenção do estado metabólico das células nos flocos, para as taxas de 

diluição e condições operacionais estudadas. 
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Figura 5.39 – Evolução da taxa específica de consumo de lactose, qS
* (ο), e da taxa específica de produção de 

etanol, qP
* (◊) com a taxa de diluição, para o reactor alimentado com meio semi-sintético SSlactose 50 gl-1. 

 

Na Figura 5.40 apresenta-se a variação da produtividade de β-galactosidase e taxa 

específica de produção de β-galactosidase com a taxa de diluição. Como se pode observar 

nesta Figura, tanto a produtividade como a taxa específica de produção de β-galactosidase 

extracelular aumentam linearmente com a taxa de diluição até uma taxa de diluição de 0,24 h-

1, apresentando um comportamento oscilatório para taxas de diluição superiores. De referir, 

que se consegue comparativamente às fermentações descontínuas um aumento de 6 vezes na 

produtividade para a taxa de diluição de 0,24 h-1, sendo o valor de produtividade mais baixo 

(D=0,1 h-1), da ordem de grandeza dos obtidos para as fermentações descontínuas. 
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Figura 5.40 – Evolução da taxa específica de produção (qβGal - ο) e da produtividade (QβGal - ) de β-

galactosidase com a taxa de diluição. 

 

Uma vez que se verificou em cultura descontínua que o permeado de soro de queijo 

poderia ser utilizado como substrato para a produção de β-galactosidase extracelular, 

procedeu-se à fermentação em contínuo com este substrato. Na Figura 5.41 apresentam-se os 

diferentes parâmetros de fermentação medidos durante operação do reactor a diferentes taxas 

de diluição. A operação com permeado iniciou-se à taxa de diluição de 0,1 h-1 após se atingir 

estado pseudo-estacionário com meio sintético. De referir, que não se conseguiu atingir estado 

pseudo-estacionário com permeado de soro de queijo, uma vez que a cultura de levedura 

desfloculou, levando à diminuição contínua da biomassa no interior do reactor. A 

desfloculação da biomassa poderá estar, como anteriormente sugerido (ver sub-capítulo 

4.4.7), associada à concentração de catiões inibidores da floculação no permeado de soro de 

queijo. Apesar de no caso da estirpe recombinante S. cerevisiae NCYC869-A3/T1 

apresentada no capítulo 4, só se ter observado a completa desfloculação para o concentrado de 

permeado de soro de queijo, de referir que os permeados de soro alimentados ao reactor com 

as duas estirpes recombinantes foram obtidos em alturas diferentes, podendo a sua 

composição diferir ligeiramente. 
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Figura 5.41 – Evolução da concentração de biomassa no reactor ( ) e no efluente ( ), de açúcares redutores (•), 

de etanol (◊), de β-galactosidase extracelular ( ) e da viabilidade celular (x) a diferentes taxas de diluição (-), 

para o reactor alimentado com permeado de soro de queijo. 

 

Na Figura 5.42 apresentam-se os perfis de sedimentação da biomassa do reactor ao 

longo do tempo de operação com permeado de soro de queijo, demonstrando claramente a 

desfloculação da cultura. 
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Figura 5.42 – Perfis de sedimentação de células retiradas do reactor durante operação com permeado de soro de 

queijo: t=0 h (◊); t=18,5 h ( ); t=50,5 h (ο); t=66 h (•); t =170,5 h (♦). 
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5.4.4.2 Substratos com 100 gl-1 

Na Figura 5.43 apresentam-se os resultados para fermentação contínua com meio 

semi-sintético SSlactose com 100 gl-1 de lactose.  
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Figura 5.43 – Evolução da concentração de biomassa à saída do reactor ( ), de açúcares redutores (•), de etanol 

(◊), de proteína (♦) e de actividade de β-galactosidase ( ), assim como da viabilidade celular (*) com a taxa de 

diluição.  

 

A produção de β-galactosidase extracelular diminui continuamente com o aumento da 

taxa de diluição. A diminuição de actividade β-galactosídica coincide com o aumento de 

açúcares redutores no reactor. Para taxas de diluição superiores a 0,15 h-1 observa-se um 

aumento na concentração de biomassa à saída. A viabilidade celular manteve-se sempre acima 

de 90%. A concentração de biomassa no reactor encontrava-se muito elevada para a taxa de 

diluição de 0,15 h-1 pelo que se fez uma purga ao sistema devido aos riscos de 

empacotamento. A produção de etanol é elevada para a taxa de diluição mais baixa (0,07 h-1), 

muito próxima do valor estequiométrico, decrescendo posteriormente e mantendo-se 

constante para as taxas de diluição superiores. 

Em termos de açúcares redutores, para a taxa de diluição mais baixa a concentração é 

residual, mas para 0,15 h-1 de taxa de diluição apesar da concentração de lactose ser residual, 

já se detecta acumulação de glucose e galactose (Figura 5.44), significando que a capacidade 

de metabolização dos açúcares é inferior à da hidrólise da lactose. Para taxas de diluição 

superiores estes açúcares aumentam assim como a concentração de lactose. Estas observações 

parecem corroborar a hipótese anteriormente levantada (sub-capítulo 5.4.4.1). Isto é, após a 
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observação de uma actividade extracelular máxima, a velocidade de hidrólise da lactose torna-

se mais rápida do que a da metabolização dos açúcares glucose e galactose, permitindo a 

acumulação destes açúcares no meio de cultura. De referir que para 0,22 h-1 de taxa de 

diluição, a concentração de galactose detectada no reactor foi de 11 gl-1. A existência de 

glucose e galactose no meio de cultura permite o crescimento de células que perderam o 

plasmídeo, diminuindo a percentagem de células produtoras de β-galactosidase. Refira-se 

ainda que para 0,18 h-1 de taxa de diluição, a percentagem de células excretoras de β–

galactosidase era de apenas 35%. 
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Figura 5.44 – Evolução das concentrações de açúcares redutores, lactose (•), glucose ( )  e galactose ( ), assim 

como da concentração de biomassa ( ) e de etanol (◊) no reactor, com a taxa de diluição. 

 

Os dados existentes na literatura para o efeito da taxa de diluição na estabilidade de 

plasmídeos baseados no plasmídeo 2 µm são controversos. Aparentemente, o meio de cultura 

utilizado é um factor determinante. Assim, com meio selectivo é consensual que a 

estabilidade do plasmídeo aumenta com o aumento da taxa de diluição (D) (Parker e DiBasio, 

1987). Para meio não selectivo, alguns autores observaram um aumento da estabilidade do 

plasmídeo com um aumento de D (Shu e Yang, 1996), nomeadamente no caso de células 

imobilizadas (Andrey, 2000), enquanto que outros observaram uma diminuição da 

estabilidade com o aumento da taxa de diluição (Impoolsup et al., 1989; Zhang et al., 1997), e 

outros referem não existir um efeito directo da taxa de diluição na estabilidade do plasmídeo, 

uma vez que se se considerar o número de gerações, a estabilidade mantém-se constante para 

as diferentes taxas de diluição (Zhang et al., 1997). Por outro lado, estudos efectuados por 
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O’Kennedy e colaboradores (O’Kennedy e Patching, 1997; O’Kennedy et al., 1995) atribuem 

as duas tendências observadas, aumento e diminuição da estabilidade do plasmídeo com o 

aumento da taxa de diluição a diferenças nos meios de cultura. No caso em estudo, a situação 

é ainda mais complexa, não sendo apenas o efeito de D na estabilidade que está em causa. O 

grau de expressão do produto clonado, β-galactosidase, pode também ter efeito na 

estabilidade do plasmídeo, uma vez que influencia a quantidade de açúcar glucose e galactose 

presente no meio de cultura, possibilitando o crescimento de células sem plasmídeo. Além da 

estabilidade do plasmídeo, e uma vez que a enzima é extracelular, a excreção também pode 

influenciar  o perfil de β-galactosidase obtido para diferentes taxas de diluição. Giuseppin e 

colaboradores (1993) observaram, numa situação em que a estabilidade do plasmídeo não se 

coloca (integração de multiplas cópias do gene), que a excreção da proteína α-galactosidase 

era dependente da taxa de diluição, tanto para a levedura S. cerevisiae como para a levedura 

Hansenula polymorpha. Para S. cerevisiae, a excreção apresentava um óptimo para D=0,1 h-1 

decrescendo posteriormente com o aumento de D. Os autores referem que um aumento na 

taxa específica de crescimento, provoca uma diminuição na eficiência do processo de 

excreção devido provavelmente a falta de energia. 

Como se pode observar na Figura 5.45, a taxa específica de consumo de substrato 

aumenta na gama de taxas de diluição estudadas, enquanto que a taxa específica de produção 

de etanol diminui para a taxa de diluição de 0,22 h-1. A produtividade em etanol aumenta 

linearmente com a taxa de diluição, enquanto que o rendimento de conversão em etanol é 

superior para a taxa de diluição de 0,07 h-1, mantendo-se constante para taxas de diluição 

superiores (Figura 5.46). 
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Figura 5.45 – Evolução da taxa específica de consumo de lactose, qS
* (•), e da taxa específica de produção de 

etanol, qP
* (◊) com a taxa de diluição, para o reactor alimentado com meio semi-sintético SSlactose 100 gl-1. 
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Figura 5.46 – Evolução da produtividade em etanol, QP, (♦), e do rendimento de conversão a etanol, η, ( ) com 

a taxa de diluição, para o reactor alimentado com meio SSlactose 100 gl-1. 

 

A produtividade em β-galactosidase extracelular assim como a taxa específica de 

produção de β-galactosidase extracelular aumentam com a taxa de diluição, diminuindo para a 

taxa de diluição de 0,22 h-1 (Figura 5.47). 
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Figura 5.47 – Evolução da taxa específica de produção (qβGal - ο) e da produtividade de β-galactosidase (QβGal - 

) com a taxa de diluição, para o reactor alimentado com meio semi-sintético SSlactose 100 gl-1. 

 

A produtividade máxima obtida com o reactor alimentado com meio semi-sintético 

SSlactose com 100 gl-1 de lactose é muito próxima à obtida com o reactor alimentado com 

meio semi-sintético SSlactose com 50 gl-1 de lactose, como se pode constatar na Figura 5.48. 
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Figura 5.48 – Evolução da produtividade de β-galactosidase extracelular, QβGal, para o reactor alimentado com 

meio semi-sintético SSlactose com 50 gl-1 ( ) e com 100 gl-1 ( ) 

 

Considerando o efeito da concentração de extracto de levedura nas fermentações 

descontínuas com meio semi-sintético SSlactose com 100 gl-1, e uma vez que o reactor foi 

alimentado com meio SSlactose 100 gl-1 com apenas 2 gl-1 de extracto de levedura, decidiu-se 

 



5. CONSTRUÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE ESTIRPES FLOCULANTES EXCRETORAS DE  β-GALACTOSIDASE  207 

aumentar a concentração de extracto de levedura quando o reactor era alimentado à taxa de 

diluição de 0,22 h-1. Assim, aumentou-se a concentração de extracto de levedura para 3 gl-1 e 

posteriormente para 4 gl-1, observando-se um ligeiro aumento da actividade de β-

galactosidase (de 2500 para 3250 Uml-1), não sendo, no entanto, conclusivo. A concentração 

de açúcares redutores manteve-se praticamente inalterável (cerca de 25 gl-1). De referir, que 

nesta fase a percentagem de células excretoras de β-galactosidase, isto é, células contendo o 

plasmídeo, era baixa podendo por hipótese ser essa a razão para não se observarem diferenças 

significativas. 

5.4.5 Produção de β-galactosidase extracelular em semi-contínuo 

Os ensaios executados em operação semi-contínua tiveram como objectivo melhorar a 

produção de β-galactosidase extracelular. Assim, e uma vez que em sistema descontínuo se 

obteve o melhor desempenho para a fermentação com meio semi-sintético SSlactose com 100 

gl-1 de lactose e 10 gl-1 de extracto de levedura, efectuaram-se os ensaios descontínuos com a 

mesma quantidade total de lactose e extracto de levedura. Além disso, o rendimento de 

conversão de substrato em enzima β-galactosidase é máximo para as concentrações mais 

baixas de lactose, mantendo-se constante para as concentrações mais elevadas (Figura 5.29), 

parecendo indicar alguma inibição pelo substrato. Com estes ensaios pretendeu-se também 

elucidar melhor a produção extracelular de β-galactosidase pela estirpe recombinante S. 

cerevisiae NCYC869-A3/pVK1.1, analisando-se assim o seu desempenho segundo três perfis 

de alimentação distintos. 

5.4.5.1 Perfil de alimentação a caudal constante 

Na Figura 5.49 apresentam-se os resultados de fermentação obtidos em operação 

semi-contínua com perfil de alimentação a caudal constante de 0,2 lh-1 com meio SSlactose 

contendo 118 gl-1 de lactose e 11,8 gl-1 de extracto de levedura. Iniciou-se a experiência em 

operação descontínua no volume de 300 ml de meio SSlactose com 5 gl-1 de lactose. Após 

desaparecimento de açúcar no meio de cultura, iniciou-se a alimentação até o volume de 

reacção perfazer os dois litros, seguindo-se novamente uma fase descontínua. 
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Figura 5.49 – Perfis de açúcares redutores (•), etanol (◊), galactose ( ) e de actividade de β-galactosidase ( ) 

em operação semi-contínua; FD-Fase descontínua. 

 

A concentração de açúcares redutores aumenta durante a operação em contínuo, 

chegando a valores próximos de 50 gl-1. O decréscimo da concentração de açúcares inicia-se 

ainda na fase de operação contínua, continuando na fase descontínua até exaustão dos 

mesmos.  Até ao final da fase contínua a actividade de β-galactosidase extracelular aumenta 

sempre, decrescendo posteriormente na fase descontínua, voltando a aumentar 

significativamente após exaustão dos açúcares redutores no meio de cultura. O valor de 

actividade de β-galactosidase extracelular é de cerca de 1900 Uml-1 no final da fase contínua, 

atingindo o valor de 5050 Uml-1 após cerca de 20 horas da exaustão de açúcares no meio, 

correspondendo a uma fase de consumo de etanol. A proteína total aumenta durante a fase 

contínua, devido à adição contínua de extracto de levedura, estabilizando na fase descontínua. 

Comparativamente ao sistema descontínuo com meio SSlactose 100 gl-1 e 10 gl  de 

extracto de levedura (5.4.3.3), o perfil de produção de actividade de β-galactosidase 

extracelular é muito semelhante, apresentando no entanto valores de actividade muito 

diferentes. No sistema descontínuo, a actividade de β-galactosidase aumenta continuamente 

até exaustão dos açúcares redutores atingindo o valor de 5800 Uml , valor cerca de 3 vezes 

superior ao obtido no sistema semi-contínuo, após exaustão de açúcares redutores. Na 

fermentação descontínua, após exaustão de açúcares observa-se um aumento significativo da 

β-galactosidase para o valor de cerca de 12000 Uml  enquanto que na fermentação semi-

-1

-1

-1
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contínua esse aumento é para 5050 Uml , cerca de 2,4 vezes inferior. Assim, o sistema semi-

contínuo com este perfil de alimentação não se mostra vantajoso em termos de produção 

extracelular de β-galactosidase comparativamente ao sistema descontínuo. Para a fermentação 

semi-contínua obteve-se um valor ligeiramente superior de concentração celular final (30,4 gl

 em peso seco) do que para a fermentação descontínua (29,4 gl  em peso seco). 

-1

-

1

5.4.5.2 Perfil de alimentação exponencial 

Na Figura 5.50 apresentam-se os resultados da fermentação semi-contínua 

convencional com perfil de alimentação exponencial seguido de caudal de alimentação 

constante. Durante a alimentação exponencial o valor da taxa específica de crescimento 

corresponde aproximadamente ao expoente do perfil de alimentação. A fase exponencial é 

aplicada até aproximação de limitação de oxigénio, seguindo-se a fase de alimentação 

constante. Durante esta segunda fase de alimentação,  a concentração de açúcar mantém-se 

baixa em estado quase estacionário e a taxa específica de crescimento diminui (Pham et al., 

1998). 

Este ensaio iniciou-se com uma fase descontínua  com 0,5 litros de volume de meio 

SSlactose 20 gl  e 2 gl  de extracto de levedura, iniciando-se a operação a caudal 

exponencial após metabolização dos açúcares redutores (t=10,5 horas). O perfil de 

alimentação exponencial manteve-se durante 6 horas após as quais se manteve perfil de 

alimentação constante, caudal de 139 mlh , até perfazer 2 litros de volume de reacção 

(t~24h). 

-1 -1

-1

-1

A concentração de açúcares redutores aumenta continuamente durante a fase de 

alimentação exponencial, atingindo o valor de 35 gl . Durante a fase de alimentação a caudal 

constante, a concentração de açúcares redutores decresce continuamente, apresentando um 

valor próximo de 5 gl  quando termina a alimentação. A actividade de β-galactosidase 

extracelular aumenta continuamente durante a fase de alimentação exponencial, atingindo o 

valor de 1252 Uml  quando esta termina, decrescendo durante a fase de alimentação 

constante. Após terminar a fase contínua que coincide com a exaustão de açúcares redutores e 

consumo de etanol, a actividade de β-galactosidase aumenta novamente, atingindo o valor 

máximo de 1675 Uml . A produção de β-galactosidase extracelular na fermentação semi-

contínua com perfil de alimentação exponencial é inferior à obtida com perfil de alimentação 

constante e à obtida em sistema descontínuo. No que diz respeito à biomassa produzida esta é 

ligeiramente inferior à obtida com perfil de alimentação constante (28,7 gl  em peso seco). 

-1

-1

-1

-1

-1
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Figura 5.50 - Perfis de concentração de açúcares redutores (•), etanol (◊), galactose ( ) e de actividade de β-

galactosidase ( ) em operação semi-contínua; FD-Fase descontínua; ponto assinalado com a seta, ponto a que 

corresponde a mudança de perfil de alimentação exponencial para perfil de alimentação constante. 

 

5.4.5.3 Perfil de alimentação por impulsos 

Tendo-se observado que a fase de maior produção de β-galactosidase ocorria durante a 

fase de maior velocidade de metabolização de açúcares redutores, optou-se por testar um 

perfil de alimentação por impulsos. 

Na Figura 5.51 apresentam-se os resultados da fermentação semi-contínua com perfil 

de alimentação por impulsos. O ensaio iniciou-se com uma fase descontínua de cerca de 12 

horas com meio SSlactose com cerca de 25 gl-1 após a qual se adicionou uma solução de 200 

ml de meio SSlactose contendo 150 gl-1 de lactose. Após 3,5 horas adicionou-se novamente 

200 ml de meio, após um intervalo de 3,25 horas adicionou-se 400 ml, seguidos de mais 400 

ml passadas 3,1 horas (pontos de adição de meio assinalados com setas na Figura 5.51). 

A concentração de açúcares redutores apresenta um perfil oscilatório apresentando 

máximos aquando da adição de meio, decrescendo posteriormente até à nova adição de meio. 

A actividade de β-galactosidase aumenta continuamente até exaustão de açúcares redutores no 

meio, estabilizando posteriormente. A actividade máxima de β-galactosidase produzida neste 

ensaio é de 4515 Uml-1. Quanto à concentração celular final observa-se um ligeiro aumento, 

apresentando o valor final de 32,7 gl-1. Se consideramos o tempo de fermentação até à 

exaustão dos açúcares redutores, este perfil de alimentação é o que proporciona melhor 
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produção de β-galactosidase extracelular comparável à obtida em sistema descontínuo com 

100 gl-1 e 10 gl-1 de extracto de levedura. No sistema descontínuo, aquando da  exaustão de 

açúcares a actividade de β-galactosidase extracelular é de 5800 Uml-1, apresentando um 

aumento de actividade para cerca de 12000 Uml-1 após exaustão dos açúcares, durante a fase 

de consumo de etanol. 
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Figura 5.51 - Perfis de concentração de açúcares redutores (•), etanol (◊), galactose ( ) e de actividade de β-

galactosidase ( ) em operação semi-contínua; FD-Fase descontínua; pontos assinalados com setas 

correspondem à adição de meio de cultura: setas pretas-adição de 200 ml; setas cinzas-adição de 400 ml.  

 

Os perfis de alimentação aqui apresentados são susceptíveis de optimização, até 

porque em nenhum dos casos se atingiu estado pseudo-estacionário. De qualquer forma, o 

mais indicado para produção extracelular de β-galactosidase parece ser o perfil por impulsos. 

Este perfil corresponde a uma sequência de fermentações descontínuas sucessivas em que a 

fase de latência é eliminada, mostrando-se por isso vantajoso. Além disso, o promotor ADHI é 

um promotor glicolítico podendo as concentrações de açúcares elevadas activar o referido 

promotor. Este aspecto foi também observado por Turner e colaboradores (1991), referido em 

Romanos et al., 1992) para a excreção de pro-urocinase por uma estirpe recombinante de S. 

cerevisiae usando os promotores glicolíticos PGK1 ou TPI. A excreção de pro-urocinase 

numa cultura onde impulsos de glucose eram adicionados foi superior à observada numa 

cultura semi-contínua com controlo do quociente respiratório. 
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5.4.6 Caracterização da β-galactosidase excretada 

Para caracterização em gel de electroforese da β-galactosidase excretada, assim como 

no ensaio de proteases, utilizaram-se os sobrenadantes das fermentações descritas na secção 

5.4.3.1. A amostra denominada por 1 corresponde à fermentação com taxa de arejamento 

máxima (1 v.v.m.), a 2 à fermentação anaeróbia, a 3 à fermentação com 0,25 v.v.m. e a 4 com 

0,05 v.v.m. 

5.4.6.1 Ensaio de Proteases 

Inevitavelmente, todas as células possuem proteases. Considerando a hipótese de 

haver sempre alguma célula lisada, proteínas e proteases encontram-se e o resultado é a 

hidrólise das proteínas. Como tal, a presença de proteases numa amostra proteica diminui a 

actividade enzimática dessa amostra (Beynon, 1988). Com o objectivo de detectar a presença 

de proteases nas amostras 1, 2, 3 e 4, realizou-se o protocolo descrito em 3.4.3 e o resultado 

apresenta-se na Figura 5.52. 

No orifício central, aquele onde foi colocada a solução controlo de tripsina, observou-

se uma auréola transparente. A existência da referida auréola tem como explicação a 

degradação das proteínas do meio pela tripsina. Nos orifícios onde foram colocadas as 

soluções com as quatro amostras proteicas a testar não apareceu qualquer auréola 

transparente, pelo que se conclui que as amostras, nestas condições não possuem actividade 

proteolítica observável. 
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1º ensaio
4º ensaio

2º ensaio 3º ensaio

tripsina

 

Figura 5.52 - Ensaio de proteases em placa de agar dos sobrenadantes obtidos das fermentações descritas em 

5.3.3.1: 1º ensaio, fermentação a 1 v.v.m.; 2º ensaio, fermentação anaeróbia; 3º ensaio, fermentação a 0,25 

v.v.m.; 4º ensaio fermentação a 0,05 v.v.m.. 

 

5.4.6.2 PAGE de proteínas extracelulares  

Para a identificação e localização de β-galactosidase nas amostras 1, 2, 3 e 4, 

procedeu-se à realização da electroforese de proteínas em gel de poliacrilamida. 

5.4.6.2.1 Coloração  por nitrato de prata  

As amostras em estudo foram submetidas a tratamento electroforético em condições 

desnaturantes (3.4.4.2). O gel foi depois revelado pelo método da coloração por nitrato de 

prata (3.4.4.4). Na Figura 5.53 apresenta-se um gel obtido após o tratamento descrito. 

Cada uma das amostras de sobrenadante das fermentações descritas em 5.4.3.1 

apresentou uma banda larga com peso molecular muito elevado (aparentemente superior a 

250 KDa), e outra com peso molecular inferior ao da β-galactosidase de E. coli, com peso 

molecular entre 97 e 66 KDa. A cor castanha que se observou nas bandas de elevado peso 

molecular é um indício de que a proteína apresentava uma modificação pós-traducional, tal 

como a adição de grupos lipídicos ou glicosilação (Patel et al., 1988). 
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Figura 5.53 - Electroforese desnaturante das amostras 1, 2, 3 e 4 com revelação por nitrato de prata; (S) Marca 

(Tabela 3.5); (E) Enzima β-galactosidase de E. coli. 

 

Para se observar o comportamento das proteínas em condições nativas, procedeu-se à 

separação das amostras em gel de electroforese nativo (3.4.4.3), seguido também da revelação 

pelo método do nitrato de prata. Na Figura 5.54 apresenta-se um gel obtido após o tratamento 

descrito.  

E            1    2                 3    4

 

Figura 5.54 - Electroforese nativa das amostras 1, 2, 3 e 4 com revelação por nitrato de prata; (E) enzima β-

galactosidase de E.coli. 
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Apesar de o gel nativo se ter apresentado mais difuso que o desnaturante, as bandas 

das amostras mantiveram a apresentação larga e a coloração castanha, a peso molecular 

elevado. 

5.4.6.2.2 Coloração por azul de Coomassie 

A revelação por azul de Coomassie, sendo menos sensível, permite a obtenção dum 

gel mais limpo, com menos interferências, que a revelação pelo método do nitrato de prata. 

Por essa razão, as amostras previamente concentradas foram submetidas a gel de electroforese 

desnaturante, seguido de revelação pelo método de azul de Coomassie (3.4.4.5). Um dos géis 

obtidos da forma descrita apresenta-se na Figura 5.55. 

 Após o referido tratamento, as bandas largas a peso molecular elevado apareceram nos 

poços referentes às amostras. Com este método de coloração comprovou-se que as bandas se 

deviam à presença, nesses locais, de uma qualquer proteína e não a quaisquer artefactos ou 

interferências causados pela revelação por nitrato de prata. 

  S2           E           3                    4

 

205 K

116 K

  66 K

Da 

Da 

Da 

Figura 5.55 - Electroforese desnaturante das amostras 3 e 4 com revelação pelo método do azul de Coomassie; 

(S2) Marca (Tabela 3.7); (E) enzima de β-galactosidase de E. coli. 

 

5.4.6.3  Detecção de actividade de β-galactosidase em PAGE nativo 

Os ensaios enzimáticos permitem correlacionar a existência de uma determinada 

banda num gel de electroforese com uma proteína específica, isto é, permitem detectar a 

actividade enzimática in situ. Assim, a fim de determinar se a banda larga observada nos 

métodos de coloração por nitrato de prata e por azul de Coomassie correspondia à proteína β-

galactosidase, realizou-se a electroforese nativa em gel de poliacrilamida das quatro amostras 
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em estudo e aplicou-se a seguir o método do ensaio enzimático específico para a β-

galactosidase (3.4.4.6) (Figura 5.56). 

  E                                      1        2         3        4

 

Figura 5.56 - Electroforese nativa das amostras 1, 2, 3 e 4 seguido de ensaio enzimático para a β-galactosidase; 

(E) enzima β-galactosidase de E.coli. 

 

O método do ensaio enzimático permite identificar a β-galactosidase apenas se ela 

estiver na forma activa, aparecendo uma banda corada de azul no local onde ela se encontra. 

Nos géis tratados da forma descrita apareceram bandas azuis largas a peso molecular elevado 

nos poços referentes às amostras em estudo. Assim, confirmou-se que a presença destas 

bandas é, indubitavelmente, devida à existência de β-galactosidase nas quatro amostras.  

5.4.6.4 Detecção de glicoproteínas em PAGE 

Ficou então provado que as bandas que apareceram nos géis representados pelas 

Figura 5.53 a Figura 5.56, relativas às amostras 1 a 4, devem a sua existência à enzima 

β-galactosidase contida nas amostras. 

O único indício de que a β-galactosidase das amostras em estudo possuía 

modificações pós-traducionais foi a coloração castanha apresentada pelas bandas nas 

colorações por nitrato de prata dos géis desnaturantes e nativos. Para testar que tipo de 

modificação pós-traducional a proteína apresentava, procedeu-se à realização de electroforese 

SDS-PAGE seguida de revelação do gel pelo método do Timol - H2SO4 (3.4.4.7) (Figura 

5.57). 
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C                1      2         3         4

 

Figura 5.57 - Electroforese desnaturante das amostras 1, 2 ,3 e 4 seguido revelação pelo método do Timol - 

H2SO4; (C) enzima celobiohidrolase glicosilada . 

 

O gel tratado da forma descrita apresentou coloração vermelha (prova da existência de 

pelo menos 50 ng de carbohidratos ligados à proteína) nas bandas provocadas pela β-

galactosidase. Tal observação permite afirmar com certeza que a modificação pós-traducional 

que a enzima em estudo apresentava era a glicosilação. 

A glicosilação N de proteínas envolve a ligação de oligossacáridos à asparagina na 

sequência Asp-X-Ser/Tre. A análise da sequência de aminoácidos da proteína β-galactosidase 

de A. niger indica a presença de 12 sítios potenciais para glicosilação N (Ramakrishnan, 

1991). A heterogeneidade das bandas observadas pode resultar do diferente número, 

localização e estrutura dos oligossacáridos ligados a alguns, senão todos, desses 12 potenciais 

sítios de glicosilação N. 

5.4.6.5 Desglicosilação 

O tratamento de glicoproteínas com endoglicosidases permite a libertação das 

primeiras dos açúcares a elas ligados. A electroforese desnaturante de glicoproteínas origina 

bandas que apresentam pesos moleculares que não correspondem ao verdadeiro peso da 

proteína. O tratamento de uma glicoproteína com endoglicosidases, seguida da electroforese 

desnaturante, origina uma banda que traduz o verdadeiro peso molecular da proteína em 

questão. Para determinar o peso molecular real da β-galactosidase glicosilada existente nas 

quatro amostras em estudo, procedeu-se ao tratamento da mesma com a enzima endo H 
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(3.4.5), seguida da electroforese SDS-PAGE das amostras. A Figura 5.58 apresenta um dos 

géis obtidos após o referido tratamento. 

T     S        1

 

Figura 5.58 - Electroforese desnaturante das amostras 1 com tratamento prévio com endo H (T) e sem tratamento 

(1); (S) Marca (Tabela 3.5). 

 

Comparando a banda da amostra não tratada com a banda da amostra tratada, verifica-

se que o tratamento fez descer a banda da β-galactosidase para um peso próximo de 116 KDa. 

A forma da banda também mudou, deixando de ser uma banda larga (amostra não tratada) 

para passar a ser uma banda estreita e bem definida (amostra tratada). 

A endo H é responsável pela clivagem dos resíduos oligossacarídeos ricos em manose. 

Sendo que a banda da β-galactosidase, após tratamento com a referida endoglicosidase, 

desceu para o mesmo local da β-galactosidase de E. coli, depreende-se que a enzima em 

questão possui maioritariamente oligossacáridos ricos em manose ligados a si. 

A β-galactosidase de A. niger é extracelular e altamente glicosilada. Quando esta 

proteína é expressa em levedura é não só excretada mas também glicosilada (Kumar, 1988; 

Ramakrishnan, 1991), tal como nos transformantes aqui apresentados. Widmer e Leuba 

(1979) purificaram três formas de β-galactosidase de A. niger. O peso molecular destas três 

formas foi determinado por filtração em gel. A forma I de 124 KDa constituía 83% da 

actividade total enquanto que a forma II (150 KDa) e III (173 KDa) constituíam 

respectivamente, 8 e 9% da actividade total. A análise de carbohidratos e de aminoácidos 

indicou que a multiplicidade de formas era devida ao diferente conteúdo de carbohidratos 

(cerca de, 13,5, 20,5 e 29%, respectivamente para as formas I, II e III). Assim, se a 

 

DEB
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percentagem de glicosilação for subtraída à forma de β-galactosidase principal, obtém-se um 

peso molecular da proteína não glicosilada de cerca de 107 KDa. O peso molecular deduzido 

a partir da região codificadora da proteína é de 107,4 KDa, e representa o peso molecular da 

estrutura primária sem modificações pós-traducionais tais como glicosilação (Ramakrishnan, 

1991). A proteína β-galactosidase após tratamento com endo H apresenta uma banda próxima 

da do padrão correspondendo a 116 KDa, mas ligeiramente abaixo indicando deste modo a 

concordância com os valores de peso molecular previstos pela sequência de aminoácidos. 

5.4.6.6 PAGE desnaturante de proteínas extracelulares em gel de 15% 

Com o objectivo de avaliar da existência de proteínas de baixo peso molecular 

procedeu-se à realização da electroforese desnaturante SDS-PAGE em gel de poliacrilamida a 

15% (Figura 5.59). 

S2 1 2

 

18,4 KD

14,2 KD

  6,5 KDa  

a  

a  

Figura 5.59 - Electroforese SDS-PAGE das amostras 1 e 2, em gel de poliacrilamida a 15%, seguido revelação 

pelo método do nitrato de prata; (S2) Marca (Tabela 3.6). 

 

No gel não se observaram bandas abaixo de 18,4 KDa referentes a amostras, pelo que 

se conclui que não havia proteínas de baixo peso molecular detectáveis por este método. 

5.4.6.7 Óptimos de temperatura e pH, e estabilidade da proteína excretada por S. 

cerevisiae recombinante 

Com o intuito de confirmar a manutenção das propriedades de β-galactosidase de A. 

niger quando expressa em S. cerevisiae, efectuaram-se ensaios para averiguar o efeito da 

temperatura (Figura 5.60) e do pH (Figura 5.63) na actividade enzimática de β-galactosidase 

excretada. 
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Como se pode observar da Figura 5.60, a enzima β-galactosidase apresenta um pico de 

actividade para  uma temperatura de 65ºC, tal como observado na enzima purificada de A. 

niger (Kumar, 1988). Além disso, o perfil encontrado é muito semelhante ao obtido para a 

enzima produzida por A. niger, confirmando-se a manutenção das propriedades da enzima de 

β-galactosidase clonada. 
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Figura 5.60 – Efeito da temperatura na actividade enzimática de β-galactosidase excretada por S. cerevisiae 

recombinante. 

 

Em termos de termoestabilidade, verificou-se que a β-galactosidase clonada apresenta 

uma estabilidade muito elevada a 30ºC e mesmo a 40ºC, mantendo cerca de 90% de 

actividade após 44 horas, sendo no entanto menos estável a 65ºC, como se pode constatar por 

observação da Figura 5.61. A estabilidade da enzima β-galactosidase é ainda inferior quando 

incubada a 80ºC, apresentando menos de 20% da actividade inicial em apenas 2  minutos de 

incubação (ver Figura 5.62). 
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Figura 5.61 – Termoestabilidade da enzima β-galactosidase a diferentes temperaturas de incubação; T=30ºC ( ); 

T= 40ºC ( ); T=65ºC (♦). 
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Figura 5.62 – Termoestabilidade da enzima β-galactosidase a 80ºC. 

 

Como se pode observar da Figura 5.63, a enzima de β-galactosidase é muito estável 

em termos de pH, sendo apenas notória a diminuição de actividade após 90 horas de 

incubação e nos pH mais ácidos. A enzima mostra maior actividade para pH entre 3,6-5,1, 

apresentando um máximo de actividade para 4,3. Uma vez mais este perfil é semelhante ao 

obtido com a enzima de β-galactosidase produzida por A. niger (Kumar, 1988), para a qual a 

actividade máxima se obtém para pH entre 3,6 e 4,2. 
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Figura 5.63 – Efeito do pH na actividade e estabilidade enzimática de β-galactosidase excretada por S. cerevisiae 

recombinante; t=0 horas (♦); t=24 horas (◊); t=48 horas (ο); t=90 horas ( ). 

 

O óptimo para pH ácidos torna esta enzima particularmente apropriada para o 

processamento de soro ácido enquanto que o óptimo de temperaturas elevadas é muito 

vantajoso uma vez que reduz fortemente a possibilidade de crescimento microbiano. 

5.4.7 Localização celular da β-galactosidase heteróloga em células 

recombinantes de S. cerevisiae 

Com o intuito de determinar a percentagem de excreção da glicoproteína β-

galactosidase, a sua actividade e a distribuição da mesma a nível celular, procedeu-se ao 

fraccionamento das células de levedura transformadas. As células de levedura utilizadas para 

os fraccionamentos celulares foram crescidas em descontínuo, em balão Erlenmeyer e em 

fermentação contínua a 0,18 h-1 de taxa de diluição (secção 5.4.4.1) (Tabela 5.5). 

 

 Tabela 5.5 - Amostras utilizadas para fraccionamento celular. 

 Tempo (horas) 

Sistema 14 

descontínuo 38 

 Taxa de diluição (h-1) 

Sistema contínuo 0,18 
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A técnica de fraccionamento celular utilizada (5.3.4) permitiu separar as quatro 

fracções principais de uma cultura: o meio extracelular, o periplasma, o citoplasma e a fracção 

insolúvel membranar. A referida técnica de fraccionamento permitiu também obter a fracção 

celular total que é composta por todos os constituintes solúveis da célula, ou seja o conteúdo 

solúvel do citoplasma e do periplasma. A quantidade total de proteína e a actividade da 

enzima β-galactosidase foram determinadas nas fracções meio extracelular, citoplasmática, 

periplasmática e celular total. 

No sistema descontínuo, não se observou diferenças significativas entre a amostra 

retirada a 14 horas de cultura e  a 38 horas. Ao fim de 14 horas a cultura já se encontrava em 

início de fase estacionária (a avaliar pela estabilização do crescimento). As amostras 

apresentam uma distribuição de actividade específica superior no meio extracelular (cerca de 

75%); no entanto, em termos de actividade absoluta, a fracção periplasmática apresenta valor 

idêntico à obtida no meio extracelular. Tais valores foram interpretados da seguinte forma: a 

actividade absoluta da β-galactosidase nas fracções periplasmática e extracelular foi 

semelhante, no entanto a pureza da mesma no meio extracelular é superior à que se encontra 

no periplasma. 

No que diz respeito ao sistema em contínuo e para a taxa de diluição 0,18 h-1 em 

estado pseudo-estacionário, observou-se que a actividade específica detectada no meio 

extracelular era superior a 90% da actividade específica total. Comparativamente ao sistema 

descontínuo, o sistema contínuo apresenta uma maior percentagem de actividade específica 

no meio extracelular. 

Considerando a actividade de β-galactosidase absoluta, em qualquer dos sistemas 

estudados, contínuo ou descontínuo, e para as diferentes situações analisadas, a enzima 

encontra-se maioritariamente na fracção periplasmática e no meio extracelular, podendo assim 

assumir-se que a proteína é excretada adequadamente na levedura. 

5.4.7.1 PAGE desnaturante de cultura contínua 

Na Figura 5.64 pode-se visualizar o gel SDS-PAGE obtido para o sobrenadante da 

cultura em contínuo em diferentes taxas de diluição. Por observação da figura, constata-se 

uma vez mais a pureza da amostra, sendo apenas visível uma banda extra além da 

correspondente a β-galactosidase (abaixo de 116 KDa). Não se observam diferenças 

significativas para diferentes taxas de diluição. 
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Figura 5.64 - Gel de electroforese desnaturante (3.4.4.2) corado pelo método de nitrato de prata (3.4.4.4); (P) 

Marca (Tabela 3.5); (S)– enzima β-galactosidase de E. coli; (1), (2) e (3) amostras de sobrenadante de cultura em 

contínuo em biorreactor alimentado com 50 gl-1 (5.4.4.1) para respectivamente, 0,24 h-1, 0,35 h-1 e 0,4 h-1 de taxa 

de diluição. 

5.4.7.2 PAGE desnaturante de fracções celulares 

O gel de electroforese SDS-PAGE obtido para as fracções celulares meio de cultura, 

citoplasmática, periplasmática e celular total (Figura 5.65), veio confirmar os resultados 

obtidos após a realização dos métodos quantitativos para a determinação da proteína total e da 

actividade de β-galactosidase. As bandas largas da presença de β-galactosidase apareceram 

em todas as fracções analisadas, o que é concordante com a existência de actividade 

verificada em todas as fracções. Tal como observado na secção 5.4.6.2.1, apareceu a banda 

não identificada com peso molecular entre 97 e 66 KDa. A observação de outras bandas, para 

além da banda da β-galactosidase, nas fracções citoplasmática, periplasmática e celular total 

foi prova de que os valores determinados para a proteína total nas referidas fracções 

correspondiam a outras proteínas que não só a β-galactosidase. Pelo contrário, a presença 

solitária da banda da β-galactosidase na fracção meio de cultura, é indicação de que grande 

percentagem do valor obtido para a proteína total na fracção em questão se deve à 

β-galactosidase. Em cultura contínua, o PAGE desnaturante de fracções celulares é 

semelhante ao apresentado na Figura 5.65. 
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   Fc      ME                FCT                 S                   Fp

 

Figura 5.65 – Gel de electroforese desnaturante (3.4.4.2) corado pelo método de nitrato de prata (3.4.4.4); (S) 

Marca (3.4.4.1); (Fc) fracção citoplasmática; (ME) fracção meio extracelular; (FCT) fracção celular total; (Fp) 

fracção periplasmática. 

 

5.4.8 Aplicação da β-galactosidase produzida à hidrólise do permeado de soro de 

queijo 

Com o objectivo de estudar a aplicabilidade da enzima produzida à hidrólise do 

permeado de soro de queijo, efectuou-se um ensaio com a enzima β-galactosidase produzida 

na fermentação de 100 gl-1 de lactose e 10 gl-1 de extracto de levedura (5.4.3.3) para hidrólise 

do permeado de soro de queijo. A amostra foi sujeita a um único passo de concentração 

(factor de concentração de 22,2 vezes) usando para o efeito membranas de ultrafiltração 

comercializadas pela Centricon de 50 KDa (Centricon 50), e aplicada ao permeado de soro de 

queijo, seguindo-se a hidrólise ao longo do tempo como se pode visualizar na Figura 5.66. 
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Figura 5.66 – Evolução da concentração da lactose (•) e dos monossacáridos, glucose ( ) e galactose ( ), ao 

longo do tempo para a hidrólise do permeado de soro de queijo com enzima β-galactosidase produzida pela 

estirpe recombinante. 

 

Em apenas 11 horas de hidrólise 74% da lactose presente no permeado de soro 

encontra-se hidrolisada, enquanto que às 21 horas a lactose hidrolisada representa 90% da 

lactose, comprovando-se a viabilidade de utilização da enzima β-galactosidase na hidrólise do 

permeado de soro de queijo. 
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5.5 Conclusões 

Construíu-se um plasmídeo, pLD1, transportador do gene lacA que codifica para a β-

galactosidase e transportador da marca selectiva CUP1 que permitiu a obtenção de estirpes 

recombinantes cervejeiras, floculantes e não floculantes, excretoras de β-galactosidase. Não 

se observou diferenças significativas na quantidade de β-galactosidase detectada no 

sobrenadante da cultura de células floculantes e não floculantes. Comprovou-se assim, 

experimentalmente e pela primeira vez da viabilidade de utilização de células floculantes para 

produção de proteínas heterólogas extracelulares. 

Construíu-se uma estirpe recombinante e floculante com o plasmídeo pVK1.1 e a 

estirpe hospedeira S. cerevisiae NCYC869-A3, que apresentou um desempenho muito 

superior ao observado com as estirpes recombinantes cervejeiras. Com esta estirpe procedeu-

se à execução de fermentações em descontínuo, ensaiando diferentes condições em meio de 

cultura semi-sintético e ensaiando também o substrato soro de queijo. Estes ensaios 

permitiram concluir que o oxigénio é necessário em baixas concentrações (taxa de arejamento 

de 0,05 v.v.m.), não influenciando a produção de β-galactosidase extracelular para 

concentrações superiores (taxas de arejamento de 0,25 e 1 v.v.m.). Utilizando a lactose como 

única fonte de carbono, verificou-se que a 150 gl-1 de lactose se excretava a maior quantidade 

de β-galactosidase, mas quando aumentada a concentração de extracto de levedura, o melhor 

desempenho foi obtido para a concentração de 100 gl-1 de lactose e 10 gl-1 de extracto de 

levedura.  A concentração de extracto de levedura mostrou ser um factor determinante na 

produção de β-galactosidase extracelular para concentrações de lactose elevadas. 

Considerando que a enzima excretada possui a actividade da enzima pura, a concentração de 

proteína β-galactosidase pode ser estimada. Assim, para a fermentação de 100 gl-1 e 10 gl-1 de 

extracto de levedura, obtém-se cerca de 22 mgl-1 de β-galactosidase. De referir, que este valor 

será uma estimativa por defeito. Considerando algumas análises efectuadas ao sobrenadante, 

concentrando por ultrafiltração e avaliando a proteína no filtrado e no concentrado, pode 

afirmar-se que a proteína de β-galactosidase excretada para as diferentes fermentações estará 

compreendida entre 10-40 mgl-1. Este valor encontra-se dentro da ordem de grandeza dos 

valores referidos na literatura para proteínas recombinantes excretadas por S. cerevisiae sem 

optimização do processo, 10 mgl-1 (Penttilä et al., 1987a), 15 mgl-1 (Penttilä et al., 1987b).  
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O permeado de soro de queijo é um possível substrato para produção de β-

galactosidase extracelular. Este sistema revela-se muito interessante, uma vez que além de 

reduzir a carga orgânica do soro através da hidrólise da lactose e metabolização dos açúcares 

hidrolisados, se produz extracelularmente a enzima β-galactosidase além de etanol. Em 

apenas 20 horas de fermentação 57% da lactose presente no permeado encontrava-se 

hidrolisada, enquanto que para outras estirpes recombinantes de S. cerevisiae excretoras de β-

galactosidase durante 20 horas apenas 26% da lactose se encontrava hidrolisada (Kumar et al., 

1992). Comparativamente à produção comercial de β-galactosidase por algumas espécies de 

fungos usando soro de queijo como substrato, este sistema também se mostra vantajoso. 

A nível fundamental, os transformantes Lac+ permitiram elucidar o mecanismo de 

repressão catabólica em levedura. Os resultados de utilização simultânea de glucose e 

galactose por parte dos transformantes Lac+ apoiam o modelo proposto por Ramakrishnan 

(1991). 

A nível aplicado, verificou-se que a enzima excretada apresentava um elevado grau de 

pureza, quer pela actividade específica, valores compreendidos entre 3x104 e 4x105 Umg-1 

(enzima pura, 5,35x105 Umg-1), quer pela observação em gel de electroforese. O elevado grau 

de pureza da enzima excretada é um factor determinante quando se considera a sua produção 

a nível industrial, uma vez que reduz fortemente os custos de recuperação da proteína. Refira-

se ainda a vantagem adicional de se usar uma estirpe floculante facilitando significativamente 

a separação da biomassa do produto, como se pode observar na Figura 5.67. 

A enzima clonada β-galactosidase de A. niger mostrou manter as características de β-

galactosidase de A. niger, apresentando melhor desempenho a pH ácidos e temperaturas 

elevadas (65ºC). A enzima clonada mostrou-se altamente glicosilada, apresentando 

essencialmente resíduos oligossacarídeos ricos em manose. Comprovou-se a predominância 

da enzima no espaço periplasmático e extracelular, indicando o correcto processamento da 

proteína na via excretora de S. cerevisiae. A enzima recombinante produzida foi aplicada com 

sucesso à hidrólise do permeado de soro de queijo. 

Comprovou-se da viabilidade da utilização de sistemas contínuos de elevada 

densidade celular para produção de proteínas extracelulares utilizando culturas floculantes. O 

sistema contínuo permitiu obter produtividades de β-galactosidase extracelular 6 vezes 

superior à obtida no sistema descontínuo. Considerando a concentração de β-galactosidase 

extracelular, verificou-se a existência de taxas de diluição óptimas compreendidas entre 0,13-
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0,24 h-1 para meio com 50 gl-1 de lactose e 0,07 h-1

possível retirar conclusões da fermentação em co

devido à desfloculação da biomassa. 
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Figura 5.67 – Aspecto da cultura de S. cerevisiae NCYC86

segundos da paragem do arej
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a comparação com alguns sistemas comerciais de 

Macris (1982). 
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 para meio com 100 gl-1 de lactose. Não foi 
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amento e agitação. 

 sistema de produção de β-galactosidase de 

cialmente, é difícil a comparação já que 

ezes as unidades de actividade não são 

aqui expressas. Na Tabela 5.6 apresenta-se 

produção de β-galactosidase referidos em 
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Tabela 5.6 – Comparação da produção extracelular de β-galactosidase pela estirpe recombinante S. cerevisiae 

NCYC869-A3/pVK1.1 com enzimas produzidas comercialmente, referidas em Macris (1982). 

Organismo Meio de cultura Óptimos: 

pH              T(ºC) 

Máximo 

rendimentoa 

Aspergillus oryzae Milhob 4,0-5,0       55-60 150,0 

A. oryzae Amido (4%) 4,0-5,0       55-60 212,5 

Scopulariopsis sp. Milhob 3,6-5,0       50-65 233,0 

Fusarium  moniliforme Milhob 3,8-5,0       50-65 182,0 

F. moniliforme Soro (6%) 3,8-5,0       50-65 50,0 

Alternaria  alternata Soro (6%) 4,5-5,5       60-70 280,0 

Aspergillus niger VTT-D-80144 Milho (4%)     -                 - 4150,0 

S. cerevisiae NCYC869-A3/pVK1.1 Permeado de 

soro (5%) 

Permeado de 

soroc (10%) 

SSlactose (10%) 

3,6-5,1       55-65 878,0 

 

535,0 

 

1998,6 
aExpresso em nkat de pNPG hidrolisado por grama de substrato 
bMeio de cultura sólido 
cConcentrado do permeado de soro duas vezes 

 

Num trabalho efectuado por Nevalainen (1981) relata-se a obtenção de mutantes de A. 

niger (A. niger VTT-D-80144) com vista à selecção dos melhores produtores de β-

galactosidase. As unidades de actividade de β-galactosidase são apresentadas em nkat/ml 

unidades relacionadas com as aqui utilizadas (0,833 nkat/ml corresponde a 50 U/ml). Assim, 

estes autores apresentam valores máximos de actividade de β-galactosidase excretada de 3000 

Uml-1 para a estirpe parental em reactor de 8 litros e 9964 Uml-1 para a estirpe melhorada em 

fermentação em balão Erlenmeyer (em reactor de 8 litros apresenta 9904 Uml-1). Estes valores 

encontram-se na ordem de grandeza dos obtidos para a estirpe recombinante S. cerevisiae 

NCYC869-A3/pVK1.1, sendo o valor máximo obtido de cerca de 12000 Uml-1. Se se 

considerar os valores de actividade por grama de substrato consumido, a estirpe mutante de A. 

niger apresenta um maior rendimento como se pode constatar na Tabela 5.6. No entanto, 

sendo o organismo A. niger um excelente produtor e excretor de enzimas, a produção da 

enzima desejada é usualmente acompanhada por outras enzimas. De salientar, a excreção de 

proteases por este organismo, tornando-se numa limitação à produção extracelular de 

proteínas (Van den Hondel et al., 1991). Assim, o sistema de produção de β-galactosidase 
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extracelular pela estirpe recombinante construída parece promissor uma vez que apresenta 

níveis comparáveis de β-galactosidase extracelular a A. niger, além de apresentar a vantagem 

de a produzir numa forma muito purificada diminuindo significativamente os custos de 

recuperação e purificação da enzima. 
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6. Desenvolvimento da estratégia para obtenção de 
estirpes com segregação simultânea da propriedade de 

floculação e de excreção de β-galactosidase 
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6.1 Introdução 

Apesar de os processos de produção em contínuo apresentarem uma maior 

produtividade comparativamente aos processos de produção em descontínuo, a produção de 

grande parte dos produtos recombinantes recorre aos sistemas descontínuos. Além dos 

problemas de contaminação, esta preferência deve-se essencialmente ao problema da perda de 

plasmídeo pelas células recombinantes. Durante a divisão celular, a célula filha pode não 

receber uma cópia do plasmídeo, isto mesmo que a célula progenitora possuía uma ou mais 

cópias do plasmídeo. Esta instabilidade do plasmídeo, denominada instabilidade segregativa, 

varia consoante o tipo de plasmídeo, ocorrendo com uma frequência de cerca de 1 em cada 

100 novas células (Henry e Davis, 1990). Assim, a percentagem de células sem plasmídeo 

aumenta com o número de gerações, pelo que a operação do reactor em contínuo se torna 

crítica. Além disso, as células que perderam o plasmídeo apresentam geralmente taxas 

específicas de crescimento superiores, tornando-se facilmente na cultura dominante.  

A utilização de meios de cultura selectivos é uma das formas possíveis de 

minimização da perda de plasmídeo não sendo, no entanto, viável do ponto de vista 

económico e industrial. A regulação da expressão do gene de interesse para uma fase da 

cultura posterior à do crescimento diminui consideravelmente a vantagem selectiva das 

células que perdem o plasmídeo, aumentando assim a estabilidade do plasmídeo. Estas 

técnicas apesar de minimizarem o problema da perda de plasmídeo, não o eliminam 

completamente. 

Uma abordagem alternativa evitando o confronto com o problema da perda de 

plasmídeo é a integração do gene de interesse no genoma. No entanto, esta abordagem pode 

interferir com outras características/propriedades da estirpe, além de que, um elevado número 

de cópias de gene clonado é muitas vezes desejado. Actualmente, já existe a possibilidade da 

integração do gene de interesse em múltiplas cópias no genoma através de construções 

baseadas no elemento Ty. Este elemento de mobilidade genética está presente no genoma de 

S. cerevisiae em cerca de 30-40 cópias, representando 5,9 Kb (Old e Primrose, 1995). O 

elemento de transposição Ty partilha muitos aspectos funcionais e estruturais com os 

retrovírus. O gene a ser clonado deve ser colocado entre a segunda ORF (open reading frame) 

e a sequência δ. Uma vez que a transcrição da sequência δ é um pré-requisito para a 

transposição, o gene a clonar não deve possuir sinais de terminação de transcrição. Uma vez 

introduzidas na levedura, estas construções actuam como cassetes de amplificação, ocorrendo 
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a transposição do gene clonado em vários sítios do genoma (Boeke et al., 1988; Jacobs et al., 

1998). Alternativamente, e como já foi referido no capítulo 2, pode-se direccionar a 

integração para o ADN ribossomal, resultando também numa integração de múltiplas cópias. 

Uma abordagem alternativa à da integração é desenhar um sistema de tal forma que as 

células que retêm o plasmídeo possuam vantagens selectivas comparativamente às células que 

o perdem. Este é o caso do sistema descrito no capítulo 4. A metabolização da fonte de 

carbono presente no meio de cultura só é conseguida pelas células contendo o plasmídeo, pelo 

que a cultura de células recombinantes se mantém estável mesmo após longos períodos de 

operação em contínuo. Outros exemplos de auto-selecção são os já descritos no capítulo 2, 

nomeadamente o caso da clonagem da toxina killer e o da utilização do amido como sistema 

de selecção aquando da clonagem do gene codificador da amilase. Loison et al. (1986) 

desenvolveram outro sistema de selecção plasmídica em S. cerevisiae independente do meio 

de cultura. O princípio do sistema de selecção utilizado baseia-se nas vias biossintéticas da 

uridina-5’-monofosfato (UMP). O composto UMP pode ser produzido por descarboxilação de 

oritidina-5-monofosfato (OMP) ou por conversão directa do uracilo. A actividade de 

descarboxilação é codificada pelo gene URA3 (Lacroute, 1968) e a actividade de uracilo 

fosforibosil-transferase pelo gene FUR1 (Jund e Lacroute, 1970). No sistema de selecção 

utilizado pelos autores são transformadas células ura- duplamente mutadas (ura3fur1) a ura+ 

através da clonagem do gene URA3 no plasmídeo. A mutação fur1 impede a utilização do 

uracilo presente no meio de cultura. Marquet et al. (1987) avaliaram o sistema desenvolvido 

estudando o comportamento de uma cultura de S. cerevisiae recombinante transportadora de 

um plasmídeo contendo além do gene URA3, o gene humano que codifica para a produção 

α1-antitripsina, em cultura de quimióstato e comprovaram a estabilidade do plasmídeo a 

diferentes taxas de diluição. Henry e Davis (1990) desenvolveram um sistema em contínuo 

com reciclagem que permite manter uma cultura recombinante bacteriana. A cultura 

recombinante contém um plasmídeo que codifica para a super-produção de pili tipo 1, 

levando à formação de agregados de 100 µm. Utilizando um reactor juntamente com um 

sedimentador, sistema que selecciona para as células que formam agregados, estes autores 

mostraram ser possível manter uma cultura estável contendo o plasmídeo. Quando o 

sedimentador é retirado (deixando de existir vantagem selectiva para as células que formam 

agregados) a cultura recombinante é rapidamente lavada do reactor, permanecendo a cultura 

que perdeu o plasmídeo. 
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Uma forma de aumentar a estabilidade do plasmídeo, é introduzir no plasmídeo além 

do gene de interesse, uma característica que garanta à célula recombinante uma vantagem 

selectiva num determinado meio ambiente, face à célula que perde o plasmídeo. Uma vez 

confirmada a viabilidade e elevada produtividade dos sistemas em contínuo de elevada 

densidade celular com células floculantes para a produção de proteínas heterólogas 

(resultados apresentados no capítulo 5), propomos agora um sistema para a produção de 

proteínas heterólogas com elevada estabilidade plasmídica. Este sistema consiste em clonar 

no mesmo plasmídeo, o gene que codifica para a proteína de interesse e o gene que confere 

propriedades de floculação ao transformante. Se as células perderem o plasmídeo, perdem a 

capacidade de produção do produto recombinante de interesse e, simultaneamente, perdem 

também a capacidade de floculação. Utilizando um reactor que seleccione para as células 

floculantes e em que as células desfloculadas são lavadas do reactor, é teoricamente possível 

manter no interior do reactor as células produtoras e floculantes. 
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6.2 Objectivos 

A perda de plasmídeo é uma das principais limitações à utilização de cultura contínua 

com células recombinantes. No entanto, a este tipo de cultura está associada uma maior 

produtividade. 

Neste capítulo pretendeu-se desenvolver uma estratégia para obtenção de estirpes em 

que as propriedades de floculação e produção da enzima β-galactosidase estivessem 

associadas ao mesmo plasmídeo. A operação em sistema contínuo de elevada densidade 

celular usando o biorreactor airlift utilizado nos capítulos 4 e 5, permitirá seleccionar para as 

células floculantes e, concomitantemente, para as células produtoras, esperando-se uma 

estabilidade plasmídica perto dos 100%. Foi objectivo do trabalho apresentado neste capítulo 

a obtenção dum plasmídeo transportador do gene FLO1 e do gene lacA, sendo apresentada a 

estratégia desenvolvida para a obtenção do referido plasmídeo. 
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6.3 Materiais e métodos 

6.3.1 Plasmídeos 

O plasmídeo pET13.1 (Henderson et al., 1985) anteriormente descrito (5.3.2) foi 

utilizado como vector base para a construção do vector recombinante expressando o gene 

lacA e FLO1. É um plasmídeo de 11,6 Kb com sequências do vector bacteriano pBR322 e do 

vector de levedura 2 µm. Transporta o gene LEU2 assim como 2 cópias consecutivas do gene 

CUP1. 

 

 

 

 

 

O plasmídeo pVK1.1 (Kumar et al., 1992) previamente descrito (5.3.2), foi utilizado 

para isolar o gene lacA, ou parte deste, para utilização nos posteriores passos de clonagem. 

Como anteriormente descrito, este é um vector de 11,06 Kb com o gene lacA inserido entre o 

promotor e terminador ADH1, podendo a cassete lacA mais ADH1 ser isolada como um 

fragmento SphI de 4,1 Kb, do vector de expressão YEP24. Este vector baseia-se no vector 2 

µm, apresentando ainda os genes bacterianos de resistência à ampicilina e de origem de 

replicação, assim como o gene de levedura URA3. 

pET13.1 

2xCUP1 

SphI SphI 

ADH1  lacA  ADH1 

pVK1.1 

 

 

 

 

 

O plasmídeo pBR-ADH1-FLO1 (Watari et al., 1994a) consiste no vector pBR322 com 

a inserção no sítio de corte BamHI da cassete ADH1 mais FLO1. Assim, este vector de 10,8 

Kb foi utilizado para isolar o fragmento contendo o gene FLO1 sob acção do promotor e 

terminador ADH1. 
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O plasmídeo pMA91 foi utilizado para isolar o promotor e terminador PGK. Trata-se 

de um plasmídeo de 9,5 Kb com sequências do vector de levedura 2 µm e do vector de 

bactéria pBR322. Possui também o gene LEU2 e o promotor e terminador PGK com sítio de 

clonagem BglII. 

 

 

 

 

 

O plasmídeo pSP73 (Promega) é um vector comercial para clonagem bacteriana de 

2,5 Kb e foi utilizado em passos intermédios da construção plasmídica. Este vector contém o 

gene de resistência à ampicilina e o gene ORI, origem de replicação em bactéria, e vários 

sítios de clonagem sob o promotor SP6 e terminador T7. A ordem dos sítios de clonagem é a 

seguinte: SP6-BglII; EcoRV; ClaI; EcoRI; SacI; KpnI; SmaI; BamHI; XbaI; SalI; AccI; PstI; 

SphI, HindIII; PvuII; XhoI-T7. 

BamHI BamHI 

pBR-ADH1-FLO1 
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6.3.2 Purificação de oligonucleótidos 

Os oligonucleótidos para utilização como sequências iniciadoras (6.4.2.2) e sequências 

de ligação (6.4.3), vulgarmente designadas, respectivamente, por primers e linkers, foram 

adquiridos na forma protegida de oligómeros covalentemente ligados a uma coluna. O 

procedimento seguinte foi usado para libertar e purificar os oligonucleótidos. 

Numa câmara de ventilação forçada adicionou-se 0,5 ml de hidróxido de amónia a 

cada uma das seringas de 1 ml, colocadas nas extremidades da coluna (ver Figura 6.1). 

Mantendo a coluna na posição horizontal e fazendo passar a solução de hidróxido de amónia 

lentamente pela coluna, puxaram-se os êmbolos das seringas alternadamente. Repetiu-se 3 ou 

4 vezes de forma a assegurar a saturação da coluna. Deixou-se a coluna/seringas repousar 

numa superfície limpa durante 45 minutos, com ambos os êmbolos das seringas a metade. 

Puxou-se novamente os êmbolos das seringas 3 ou quatro vezes, alternadamente. Deixou-se 

repousar por mais 45 minutos. Para remover a solução contendo agora os oligonucleótidos 

libertados, puxou-se a solução para uma das seringas. Removeu-se muito cuidadosamente a 

seringa da coluna e esvaziou-se num tubo com O-ring. Fechou-se bem e aqueceu-se o tubo a 

50ºC durante a noite. Deixou-se arrefecer o tubo antes de o abrir. De seguida, deixou-se 

evaporar a solução de hidróxido de amónia, ressuspenderam-se os oligonucleótidos em 100 µl 

de água ultrapura esterilizada, procedendo-se à precipitação por etanol (3.2.3.3) duas vezes 

consecutivas, ressuspendendo-se finalmente em 100 µl de água ultrapura esterilizada. 

 

Coluna de reacção 

Solução de hidróxido de amónia 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 – Esquema da coluna e seringas utilizadas durante a libertação dos oligonucleótidos 

 

6.3.3 Purificação de produtos de PCR por kit QIAgen 

A 5 volumes de tampão PB (3.2.2.1.1) adicionou-se 1 volume de reacção PCR 

(6.4.2.2) e misturou-se. Após colocar a coluna QIAquick num tubo de 2 ml, aplicou-se a 
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amostra dissolvida à coluna e centrifugou-se durante 1 minuto. Deitou-se fora o filtrado e 

voltou-se a colocar a coluna no tubo, adicionando 0,75 ml de tampão PE (3.2.2.1.1) e 

centrifugando novamente 1 minuto. Eliminou-se o filtrado e voltou-se a centrifugar por mais 

1 minuto a fim de remover o etanol residual do tampão PE. Colocou-se a coluna num tubo de 

1,5 ml limpo e eluíu-se o ADN com 30 µl de tampão EB (3.2.2.1.1), esperou-se 1 minuto e 

centrifugou-se por mais 1 minuto, recolhendo o filtrado. 

6.3.4 Sequenciação 

As técnicas de sequenciação baseiam-se tradicionalmente em procedimentos 

electroforéticos em gel de poliacrilamida de elevada resolução. Na prática, para uma 

determinada reacção de sequenciação, é gerado um conjunto de oligonucleótidos de cadeia 

simples marcados, cujos membros têm uma extremidade fixa, e diferem na outra extremidade 

por cada desoxinucleótido sucessivo da sequência. A chave para determinar a sequência de 

desoxinucleótidos é gerar, em quatro reacções químicas separadas, os oligonucleótidos que 

terminam na extremidade variável  em A, T, G ou C. Os produtos oligonucleótidos das quatro 

reacções são resolvidos em quatro poços adjacentes do gel de sequenciação. Uma vez que os 

oligodesoxinucleótidos possíveis estão representados nos quatro poços, a sequência de ADN 

pode ser lida directamente das quatro “escadas” de oligonucleótidos. Nos sequenciadores 

automáticos, os oligonucleótidos produzidos terminados nas quatro bases (A, C, G, T) são 

corridas num único poço e resolvidos com base nos fragmentos de ADN que terminam em 

cada uma das quatro bases marcadas com quatro marcadores fluorescentes diferentes. 

6.3.4.1 Sequenciação manual 

A cerca de 3 µg de ADN (1-3 µg) em 8 µl• adicionou-se 2 µl de uma solução de 2 M 

NaOH e incubou-se a 65ºC durante 5 minutos. De seguida, adicionou-se a 3 µl de uma 

solução de 3 M NaOAc e pH 4,5, 7 µl de água destilada e 75 µl de etanol a 94% (v/v). 

Centrifugou-se durante 15-30 segundos, lavou-se e secou-se o sedimento. Ressuspendeu-se 

em 7 µl de água destilada, 1 µl de primer (10 ng) e 2 µl do tampão de sequenciação 

concentrado 5x. Aqueceu-se a 65ºC durante 5 minutos e incubou-se à temperatura ambiente 

durante 30 minutos. Para a sequenciação de genes clonados no vector pSP73 usaram-se os 

                                                 

• Em alguns casos em que a solução de ADN se encontrava mais diluída, usou-se uma solução de 16 µl 

de ADN duplicando-se os volumes das soluções a adicionar. 
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primers SP6 e T7, e para a sequenciação do linker no vector pMA91 usou-se um primer do 

promotor PGK. 

 
Tampão Sequenase (5x)       200 mM Tris/HCl pH 7,5 

         100 mM MgCl2 

         250 mM NaCl  

 

Pipetar para quatro tubos 2,5 µl de misturas de terminação de G, A, T, e C. Aquecer a 

37ºC durante 2 minutos.  

 
Mistura de terminação G/A/T/C      80 µM dGTP 

         80 µM dATP 

         80 µM dCTP 

         80 µM dTTP 

         8 µM ddGTP/ddATP/ddTTP/ddCTP 

         50 mM NaCl  

 

À mistura template-primer (10 µl), adicionou-se 1 µl de solução 0,1 M DTT, 2 µl de 

mistura de marcação, 1 µl de [α-35S]dATP e 2 µl de uma solução enzimática de Sequenase. 

 
Mistura de marcação 5x    7,5 µM dGTP 

      7,5 µM dCTP 

      7,5 µM dTTP 

 

Solução enzimática de Sequenase   diluir Sequenase comercial 1:8 em tampão TE a 0ºC 

 

Misturar e incubar 5 minutos à temperatura ambiente. Posteriormente, pipetou-se 3,5 

µl das misturas de reacção marcadas para os tubos contendo as misturas de terminação. 

Incubou-se 5 minutos a 37ºC e adicionou-se 4 µl de corante para parar a reacção. As amostras 

foram aplicadas no gel de poliacrilamida  após aquecer 2 minutos (máximo 5) a 95ºC. 

Aplicou-se 3 µl de amostra em cada poço A, C, G, T. 

Após lavar muito cuidadosamente os vidros, deixá-los secar e após se encontrarem 

devidamente selados, carregou-se o gel de poliacrilamida, evitando a formação de bolhas de 

ar. Cobriu-se com papel celofane e deixou-se a polimerizar durante a noite. 
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Solução do gel de poliacrilamida     20 ml de acrilamida a 20% (p/v) 

        5 ml de tampão TE (10X) 

        25 ml de ureia a 46% 

    para iniciar polimerização adicionar: 250 µl de persulfato de amónia a 10% (p/v) 

        50 µl de TEMED 

   

No dia seguinte, colocaram-se os vidros contendo o gel de poliacrilamida na câmara 

de electroforese e adicionou-se tampão TBE (3.2.6.1). Retirou-se o pente e lavaram-se os 

poços cuidadosamente. Correu-se o gel por 15-30 minutos antes de carregar as amostras e 

lavaram-se novamente os poços.  Procedeu-se ao carregamento das amostras por séries de 3 e 

entre séries lavaram-se os poços novamente.  Recorreu-se a duas corridas independentes, uma 

longa de cerca de 4 horas e uma curta de cerca de 1 hora e meia. Após terminar a corrida de 

electroforese, retiraram-se os vidros contendo o gel da câmara de electroforese, colocando-os 

na horizontal. Retirou-se um dos vidros de tal forma que o gel permanecesse acoplado ao 

outro vidro, colocou-se uma folha de papel por cima do gel, transferiu-se para o secador 

durante cerca de 1 hora. Colocou-se a chapa de radiografia no topo e transferiu-se para a sala 

escura para revelação.  

 

6.3.4.2 Sequenciação automática CE 

A sequenciação automática fez-se recorrendo a um sequenciador ABI PRISM310 

Genetic analyzer (Perkin-Elmer), sendo os produtos oligonucleótidos separados numa coluna 

de electroforese capilar. As amostras a aplicar no sequenciador foram preparadas do seguinte 

modo: a 200-500 ng do plasmídeo a sequenciar (template) adicionou-se 3,2 pmol de primer, 4 

µl de mistura de reacção (ABI PRISMTM d Rhodamine Terminator Cycle Sequencing Ready 

Reaction Kit with AmpliTaq DNA Polymerase, FS), e água destilada até perfazer o volume 

de 20 µl.  
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6.4 Resultados e discussão 

Para a obtenção de um plasmídeo de levedura com expressão dupla da floculação e de 

β-galactosidase, desenhou-se a seguinte estratégia: o vector de expressão pET13.1 contendo 

duas cópias do gene CUP1 será o receptor da cassete do gene FLO1 com o promotor e 

terminador ADH1, codificadora da capacidade de floculação, e da cassete do gene lacA sob 

promotor e terminador PGK, codificadora de β-galactosidase de A. niger.  

6.4.1 Desenho da estratégia a desenvolver 

O gene FLO1 encontra-se clonado no vector pBR-ADH1-FLO1 sob acção do 

promotor e terminador ADH1, sendo possível o isolamento da cassete completa como 

fragmento BamHI. Ensaiou-se a digestão do vector pET13.1 com a enzima de restrição 

BamHI com o intuito de averiguar da possibilidade de clonagem da cassete FLO1+ ADH1 

como fragmento BamHI no vector pET13.1. Na Figura 6.2 apresenta-se o gel de electroforese 

em que se pode analisar a digestão do vector pET13.1 com BamHI, visualizando-se uma 

banda correspondente ao vector linear.  

A cassete PGK encontra-se clonada no vector pMA91 e pode ser isolada como 

fragmento HindIII. Na Figura 6.2 pode comprovar-se que a enzima de restrição HindIII 

apresenta apenas um sítio de corte no vector pET13.1, sendo assim possível a clonagem da 

cassete PGK neste vector como fragmento HindIII. A digestão do vector pMA91 com HindIII 

resulta em três bandas sendo, no entanto, possível o isolamento da banda correspondente à 

cassete PGK, banda de 1,8 Kb. A digestão do vector pMA91 com BamHI resulta em várias 

bandas. 

 

14,1 Kb 

,1 Kb 
  2,8 Kb 
  1,7 Kb 
  1,2 Kb 

  5

Figura 6.2 – Gel de electroforese para análise do plasmídeo pET13.1 e pMA91; (1) pET13.1/BamHI; (2) 

pET13.1/HindIII; (3) pMA91/BamHI; (4) pMA91/HindIII; (P) λ-PstI. 
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O gene lacA encontra-se clonado no vector pVK1.1 sob acção do promotor e 

terminador ADH1. Para evitar a ocorrência de recombinação homóloga entre o promotor 

ADH1 do gene lacA e do gene FLO1 quando no mesmo plasmídeo, optou-se por clonar este 

gene sob a acção do promotor e terminador PGK. Para tal, tem que se isolar o gene lacA e 

clonar na cassete PGK. O sítio de clonagem na cassete PGK é BglII, podendo eventualmente 

ser necessário a alteração deste sítio de clonagem, consoante o isolamento do gene lacA. O 

gene lacA encontra-se clonado no vector pVK1.1 entre o promotor e terminador ADH1, no 

sítio de corte da enzima EcoRI. No entanto, o isolamento do gene lacA não é imediato uma 

vez que a enzima EcoRI, apresenta sítio de corte no próprio gene lacA. Assim, diferentes 

estratégias foram seguidas e são discutidas no próximo sub-capítulo. 

Na Figura 6.3 apresenta-se um esquema da estratégia a seguir na construção do 

plasmídeo contendo o gene FLO1 e lacA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

* HindIII BamHI 

 lacA  

HindIII 

BamHI 

pET13.1 

2xCUP1 

ADH1 FLO1 ADH1 

PGK     lacA   PGK  

BamHI BamHI 

pBR-ADH1-FLO1 

ADH1 FLO1 ADH1 PGK     PGK 

pMA91 

HindIII HindIII 

PGK     PGK 

BglII 

ADH1  lacA  ADH1 

pVK1.1 

SphI SphI 

Figura 6.3 – Estratégia de construção do plasmídeo contendo o gene FLO1 e lacA; os passos sinalizados com * 

foram conduzidos segundo múltiplas estratégias explicadas nas secções 6.4.2 e 6.4.3. 
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6.4.2 Isolamento do gene lacA 

Com o objectivo de isolar o gene lacA, definiu-se inicialmente, uma estratégia 

esquematizada na Figura 6.4, em que numa primeira etapa se procede à digestão total  do 

vector pVK1.1 com a enzima de restrição SphI, e numa segunda etapa à digestão parcial com 

a enzima de restrição EcoRI, seguida do isolamento da banda de 3,2 Kb correspondente ao 

gene lacA. A enzima EcoRI corta o gene lacA  nos sítios localizados a 1, 635 e 3187 pb (ver 

sequência do gene lacA - Figura 6.5). O plasmídeo de clonagem bacteriana pSP73 é também 

digerido com EcoRI, fazendo-se a ligação entre o fragmento isolado lacA e o pSP73 seguida 

de clonagem em E. coli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADH1 lacA 

1          635                   3187 

ADH1 lacA 

1          635                   3187 

lacA 

1     635                        3187 

Fragmento a isolar 

Família de fragmentos obtidos 

Isolamento 

Digestão parcial

com EcoRI 

Digestão total SphI 
4 Kb 

7 Kb 

SphI SphI 

pVK1.1 

ADH1 ADH1 lacA 

1       635             3187 

    EcoRI       EcoRI            EcoRI 

ADH1 ADH1 lacA 

ADH1 ADH1 

  635                    3187 

ADH1 

1          635 

Fragmento com cerca de 2,8 Kb 

ADH1 

    635                 3187 

1          635 

1          635                  3187 

ADH1 ADH1 lacA 

 

Figura 6.4 – Estratégia inicialmente utilizada para isolar o gene lacA do plasmídeo pVK1.1. 
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A fim de facilitar o entendimento de alguns aspectos discutidos neste capítulo, 

apresenta-se na Figura 6.5 a sequência do gene lacA (GenBank nºS37150). 
         10       20      30      40      50 
     1 GAATTCCATC ATGAAGCTTT CCTCCGCTTG TGCTATTGCC TTGCTGGCGG 
   51 CACAGGCTGC TGGGGCGTCC ATTAAGCATC GAATCAATGG  CTTTACCCTT 
  101 ACGGAGCATT CTGACCCGGC CAAGCGGGAA CTGTTGCAGA  AATACGTCAC 
  151 TTGGGATGAC AAGTCCCTTT TTATCAATGG CGAAAGGATC  ATGATCTTCA 
  201 GTGGCGAATT TCATCCATTC CGTCTACCTG TAAAAGAACT  TCAGCTTGAC 
  251 ATCTTCCAGA AGGTCAAAGC TCTAGGGTTT AACTGTTGTGT  CTTTCTACGT 
  301 CGATTGGGCC CTCGTTGAAG GAAAACCGGG GGAATACAGG  GCAGACGGCA 
  351 TCTTTGATTT GGAGCCGTTC TTCGACGCGG CTTCGGAAGC AGGTATCTAC 
  401 CTGCTTGCCC GTCCAGGCCC GTACATCAAC GCAGAGAGTT CCGGCGGTGG 
  451 ATTTCCGGGG TGGTGCAGA GAGTCAATGG TACTCTTCGC TCAAGCGACA 
  501 AGGCTTACCT GGATGCTACA GATAATTACG TCTCTCACGT CGCTGCAACA 
  551 ATTGCCAAGT ACCAGATTAC CAATGGCGGT CCGATCATCC TGTATCAGCC 
  601 CGAAAATGAG TACACTAGTG GCTGCAGCGG TGTTGAATTC CCCGATCCAG 
  651 TGT ACATGC  AGTATGTTGAA GACCAGGCTC GTAACGCCGG TGTCGTCATT 
  701 CCATTGATCA ATTAACGATGC CTCGGCTTCC GGGAACAATG CTCCTGGAAC 
  751 CGGGAAGGGA GCAGTCGATA TTTACGGCCA TGATAGCTAC CCGCTTGGGT 
  801 TCGACTGCGC GAACCCTACG GTATGGCCCT CGGGTGACCT ACCTACCAAT 
  851 TTCCGTACCC TTCATCTTGA GCAAAGCCCG ACCACACCAT ATGCGATAGT 
  901 CGAGTTCCAA GGCGGTTCGT ACGACCCTTG GGGAGGACCG GGATTCGCTG 
  951 CGTGCTCCGA ACTCCTGAAC AATGAGTTCG AGAGAGTGTT CTATAAGAAC 
1001 GACTTTAGCT TCCAGATTGC CATTATGAAC CTCTACATGA TCTTTGGTGG 
1051 AACTAACTGG GGTAACCTCG GTTATCCTAA TGGATACACC TCCTACGACT 
1101 ATGGTTCGGC TGTGACAGAA TCTCGCAACA TCACCCGCGA GAAATACAGT 
1151 GAACTCAAGC TACTTGGCAA CTTTGCCAAA GTATCTCCGG GCTATTTGAC 
1201 GGCTAGTCCT GGCAATTTGA CAACTTCCGG TTACGCTGAT ACCACAGACC 
1251 TGACTGTAAC GCCTTTGCTC GGAAACAGCA CTGGCTCTTT CTTCGTGGTC 
1301 AGACATTCGG ACTACAGCAG CGAAGAGTCA ACATCATACA AGCTTCGTCT 
1351 TCCTACCAGT GCCGGTAGCG TGACTATCCC TCAGCTTGGT GGTACACTCA 
1401 CACTTAATGG ACGCGATTCA AAGATACACG TGACCGATCA CAATGTCTCT 
1451 GGAACCAATA TCATCTACTC CACGGCCGAG GTCTTTACCT GGAAGAAGTT 
1501 CGCCGACGGA AAGGTCCTCG TGCTCTACGG AGGTGCTGGT GAGCACCACG 
1551 AACTTGCCAT TTCAACCAAG TCGAATGTCA CGGTGATTGA      A GGATCC GAG 
1601 TCTGGCATCT CGTCAAAGCA GACCTCTTCG TCAGTTGTGG TCGGCTGGGA 
1651 TGTGTCGACC ACTCGTCGTA TCATCCAAGT TGGGGACCTG AAAATTCTCC 
1701 TTCTTGACAG GAACTCTGCC TATAACTACT GGGTGCCTCA ACTTGCCACA 
1751 GACGGCACTT CACCAGGTTT TAGCACCCCA GAGAAGGTCG CATCATCCAT 
1801 CATCGTCAAA GCGGGCTACC TTGTTCGGAC TGCGTACCTG       AAGGGCAGCG 
1851 GTCTTTACCT CACCGCAGAC TTCAACGCTA CCACTTCCGT TGAAGTCATT 
1901 GGCGTCCCCT CCACTGCTAA GAATCTGTTC ATCAATGGAG ATAAGACATC 
1951 GCACACCGTC GACAAGAACG GCATCTGGTC AGCTACAGTC GACTACAATG 
2001 CCCCTGATAT CTCGCTTCCC AGCCTGAAGG ACTTGGACTG GAAGTACGTG 
2051 GACACTCTTC CGGAGATCCA GTCCTCCTAC GATGATTCTC TCTGGCCCGC 
2101 CGCAGACCTC AAGCAGACCA AGAATACGCT TCGTTCTCTG ACGACCCCTA 
2151 CCTCTCTGTA CTCATCCGAT TACGGCTTCC ACACCGGATA CCTGCTTTAC 
2201 CGCGGACACT TCACCGCCAC GGGCAACGAG AGCACCTTTG CTATCGATAC 
2251 GCAAGGTGGA TCAGCATTTG GAAGCTCTGT CTGGCTGAAC GGAACATACC 
2301 TCGGTTCCTG GACTGGCCTT TATGCCAACT CCGACTACAA TGCCACTTAC 
2351 AATCTGCCTC AGCTCCAGGC AGGCAAGACG TATGTGATCA CCGTTGTGAT 
2401 CGACAACATG GGCCTTGAGG AGAACTGGAC TGTTGGTGAG GACCTAATGA 
2451 AGTCCCCGCG TGGTATCTCA ACTTCCTGCT TGCCGGACGG CCAAGCAGCG 
2501 CCAATTAGCT GGAAGTTGAC CGGAAACCTT GGCGGCGAGG ACTACGAAGA 
2551 CAAGGTCCGA GGTCCTCTGA ACGAGGGTGG TCTCTACGCT GAGCGCCAAG 
2601 GATTTCACCA GCCCGAGCCT CCCAGCCAGA ACTGGAAGTC TTCCAGCCCT 
2651 CTGGAGGGTC TCTCTGAGGC AGGCATTGGT TTCTACAGCG CCAGTTTTGA 
2701 CCTTGACCTG CCGAAGGATG GGATGTCCCA CTGTTCCTCA ACATCGGTAA 
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2751 CAGCACTACG CCATCCCCGT ACCGCGTGCA GGTCTACGTC AACGGATATC 
2801 GTATGCGAAA TACATAAGCA ACATCGGACC TCAGACCAGC TTCCCTGTCC 
2851 CCGAGGGAAT CCTGAACTAT CGCGGAACGA ACTGGTTGGC GGTGACCCTG 
2901 TGGCTCTCGA CTCTGCCGGC GGCAAGTTGG AAAGCTTGGA GTTGAGTTAC 
2951 ACCACTCCAG TGCTGACTGC CCTTGGGGAG GTCGAGTCGG TTGACCAGCC 
3001 CAAGTACAAG AAGCGGAAGG GTGCATACTA GGTTCTGTAA ATAGCACATT 
3051 CTATCTAGTT CGGTTTTTAT CATAGGTTAG CCACATAGCC TCTCGTCGGC 
3101 TTGGTCAAAT GTCCGGAGGA GCTTAGAAGT TAATCATATT GAGATGCTAC 
3151 ATGAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAGGAAT TC 

Figura 6.5 – Sequência do gene lacA; o codão de iniciação está assinalado com uma caixa; sequências 

assinaladas com caixas tracejadas correspondem a sítios de corte de EcoRI; sequências assinaladas com caixas 

de dupla linha correspondem a sítios BamHI  ; sequências assinaladas com caixas de linha ondulada 

correspondem a sítios de corte NspI . 

 

Após várias tentativas, verificou-se que não se conseguia isolar convenientemente a 

banda de 3,2 Kb correspondente ao gene lacA de uma outra banda de 2,8 Kb. Para verificar se 

se estava a isolar a banda correcta procedeu-se a uma digestão do fragmento isolado com 

BamHI. A enzima de restrição BamHI (GGATCC) corta o gene lacA a 1592 pb (ver Figura 

6.5) e não corta o terminador ADH1. Assim, se a banda correspondesse ao gene lacA o padrão 

de digestão esperado seria duas bandas de 1,6 Kb enquanto que para a banda de 2,8 Kb, 

correspondente ao terminador ADH1 mais o fragmento do gene lacA de 635 pb a 3187 pb (ver 

Figura 6.4), seria uma banda de cerca de 2 Kb e outra próxima de 1 Kb (ver Figura 6.6). 

Comprovou-se deste modo que se estava a isolar o fragmento errado e optou-se por seguir 

uma nova estratégia. 

 

 

         

         BamHI    

1            1592        3187 

lacA 

635   1592    3187 

BamHI 

ADH1 

 

Figura 6.6 – Digestão com BamHI do fragmento isolado. 

 

Para ultrapassar as dificuldades encontradas, desenhou-se uma segunda estratégia, 

esquematizada na Figura 6.7, baseada essencialmente em duas fases distintas. Numa primeira 

fase procedeu-se à digestão total do vector pVK1.1 com SphI e isolamento da cassete de 4,1 

Kb (lacA +ADH1); digestão do fragmento isolado com EcoRI, isolamento do fragmento 

EcoRI de 2,5 Kb, correspondente à parte do gene lacA compreendida entre 635 e 3187 pb; 
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clonagem do fragmento isolado no vector pSP73 no sítio EcoRI (vector pLD2). Numa 

segunda fase procedeu-se à  síntese por PCR da zona do gene lacA de 1 pb a 658 pb (sítio de 

corte da enzima NspI) de forma a clonar no vector pSP73 (vector pLD3) e unir posteriormente 

à outra parte do gene lacA do vector pLD2, resultando no vector pLD4.  

O fragmento do gene lacA a sintetizar por PCR foi desenhado da seguinte forma. 

Procurou-se uma enzima de restrição que não cortasse este fragmento e pudesse 

simultaneamente servir de sítio de clonagem no vector pSP73, escolhendo-se para esse efeito, 

a enzima XbaI (TCTAGA). Inseriu-se também o sítio de corte da enzima BglII (AGATCT), 

com o intuito de isolar o fragmento do gene lacA sintetizado por PCR do vector pSP73 como 

fragmento BglII-NspI e unir ao sítio NspI do fragmento do gene lacA presente no plasmídeo 

pLD2. O sítio de corte da enzima XhoI (CTCGAG) foi inserido com o intuito de o utilizar 

posteriormente no isolamento do gene lacA do vector construído, pLD4. Assim, o fragmento a 

sintetizar por PCR será XbaI-BglII-XhoI-ATG-658 pb do gene lacA-NspI-XbaI. 

Para avançar com o desenho experimental definido, procedeu-se inicialmente à 

digestão do vector pSP73 com a enzima de restrição NspI para confirmar que esta enzima não 

cortava o vector pSP73. Na Figura 6.8 apresenta-se o gel de electroforese obtido após 

digestão do vector pSP73 com NspI, confirmando-se que NspI não corta o vector pSP73, 

sendo deste modo viável continuar com a estratégia desenhada. 
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Figura 6.7 – Esquema representativo da segunda estratégia utilizada para isolar o gene lacA. 
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Figura 6.8 – Gel de electroforese para análise do plasmídeo pSP73; (P) λ-PstI; (1) pSP73; (2) pSP73/NspI. 

 

6.4.2.1 Clonagem do fragmento de 635 a 3187 pb do gene lacA no vector pSP73 

A primeira fase da estratégia utilizada para isolamento do gene lacA encontra-se 

esquematizada na Figura 6.9. Procedeu-se à digestão total do vector pVK1.1 com SphI, 

isolou-se a banda de 4,1 Kb correspondente ao gene lacA do gel de electroforese e digeriu-se 

com a enzima de restrição EcoRI. Isolou-se a banda de 2,5 Kb e ligou-se com o vector pSP73 

digerido com EcoRI e tratado com fosfatase alcalina. Procedeu-se à transformação de E. coli 

DH5α por electroporação e, posteriormente, ao isolamento dos transformantes em placas de 

meio LB contendo ampicilina. Após isolamento do plasmídeo confirmou-se a inserção do 

fragmento de 2,5 Kb do gene lacA no vector pSP73. A digestão com a enzima BamHI permite 

não só identificar os clones com a inserção mas também identificar os clones que possuem a 

direcção da inserção pretendida. De acordo com a estratégia desenhada (Figura 6.7) o sítio de 

corte BglII do vector pSP73 deve estar a montante do fragmento do gene lacA. No caso do 

vector recombinante conter a inserção na direcção pretendida (vector A da Figura 6.9) a 

digestão com BamHI originará duas bandas, uma de 1,6 Kb e outra de 3,4 Kb. Na orientação 

contrária (vector B Figura 6.9), a digestão com BamHI originará uma banda de cerca de 1 Kb 

e outra com cerca de 4 Kb. O vector recombinante com a inserção na direcção A foi 

denominado pLD2. 

 

 

 

 

 

 



6.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digestão total

com EcoRI 

Digestão 

total SphI 

4 Kb 

7 Kb 

SphI SphI 

pVK1.1 

ADH1 ADH1 lacA 

2,5 Kb 

0,6 Kb

EcoRI                EcoRI 

635               3187 

Digestão total

EcoRI 

pSP73 

pSP73 
G 

C-T-T-A-A 

A-A-T-T-C 

                G 
A-A-T-T-C 

                G 

G 

C-T-T-A-A 

Ligação 

SacI 

KpnI 

SmaI 

BamHI 

XbaI 

SalI 

AccI 

PstI 

SphI 

HindIII 

PvuII 

XhoI 

↑T7 

BglII 

EcoRV 

ClaI 

SP6↓ 
BglII 

EcoRV 

ClaI 

SP6↓ 

A 
(pLD2) 

635   BamHI        3187 

B 

635   BamHI        3187 

 

Figura 6.9 – Desenho representativo da estratégia utilizada para clonar o fragmento de 635 a 3187 pb do gene 

lacA em pSP73. 
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Na Figura 6.10 apresenta-se o gel de electroforese obtido após corrida do ADN 

plasmídico isolado de diferentes clones e digerido com BamHI (o número dos clones com a 

inserção correcta estão assinalados). 

 

14,1 K
  5,1 Kb 
  2,8 Kb 
  1,7 Kb 
  1,2 Kb 

b 

Figura 6.10 – Gel de electroforese do ADN plasmídico isolado dos clones obtidos da mistura de ligação 

pSP73/EcoRI e fragmento EcoRI de 635 a 3187 pb do gene lacA, após digestão com a enzima BamHI; (P) λ-

PstI; Os clones com a direcção de inserção correcta estão assinalados com o respectivo número. 

 

6.4.2.2 Síntese de parte do gene lacA por PCR 

A sequência de nucleótidos utilizada para servir de primer na reacção PCR foi 

desenhada tendo em conta a sequência anteriormente referida. Assim projectou-se o primer 

para a extremidade 5’ da seguinte forma 

 
XbaI                                     BglII                             XhoI 

 

5’ GCT CTA GAG CAG ATC TGC CTC GAG ATG AAG CTT TCC TCC GCT TGT  

    GCT ATT GCC TTG 3’ 

 

e o da extremidade 3’ 

 

5’ GCT CTA GAG CTG CAT GTA CAC TGG ATC GGG GAA TTC AAC ACC GCT  

XbaI*                                NspI*        

    GC 3’. 
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O primer 5’ inicia com as bases G e C seguidas do sítio de restrição da enzima XbaI 

(TCTAGA), BglII (AGATCT), XhoI (CTCGAG), e início do gene lacA (com sítio de 

restrição HindIII) com 30 bases do gene lacA (bases sombreadas correspondem às bases 11 a 

43 da sequência do gene lacA, incluindo codão ATG, bases 11 a 13; ver Figura 6.5). Entre 

sítios de restrição de enzimas foram colocadas 2 bases, G e C. A sequência do primer 3’ foi 

projectada considerando a cadeia complementar na extremidade 3’. O primer inicia-se com 2 

bases G e C, seguidas da sequência complementar do sítio de corte da enzima XbaI 

(TCTAGA) e NspI (GCATGT complementar do sitio de corte de NspI ACATGC) do gene 

lacA seguida de 33 nucleótidos da sequência complementar do gene lacA (bases sombreadas 

correspondem às bases 621 a 659 da sequência do gene lacA, incluindo o sítio de restrição da 

enzima NspI; ver Figura 6.5). Entre o sítio de corte XbaI e NspI inseriu-se 3 bases, AGC na 

sequência 5’ a 3’. Os primers foram desenhados tendo em conta algumas regras básicas 

essenciais para o sucesso de uma reacção PCR. Estes não devem ser complementares para 

evitar o emparelhamento entre eles. Esta precaução é particularmente crítica nas extremidades 

3’ onde qualquer complementaridade pode originar a formação de estruturas primer-dimer. 

Os primers não devem apresentar uma estrutura secundária significativa. Nenhum dos 

primers deve conter um T na extremidade 3’, uma vez que T é o nucleótido menos 

discriminatório na posição 3’, os primers com T na extremidade 3’ apresentam maior 

propensão para mau emparelhamento. É aconselhável cada primer conter pelo menos um A 

ou T no tripleto mais próximo da extremidade 3’ para evitar o emparelhamento entre primers 

com G e C consecutivos. A sequência dos primers deve conter conteúdo semelhante de G e C. 

Geralmente, os primers são desenhados com 17-30 nucleótidos. Para o presente caso, e uma 

vez que se inseriu sequências de nucleótidos nas extremidades dos primers que não se 

encontram na sequência do template, os primers desenhados são mais longos. Quando se 

pretende clonar o fragmento obtido por PCR num vector, algumas medidas devem ser 

tomadas a priori. As extremidades dos produtos obtidos por PCR não são extremidades 

abruptas como seria de esperar. Se este fosse o caso, então os produtos de PCR poderiam ser 

clonados num vector através da ligação de extremidades abruptas, ou alternativamente 

podiam-se ligar linkers aos produtos PCR para se obterem extremidades coesivas. No entanto, 

a enzima polimerase tende a adicionar um nucleótido adicional, geralmente A, a cada 

extremidade das cadeias que sintetiza. Isto significa que cada produto de PCR de cadeia dupla 

não apresenta extremidades abruptas mas a extremidade 3’ apresenta um nucleótido sem par. 

Os nucleótidos desemparelhados podem ser removidos por acção de uma exonuclease, 

resultando em produtos PCR com verdadeiras extremidades abruptas. No entanto, a actividade 
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exonuclease pode causar danos nas extremidades das moléculas. Uma solução é clonar o 

produto de PCR num vector com T desemparelhado que pode assim ser ligado ao fragmento 

amplificado. Outra alternativa, utilizada no presente caso, é desenhar os primers de forma a 

conterem sítios de restrição. Após a reacção de PCR os fragmentos amplificados são tratados 

com a enzima de restrição, que corta cada molécula na sequência do primer, originando 

fragmentos com extremidades coesivas que podem ser ligados de imediato num vector de 

clonagem. Os sítios de restrição adicionados às sequências dos primers não hibridizam com o 

ADN do template, mas são copiados durante a reacção de PCR (Brown, 1995). 

Após purificação dos primers conforme anteriormente descrito (6.3.2), procedeu-se à 

leitura da densidade óptica a 260 nm. O primer da extremidade 5’ apresentava muito baixa 

concentração pelo que se precipitou novamente com etanol e ressuspendeu-se em 30 µl em 

vez de 100 µl de água ultrapura esterilizada. A concentração obtida do primer da extremidade 

5’ foi de 11 pmolµl-1 e o da extremidade 3’ de 1042 pmolµl-1. A solução do primer da 

extremidade 3’ foi diluída para a concentração final de 50 pmolµl-1.  

A reacção de PCR foi executada em duplicado e com 100 ng (reacção I) e 500 ng 

(reacção II) de template segundo a adição dos compostos apresentados na Tabela 6.1. 

 

Tabela 6.1 – Reacção de PCR 

 Reacção I (100 ng template) 

Volume (µl) 

Reacção II (500 ng template) 

Volume (µl) 

pVK1.1 (50 ngµl-1) 2,0 10,0 

primer extremidade 5’ (11 pmolµl-1) 4,5 4,5 

primer extremidade 3’(50 pmolµl-1) 1,0 1,0 

dNTPs (250 µM) 4,0 4,0 

Tampão (10x) 5,0 5,0 

dH2O 32,5 24,5 

Volume total adicionado 49,0 49,0 

Óleo mineral 40,0 40,0 

 Desnaturação Desnaturação 

Enzima Vent DNA Polymerase 1,0 1,0 

 

Um programa de PCR consiste em três etapas base: 
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1) Desnaturação, em que o template é desnaturado em cadeias simples e eliminam-se 

estruturas secundárias; esta etapa foi conduzida a 94ºC durante 1 minuto em ciclos regulares. 

Na fase inicial utilizou-se uma temperatura superior, 96ºC, durante 5 minutos, para desnaturar 

as cadeias do template. 

2) Emparelhamento, em que os primers hibridizam com o template. A temperatura de 

emparelhamento utilizada foi de 55ºC durante 2 minutos no primeiro ciclo e durante 1 minuto 

nos restantes ciclos. 

3) Extensão, durante a qual as novas cadeias de ADN são sintetizadas. Esta etapa é 

usualmente efectuada a 72ºC, temperatura óptima para a actividade da enzima Taq 

Polimerase. Assim a extensão foi efectuada a 72ºC durante 2 minutos no ciclo inicial e 

durante 1 minuto nos restantes ciclos. 

Em resumo, utilizou-se o seguinte programa de PCR: incubou-se a 96ºC durante 5 

minutos após o que se adicionou a enzima Vent DNA Polymerase, esperou-se cerca de 15 

segundos e continuou-se incubando a 55ºC durante 2 minutos e a 72ºC por mais dois minutos. 

Seguidamente efectuaram-se 30 ciclos  (94ºC – 1 minuto; 55ºC – 1 minuto; 72ºC - 1 minuto) 

seguidos de uma incubação a 72ºC durante 5 minutos. Esta etapa de extensão final é mais 

longa para que a enzima polimerase possa terminar a síntese de eventuais sequências 

incompletas. Isto porque à medida que a reacção de PCR prossegue, a síntese de ADN é cada 

vez menos eficiente. A enzima polimerase utilizada (Vent polimerase, New England Biolabs) 

é extraída do Thermococcus litoralis e possui actividade de rectificação de erros. O tampão 

utilizado é comercializado juntamente com a enzima polimerase. O óleo mineral é adicionado 

a fim de evitar a evaporação durante a reacção de PCR. A solução de desoxinucleótidos foi 

obtida a partir de soluções concentradas de cada desoxinucleótido (dATP, dCTP, dGTP e  

dTTP). É muito importante que a concentração de cada desoxinucleótido seja a mesma para 

evitar erros de má incorporação (Kidd e Ruano, 1995). 

Na Figura 6.11 apresenta-se o gel de electroforese em que se aplicou 5 µl das amostras 

resultantes da reacção de PCR. 

 



6. DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA PARA OBTENÇÃO DE ESTIRPES COM SEGREGAÇÃO SIMULTÂNEA DA PROPRIEDADE DE 
FLOCULAÇÃO E DE EXCREÇÃO DE β-GALACTOSIDASE   257 

 

14,

  1,

  0,

  0,

1 Kb 

7 Kb 

8 Kb 

5 Kb 

Figura 6.11 – Gel de electroforese dos produtos de PCR; (P) λ-PstI; (1), (2) produto de reacção com 100 ng de 

template; (3), (4) produto de reacção com 500 ng de template. 

 

Como se pode observar na Figura anterior, em qualquer uma das reacções obteve-se 

apenas um fragmento de cerca de 658 pb, sendo bem sucedida a reacção de PCR. Obteve-se 

maior quantidade do fragmento na reacção II com 500 ng de template (poços 3 e 4). Isolaram-

se os fragmentos obtidos na reacção de PCR com colunas QIAgen (6.3.3) e quantificou-se 

pelo método das placas de brometo de etídio (3.2.4.2). 

6.4.2.3 Clonagem e sequenciação dos fragmentos obtidos por PCR 

Inicialmente tratou-se o fragmento obtido por PCR com o fragmento de Klenow 

(enzima polimerase I sem actividade exonucleotídica 5’→ 3’) com o intuito de preencher 

eventuais falhas. A reacção efectuou-se em tubo contendo 15 µl de mistura de reacção (11,5 

µl de ADN; 1,5 µl de tampão concentrado 10x; 1,0 µl de 2,5 mM desoxinucleótidos e 1,0 µl 

de fragmento Klenow) durante 30 minutos a 37ºC. Com o intuito de desactivar o fragmento 

Klenow, incubou-se de seguida a 75ºC durante 10 minutos. Após tratamento com o fragmento 

Klenow, digeriu-se o ADN com a enzima de restrição XbaI. O vector pSP73 também foi 

digerido com a enzima de restrição XbaI. O vector pSP73 e o fragmento do gene lacA obtido 

por PCR foram ligados e clonados por electroporação em E. coli DH5α. Não se obteve 

clones. A análise da mistura de ligação em gel permitiu concluir que a ligação não tinha 

ocorrido. Numa segunda fase, optou-se por ligar o fragmento obtido por PCR com o vector 

pSP73 sem tratamento prévio com o fragmento Klenow. Obteve-se desta forma clones com o 
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plasmídeo pSP73 com a inserção do fragmento do gene lacA. Na Figura 6.12 apresenta-se o 

gel de electroforese obtido após corrida do ADN plasmídico isolado de diferentes clones e 

digerido com XbaI.  

 

  1,7 Kb 

  14,1 Kb 

  5,1 Kb 

  2,8 Kb 

Figura 6.12 – Gel de electroforese do ADN plasmídico isolado dos clones obtidos da mistura de ligação 

pSP73/XbaI e fragmento sintetizado por PCR digerido com XbaI; (P) λ-PstI; Os números correspondem ao 

número do clone. A banda assinalada corresponde à inserção, isto é, ao fragmento sintetizado por PCR. 

 

De seguida isolou-se uma maior quantidade de ADN dos clones que continham o 

fragmento sintetizado por PCR e procedeu-se a análise dos padrões obtidos após digestão 

enzimática com diferentes enzimas de restrição. Uma vez que o fragmento de PCR vai ser 

isolado do vector pLD3 através da digestão com enzimas que cortam na própria sequência do 

fragmento de PCR e não no vector pSP73, a direcção da inserção não é relevante. Após 

análise dos padrões de digestão, seleccionaram-se dois clones para isolar ADN para 

sequenciação. Utilizou-se o promotor SP6 e T7 (presentes no vector pSP73) como primer na 

reacção de sequenciação e procedeu-se à sequenciação do fragmento obtido por PCR. 

Inicialmente recorreu-se à sequenciação manual, tendo sido possível verificar, após análise da 

chapa obtida, que a sequência entre 148 pb e 648 pb do gene lacA se encontrava íntegra em 

ambos os clones. Posteriormente, recorreu-se à sequenciação automática utilizando 

electroforese capilar, comprovando-se a integridade do fragmento PCR clonado. O vector 

pSP73 contendo o fragmento do gene lacA sintetizado por PCR denominou-se pLD3. 

6.4.2.4 Clonagem do gene lacA no vector pSP73 

Uma vez construído o vector pLD2 (pSP73 + fragmento de 635 a 3187 pb do gene 

lacA) e pLD3 (pSP73+fragmento sintetizado por PCR) será necessário “reconstruir” o gene 

lacA. Para tal, procedeu-se à  digestão simultânea com as enzimas de restrição BglII e NspI, 

dos vectores pLD2 e pLD3. No caso do vector pLD3, isolou-se em gel de electroforese uma 
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banda de cerca de 0,66 Kb correspondente ao  fragmento do gene lacA sintetizado por PCR. 

No caso do vector pLD2, isolou-se uma banda de cerca de 8 Kb correspondente ao vector 

pSP73 juntamente com parte do gene lacA (de 658 pb a 3187 pb). De seguida, procedeu-se à 

ligação dos fragmentos isolados e electroporação de E. coli DH5α. Após digestão com a 

enzima XhoI, e para os clones que transportarem o plasmídeo pLD4, obter-se-ão dois 

fragmentos, um de cerca de 3 Kb correspondente ao gene lacA e outro de cerca de 2,5 Kb 

correspondente ao vector pSP73 (ver Figura 6.13).  
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Figura 6.13 – Plasmídeo pLD4.  

 

Na Figura 6.14 apresenta-se o gel de electroforese dos fragmentos obtidos após 

digestão com a enzima XhoI do ADN isolado de diferentes clones. O clone 30 apresenta o 

padrão esperado. O clone 3 apresenta o padrão esperado mais uma banda adicional muito 

ténue a cerca de 5 Kb que pode corresponder ao plasmídeo não digerido, podendo possuir o 

plasmídeo pretendido. Também os clones 5, 15, 17 e 21 apresentam as duas bandas esperadas 

mais uma banda a cerca de 5 Kb que pode indicar digestão incompleta. Isolou-se maior 

quantidade de ADN destes clones e procedeu-se a análise dos padrões obtidos após digestão 

com diferentes enzimas, escolhendo-se o clone 3 como contendo o vector pLD4. O gene lacA 

pode agora ser facilmente isolado do vector pLD4 recorrendo a diferentes enzimas de 

restrição (ver Figura 6.13). Uma vez que as enzimas XhoI e SacI não cortam o gene lacA nem 

a cassete PGK, o gene lacA será isolado do vector pLD4 como fragmento XhoI-SacI, 

aproveitando o sítio de corte SacI existente no plasmídeo pSP73 a jusante do sítio de corte 
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EcoRI. Para tal será necessário inserir o sítio de clonagem XhoI-SacI na cassete PGK. Desta 

forma, apenas uma direcção é permitida, facilitando a detecção dos clones com a inserção 

pretendida. O gene lacA poderá ainda ser facilmente isolado do vector pLD4, como fragmento 

XhoI-XhoI, uma vez que o vector pSP73 possui um sítio de corte XhoI a jusante do sítio de 

corte EcoRI. No entanto, nesse caso a direcção da inserção terá que ser determinada. 

 

  1,7 Kb 

    14,1 Kb 

  5,1 Kb 

  1,1 Kb 

Figura 6.14 – Gel de electroforese do ADN plasmídico isolado dos clones obtidos após ligação do fragmento 

PCR BglII-NspI com o vector pLD2 digerido com BglII e NspI, após digestão com XhoI; (P) λ-PstI; os números 

correspondem ao número do clone. 

 

6.4.3 Alteração do sítio de clonagem na cassete PGK 

O sítio de clonagem no promotor/terminador PGK é BglII, não sendo assim possível a 

inserção do gene lacA nesta cassete. Assim, desenhou-se um linker, BglII-XhoI-SacI-BglII  

com o intuito de modificar o sítio de clonagem. De acordo com a Figura 6.15, adquiriram-se 

os oligonucleótidos para a extremidade 5’  

5’ GAT CTC TCG AGG AGC TCA 3’ 

e para a extremidade 3’ 

5’ GAT CTG AGC TCC TCG AGA 3’ 

procedendo-se à sua purificação como anteriormente descrito (6.3.2).  
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Figura 6.15 – Desenho representativo do linker a inserir no sítio de corte BglII da cassete PGK. 

 

Diluíram-se os oligonucleótidos para a concentração final de 20 pmolµl-1 e procedeu-se ao 

seu emparelhamento. Para tal, colocou-se um tubo com 9 µl de cada uma das sequências de 

oligonucleótidos num copo com água a ferver, tapou-se com papel de alumínio e deixou-se 

atingir a temperatura ambiente (durante a noite), sendo posteriormente guardado a -20ºC. 

Após digestão do vector pMA91 com a enzima BglII procedeu-se à ligação deste com o 

linker. Para a ligação testaram-se as razões molares inserção/vector de 100x, 300x e 500x, 

efectuando-se a mistura de ligação em 500 ng de ADN total. Procedeu-se à análise dos clones 

obtidos com digestão da enzima de restrição SacI. Alguns clones (4, 9, 25, 45) parecem ter o 

padrão de digestão correcto (ver Figura 6.16), isto é,  uma única banda a 9,5 Kb. 
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  1,7 Kb 

    14,1 Kb 

  5,1 Kb 

 

Figura 6.16 – Gel de electroforese do ADN isolado de diferentes clones obtidos por electroporação da ligação 

pMA91/BglII e linker, digerido com a enzima de restrição SacI; (P) λ-PstI; (1) pMA91; (2) pMA91/SacI; (4) 

clone 4; (9) clone 9; (25) clone 25; (45) clone 45. 

 

Para confirmar, procedeu-se ao isolamento de maior quantidade de ADN dos clones 4, 9, e 45, 

e digeriu-se o ADN isolado com as enzimas de restrição BglII, XhoI, SacI, HindIII, EcoRI, 

BamHI e ClaI (Figura 6.17). Os clones 4 e 9 parecem corresponder ao vector pMA91 mais 

linker BglII-XhoI-SacI-BglII. O clone 45 não corresponde ao vector pMA91 mais linker, 

parece ter sofrido algumas delecções. De seguida, procedeu-se à sequenciação do linker 

introduzido no vector pMA91. Apesar da digestão com enzimas de restrição indicar a correcta 

inserção do linker, a ordem dos sítios de corte pode não corresponder à pretendida. Assim, 

efectuou-se a sequenciação utilizando como primer uma sequência do promotor PGK (5’ 

CAT CAA GGA AGT AAT 3’). Verificou-se por sequenciação automática que o clone 4 

apresentava a orientação errada, isto é, BglII-SacI-XhoI-BglII (ver Figura 6.18), enquanto que 

o clone 9 apresentava a sequência pretendida, isto é, BglII-XhoI-SacI-BglII.  
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Figura 6.17 – Gel de electroforese para análise dos clones 4, 9 e 45 resultantes da ligação pMA91/BglII e linker; 

(P) λ-PstI; (1), (2), (3), (4) plasmídeos isolados respectivamente, dos clones 4, 9 , 45, e plasmídeo pMA91; (5), 

(6), (7), (8) plasmídeos na mesma ordem digeridos com BglII; (9), (10), (11), (12)  plasmídeos na mesma ordem 

digeridos com XhoI; (13), (14), (15), (16)  plasmídeos na mesma ordem digeridos com SacI; (17), (18), (19), (20)  

plasmídeos na mesma ordem digeridos com HindIII; (21), (22), (23), (24)  plasmídeos na mesma ordem 

digeridos com EcoRI; (25), (26), (27), (28)  plasmídeos na mesma ordem digeridos com BamHI; (29), (30), (31), 

(32)  plasmídeos na mesma ordem digeridos com ClaI.  

 

 

Figura 6.18 – Sequência obtida por sequenciação automática do clone 4. 

 

 

Assim, utilizou-se o clone 9 contendo o plasmídeo pLD5 para isolar a cassete PGK, com 

sítios de clonagem XhoI e SacI. 
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6.4.4 Inserção da cassete PGK modificada no vector pET13.1 

Após digestão do vector pET13.1 com a enzima de restrição HindIII, tratou-se o 

mesmo com a enzima fosfatase alcalina a fim de evitar a recirculação do vector. A cassete 

modificada de PGK foi isolada do vector pLD5, após digestão com HindIII e electroforese em 

gel de agarose, como uma banda de 1,8 Kb. Após ligação do vector pET13.1 com a cassete 

modificada PGK, procedeu-se à electroporação das células E. coli HB101 (3.1.2), obtendo-se 

3 clones. O ADN plasmídico dos três clones obtidos foi isolado e digerido com a enzima de 

restrição HindIII, apresentando os clones 1 e 2 o padrão esperado (Figura 6.19). 

 

    9,4 Kb 

    4,4 Kb 

    2,0 Kb 

    0,6 Kb 

  23,1 Kb 

Figura 6.19 – Gel de electroforese do ADN isolado dos clones obtidos da electroporação da mistura de ligação 

do vector pET13.1/HindIII com a cassete PGK como fragmento HindIII de 1,8 Kb, digeridos com HindIII; (P) λ-

HindIII; (1) clone 1; (2) clone 2; (3) clone 3.  

 

Na Figura 6.20 pode confirmar-se da identidade do vector pLD6 (vector pET13.1 mais 

cassete PGK modificada) por análise dos padrões obtidos após digestão com as enzimas de 

restrição BamHI, HindIII, XhoI e SacI. 
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pET13.1 
BamHI 

2xCUP1 

PGK 
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Bgl

Xho
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Bgl

pLD6 
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I 

I 

II 

  23,1 K

  2,3 Kb 
  2,0 Kb 

b 

Figura 6.20 – Gel de electroforese para análise do vector pLD6; (P) λ-HindIII; plasmídeo pLD6 digerido com 

BamHI (1); HindIII (2); XhoI (3); SacI (4). A banda assinalada corresponde à cassete PGK. 

 

Ao vector pLD6 será adicionado a cassete BamHI, com o gene FLO1 e cassete ADH1, 

no sítio de corte BamHI e o gene lacA como fragmento XhoI-SacI. A clonagem do fragmento 

BamHI tem que ser efectuada primeiro, uma vez que a enzima BamHI corta o gene lacA. A 

clonagem do gene lacA será efectuada no final uma vez que as enzimas XhoI e SacI não 

cortam nem o vector pET13.1, nem o gene FLO1 nem a cassete ADH1. 

6.4.5 Clonagem do gene FLO1 e cassete ADH1 no vector pLD6  

Devido à existência de sequências repetitivas no gene FLO1 a clonagem deste gene 

em E. coli revela-se problemática, uma vez que a bactéria deleccionará essas sequências 

repetidas. A sequência do gene FLO1 foi inicialmente publicada (Watari et al., 1989) 

contendo uma ORF (open reading frame ) de 2586 pb e codificando para uma proteína de 862 

aminoácidos (proteína FLO1S). No entanto, estudos posteriores indicaram que o gene clonado 

não era o gene FLO1 intacto mas sim uma versão do mesmo com uma delecção de cerca de 2 

Kb na ORF. O gene FLO1 intacto foi posteriormente clonado e sequenciado revelando uma 

ORF de 4611 pb e codificando para uma proteína de 1537 aminoácidos (proteína FLO1L; 

Watari et al., 1994a,b). A delecção ocorreu numa região muito repetitiva do gene FLO1. A 

proteína FLO1L contém 18 repetições de uma sequência de 45 aminoácidos (ou 135 pb) rica 

em serina e treonina enquanto que a proteína FLO1S contém apenas 3 dessas repetições. Os 

autores observaram que se conseguia clonar o gene intacto FLO1 na estirpe E. coli JA221, 

muito embora alguns transformantes desta estirpe também apresentassem a forma 

deleccionada do gene. No entanto, as delecções eram ainda mais rápidas nas estirpes de E. 

coli MC1061 e DH5α. Segundo os autores (Watari et al., 1994b) este evento de delecção em 
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E. coli ocorre devido à recombinação homóloga na região altamente repetitiva do gene FLO1. 

Assim, decidiu-se proceder à clonagem do gene FLO1 na estirpe E. coli JA221, estirpe 

anteriormente utilizada por Watari et al. (1994a,b). 

Procedeu-se à digestão do vector pBR-ADH1-FLO1 e pLD6 com a enzima de 

restrição BamHI. A digestão do vector pBR-ADH1-FLO1 com BamHI resulta em duas 

bandas, uma de 6,5 Kb correspondente ao gene FLO1 mais cassete ADH1, e uma de 4,4 Kb 

correspondendo ao vector pBR322. Após isolamento da banda de 6,5 Kb do gel de 

electroforese esta é ligada ao vector pLD6 digerido com BamHI e tratado com fosfatase 

alcalina. A mistura de ligação foi electroporada na estirpe E. coli JA221. Após várias 

tentativas, verificou-se que se obtinha sempre clones com um vector que quando digerido com 

BamHI resultava numa única banda de 4,4 Kb em vez de uma banda de  13,4 Kb 

correspondente ao vector pLD6 e uma banda de 6,5 Kb correspondendo ao gene FLO1 mais 

cassete ADH1. Uma vez que o resultado se repetia sistematicamente, excluiu-se a hipótese de 

contaminação ou de delecções por parte da bactéria. Colocou-se então a hipótese de o 

fragmento correspondente ao vector pBR322 contaminar a banda correspondente ao 

fragmento FLO1+ADH1. Apesar de no gel de electroforese visualizar-se a separação das 

bandas, uma pequena contaminação da banda superior com o vector pBR322 não seria visível. 

Sendo o vector pBR322 um vector de clonagem, este vector transformará com elevada 

eficiência mesmo quando presente em quantidades residuais. Assim, justificar-se-ia a grande 

quantidade de clones obtida após electroporação e o seu padrão de digestão com BamHI. Para 

contornar esta limitação e uma vez que a corrida do gel de electroforese era o mais longa 

possível, não se conseguindo separar mais as bandas, procurou-se uma enzima de restrição 

que cortasse o vector pBR322 mas não o fragmento do gene FLO1 mais cassete ADH1. Desta 

forma, mesmo contaminando o gene FLO1 e cassete ADH1 não estaria em condições de 

recircular e transformar com elevada eficiência a bactéria. Após análise das sequências do 

gene FLO1, do promotor ADH1 e do terminador ADH1, verificou-se que as enzimas de 

restrição AatII, Eam1105I, EcoRI, NdeI, PstI, PvuI  não cortam estes elementos, cortando no 

entanto o vector pBR322. Destas enzimas optou-se pela enzima EcoRI dado que a hidrólise 

com esta enzima e com a enzima BamHI se pode efectuar simultaneamente devido a usarem o 

mesmo tampão (tampão A e B, Boehringer Mannheim). Como a enzima EcoRI corta muito 

próximo do sítio de corte da enzima BamHI no vector pBR322 (diferença de 377 pb), quando 

o vector pBR-ADH1-FLO1 é digerido com ambas as enzimas visualiza-se uma banda na parte 

inferior do gel (Figura 6.21). O fragmento de 6,5 Kb isolado do gel de electroforese foi ligado 
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ao vector pLD6 digerido com BamHI e tratado com fosfatase alcalina em mistura de ligação 

contendo 300 e 500 ng de ADN. Optou-se por electroporar a mistura de ligação em células de 

E. coli adquiridas comercialmente, de elevada eficiência e sem riscos de 

delecção/recombinação das moléculas de ADN (células Stratagene@Sure). Obtiveram-se 

quatro clones, que se analisaram por digestão com BamHI, verificando-se que dois clones 

(clone 3 e 4) apresentavam o padrão esperado, isto é, uma banda de elevado peso molecular 

correspondente ao vector pLD6 e outra banda de cerca de 6,5 Kb correspondendo ao gene 

FLO1 e cassete ADH1 (Figura 6.22). 

 

  6,6 Kb 

  2,3 Kb 

  5,1 Kb 

  0,5 Kb 

Figura 6.21 – Gel de electroforese do vector pBR-ADH1-FLO1 após digestão com BamHI e EcoRI; (Ph) λ-

HindIII; (Pp) λ-PstI; (1) e (2) pBR-ADH1-FLO1 digerido com BamHI e EcoRI; Bandas assinaladas, fragmento 

obtido devido à digestão com EcoRI (ver texto). 

 

  23,1 Kb 

    0,6 Kb 

Figura 6.22 – Gel de electroforese do ADN isolado dos clones obtidos após electroporação com a mistura de 

ligação do vector pLD6/BamHI e cassete FLO1+ADH1, digerido com BamHI; (P) λ-HindIII; (1), (2), (3), (4) 

clones 1, 2, 3 e 4. A banda assinalada corresponde ao gene FLO1 mais cassete ADH1. 

 

O vector obtido foi denominado pLD7. 
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6.4.6 Clonagem do gene lacA nos vectores pLD6 e pLD7 

Antes da obtenção do plasmídeo pLD7, procedeu-se à clonagem do gene lacA no 

vector pLD6, uma vez que este vector recombinante igual ao vector a obter no final, mas sem 

o gene FLO1 e cassete ADH1, servirá como plasmídeo controlo. A estratégia inicialmente 

seguida baseou-se na digestão inicial dos vectores pLD4 e pLD6 com SacI, precipitação por 

etanol, seguida de nova digestão com a enzima de restrição XhoI, e corrida em gel de 

electroforese para isolamento das bandas de interesse. A digestão conjunta das duas enzimas 

não era viável devido à diferença nos tampões associados a cada uma delas. Observou-se com 

este procedimento que a digestão era incompleta, mesmo assim prosseguiu-se com o 

isolamento das bandas de interesse, isto é, pLD6 e lacA, obtendo-se muitos clones após 

electroporação. No entanto, o padrão não era o esperado, obtendo-se clones com o plasmídeo 

pLD6 sem inserção ou com bandas com cerca de 2,5 Kb (Figura 6.23). A fim de averiguar se 

se estava a isolar a banda correcta, isto é, correspondente ao gene lacA, digeriu-se a banda 

isolada de gel de electroforese com a enzima HindIII. A digestão do gene lacA com HindIII 

apresenta duas bandas características, uma de 1326 e outra de 1592 pb. Na Figura 6.24 

apresenta-se o padrão de digestão obtido do fragmento isolado em gel com a enzima HindIII. 

Como se pode observar, o fragmento isolado em gel parece corresponder ao gene lacA. Pode 

observar-se duas bandas juntas entre 2027 e 564 pb que devem corresponder às bandas 

1326/1592 pb. Pode ainda observar-se uma banda na parte inferior do gel abaixo de 564 pb, 

que deve corresponder à banda esperada de 306 pb, que resulta de um fragmento situado entre 

o último sítio de corte no gene lacA e o sítio de corte no plasmídeo pSP73. As bandas mais 

ténues correspondem muito provavelmente a digestão incompleta. A banda entre 6557 e 4361 

pb, situa-se onde se isolou o fragmento (fragmento não digerido) e a banda cerca de 2027 pb 

pode, por exemplo, corresponder à soma das bandas 1592+306 pb. Confirmou-se assim, que 

se estava a isolar a banda correcta correspondente ao gene lacA. 
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Figura 6.23 – Gel de electroforese do ADN isolado de clones obtidos após electroporação com a mistura de 

ligação de pLD6/(XhoI+SacI) e lacA; (P) λ-HindIII; (1), (2), (3) e (4) diferentes clones. 

 

    4,4 Kb 

2,3 Kb
2,0 Kb

0,6 Kb

 
 

 

 
 

 

2,3 Kb
2,0 Kb

6,6 Kb

Figura 6.24 – Gel de electroforese de análise ao fragmento isolado como lacA; (P) λ-HindIII; (1) fragmento 

digerido com HindIII. 

 

Com o intuito de melhor controlar todo o processo, após digestão com SacI, procedeu-

se ao isolamento das bandas em gel de electroforese correspondentes ao vector pLD6 e ao 

gene lacA, 3,1 Kb. De seguida, digeriu-se os fragmentos com a enzima XhoI isolando a banda 

correspondente ao gene lacA (Figura 6.25). 
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2,3 Kb 
2,0 Kb 

6,6 Kb 

Figura 6.25 – Gel de electroforese do vector pLD4 digerido com XhoI e SacI; (P) λ-HindIII; banda assinalada 

com seta é a banda isolada correspondente ao gene lacA. 

 

Procedeu-se à ligação do fragmento isolado lacA/(SacI+XhoI) com o vector 

pLD6/(SacI+XhoI). Uma vez mais, e sistematicamente, obteve-se muitos clones que quando 

digeridos com XhoI apresentavam uma banda de cerca  de 2,5 Kb. Pôs-se a hipótese de o 

vector de clonagem pSP73 (2,5 Kb) estar a contaminar a banda de 3,1 Kb correspondente ao 

gene lacA. Apesar de em gel se ter verificado a pureza da banda isolada (Figura 6.26), a 

contaminação com uma quantidade residual de pSP73 pode ser a razão pelos resultados 

obtidos.  

 

2,3 Kb 
2,0 Kb 

4,4 Kb 

Figura 6.26 – Gel de electroforese do fragmento isolado como sendo o gene lacA; (P) λ-HindIII; (1) fragmento 

correspondente ao gene lacA. 
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Assim, procurou-se uma enzima para cortar juntamente com XhoI, enzima essa que 

corte o vector pSP73 mas não o gene lacA. Da análise da sequência do gene lacA e do vector 

pSP73, verificou-se que as enzimas de restrição BglII, KpnI, PvuII, SacI, ScaI, SmaI, SphI, 

XbaI correspondiam a este requisito. A enzima de restrição ScaI pode ser utilizada com o 

mesmo tampão que a enzima de restrição XhoI, inibindo a recirculação do vector pSP73.  Este 

procedimento possibilitou contornar as dificuldades de clonagem encontradas, deixando de se 

obter elevada quantidade de clones com o plasmídeo de 2,5 Kb. No entanto, deixou de se 

obter clones no final da electroporação. As digestões SacI, isolamento em gel, seguida de 

digestão  com XhoI e ScaI, resultam em muito pouco ADN no final do processo, dificultando 

a obtenção de clones recombinantes. Procurou-se noutras marcas comerciais, enzimas XhoI e 

SacI que pudessem ser usadas simultaneamente com o mesmo tampão. As enzimas Biolabs, 

XhoI e SacI podem ser utilizadas com o mesmo tampão na digestão de ADN. Assim, 

procedeu-se à digestão dos vectores pLD4 e pLD6 com as enzimas XhoI e SacI, efectuando-se 

posteriormente a ligação e electroporação em células electrocompetentes de E. coli 

comercializadas pela Clontech. Obtiveram-se 12 clones que após isolamento do ADN e 

digestão com as enzimas XhoI, SacI e HindIII, revelaram diferentes padrões de digestão entre 

eles, apresentando apenas o clone 7 um padrão possível para o plasmídeo pLD9 

(pLD6+lacA).  
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Assim, isolou-se maior quantidade de ADN do clone 7, digeriu-se com as enzimas 

XhoI, SacI, HindIII, assim como os vectores pLD6, pET13.1 e pLD4 (Figura 6.27). Pelo 

padrão observado no gel, o plasmídeo isolado do clone 7 parece corresponder ao vector 

pLD9, isto é, ao vector pLD6 coma inserção do gene lacA. O padrão esperado do vector pLD9 

após digestão com HindIII é: uma banda de 11,6 Kb correspondente ao vector pET13.1; uma 

banda de 1,45 Kb correspondente ao promotor PGK; 2 bandas, uma de 1,326 e outra de 1,592 

Kb correspondente ao gene lacA; uma banda de 0,605 Kb correspondente a um fragmento do 

gene lacA mais terminador PGK. Todas estas bandas são visíveis no ADN isolado do clone 7 
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e digerido com HindIII. A digestão com XhoI e SacI deve apenas linearizar o plasmídeo, o 

que também se observou para o ADN plasmídico isolado do clone 7. 

 

2,3 Kb 
2,0 Kb 

6,6 Kb 

1,7 Kb 

1,2 Kb 

2,8 Kb 

5,1 Kb 

14,1 Kb 

Figura 6.2  – Gel de electroforese do plasmídeo isolado do clone 7 resultante da ligação entre pLD6/XhoI/SacI e 

gene  lacA, plasmídeo pLD6, pET13.1, pLD4; (Ph) λ-HindIII; (Pp) λ-PstI ; (1), (2), (3), (4), plasmídeo isolado 

do clone 7, pLD6, pET13.1 e pLD4 respectivamente, digeridos com XhoI; (5), (6), (7), (8) plasmídeos na mesma 

ordem digeridos com  SacI; (9), (10), (11), (12)  plasmídeos na mesma ordem digeridos com HindIII. 

7

 

6.4.7 

Após obtenção do plasmídeo pLD7, procedeu-se à sua digestão com as enzimas XhoI 

e SacI,  para ligação com o fragmento XhoI e SacI obtido do plasmídeo pLD4, correspondente 

ao gene lacA. Tratou-se o fragmento de inserção com fosfatase alcalina e utilizou-se os dois 

fragmentos, o tratado e o não tratado para ligar ao vector pLD7. A electroporação fez-se com 

células electrocompetentes de E. coli Stratagene@Sure. Não se obteve nenhum clone 

recombinante.  

Transformação de estirpes cervejeiras com o vector pLD7 

Utilizou-se o plasmídeo construído pLD7 para transformação da estirpe cervejeira não 

floculante W204 (Watari et al., 1994). Utilizando o meio selectivo Nep-glucose com 0,35 mM 

de CuSO4 (5.3.1), obtiveram-se 3 transformantes de levedura. Para os três transformantes e 

para o controlo, estirpe cervejeira W204 transformada com vector pLD6, testou-se em tubo de 

5 ml com meio Nep-glucose-CuSO4 a capacidade de floculação. Os clones 1 e 2 apresentaram 

flocos visíveis a olho nu enquanto que o clone 3 e a cultura de W204 transformada com o 

vector pLD6 apresentaram-se como cultura pulvurulenta (Figura 6.28). 
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6.4.8 Transformação de estirpes cervejeiras com o vector pLD9 

Transformou-se a estirpe cervejeira W204 (Watari et al., 1994) com o vector pLD9, 

utilizando como meio selectivo Nep-glucose com 0,35 mM de CuSO4. Obtiveram-se 8 e 10 

transformantes em ensaios executados em paralelo. Testou-se em microplaca os clones 

obtidos para actividade β-galactosídica (Domingues et al., 1997) sendo o resultado negativo 

para todos os clones. Para confirmar se se estava a utilizar o vector correcto na transformação, 

analisou-se novamente em gel o vector pLD9 digerido com diferentes enzimas, sendo visíveis 

algumas bandas adicionais. Procedendo-se a novos isolamentos e análises em gel, não foi 

possível visualizar novamente o padrão esperado e observado na Figura 6.27. Deverá 

proceder-se novamente à transformação com a mistura de ligação utilizando células 

Stratagene@Sure que já demonstraram na clonagem do gene FLO1 serem capazes de manter 

o ADN clonado íntegro. O vector pLD9 deve ter sofrido alguma alteração quando clonado na 

bactéria, e por essa razão não conferiu actividade de β-galactosidase à levedura W204. Este 

vector além de servir de controlo para o vector a construir pLD8, apresenta também outras 

potencialidades. No capítulo 5, apresentam-se resultados da transformação de estirpes 

cervejeiras, W204 e W204-ADH1-FLO1 com o vector pLD1. Verificou-se que estes 

transformantes apresentavam baixa actividade β-galactosídica. Uma vez que no vector pLD9 

o gene lacA está sob acção do promotor e terminador PGK e não do ADH1 como no vector 

pLD1, poderá analisar-se a diferença de actividade β-galactosídica das mesmas estirpes 

quando transformadas com o vector pLD9. 
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6.5 Conclusões 

A construção do plasmídeo codificando simultaneamente para a produção de β-

galactosidase extracelular e para a floculação foi dificultada por uma série de problemas de 

clonagem que foram aparecendo ao longo da construção. Essas dificuldades foram sendo 

ultrapassadas recorrendo a diferentes técnicas de biologia molecular. No entanto, até à 

presente data, o objectivo principal a que nos propusemos não foi atingido. 

O plasmídeo base da construção, pET13.1 (5.3.2; 6.3.1), possui 11,6 Kb, aquando da 

clonagem da cassete PGK, o vector resultante pLD6 contém 13,4 Kb. A clonagem do gene 

FLO1 sob acção do promotor e terminador ADH1 resultou num plasmídeo (pLD7) de cerca de 

20 Kb. A construção do plasmídeo final, pLD8 (pLD7+lacA) resultará num plasmídeo de 

cerca de 23 Kb. Plasmídeos destas dimensões são muito difíceis de clonar em E. coli, 

apresentando instabilidade estrutural e segregativa (Old e Primrose, 1995). A construção do 

plasmídeo pLD8 foi ensaiada segundo os procedimentos de clonagem usuais. Isto é, após 

ligação, efectua-se a amplificação do vector em E. coli, escolhendo-se os clones com a 

construção pretendida e isolando-se em maior quantidade o vector recombinante. Uma vez 

comprovada a integridade do vector construído prossegue-se para a transformação da 

levedura. Além de se tornar complicada a clonagem em E. coli de plasmídeos de grandes 

dimensões, a própria ligação de um vector de 20 Kb com um fragmento de 3 Kb é 

desfavorecida, dificultando a obtenção de clones com a construção. De salientar que na 

obtenção do plasmídeo pLD7 apenas se obteve 3 clones dois dos quais contendo o vector 

pLD7. Estamos, portanto, perante um acontecimento de baixa frequência. É possível que, 

seguindo o método de clonagem usual se venha a conseguir a construção do plasmídeo pLD8, 

no entanto, outras alternativas devem ser consideradas. 

Os cromossomas artificiais de levedura são uma forma conveniente para clonar 

grandes quantidades de ADN (Burke et al., 1987). No entanto, o problema em causa refere-se 

à clonagem em bactéria e não em levedura. Também a clonagem recorrendo a fagos pode ser 

considerada, levando, no entanto, à reformulação de toda a estratégia até agora desenvolvida. 

Outra alternativa é a transformação da levedura directamente sem amplificação do 

vector recombinante. Isto é, a mistura de ligação é transformada directamente em levedura. A 

dificuldade deste procedimento está na identificação dos transformantes com o plasmídeo 

contendo a inserção pretendida. No entanto, no presente caso esse aspecto é facilitado uma 

vez que o gene de inserção é o gene lacA, podendo ser seleccionado positivamente pela fácil 
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identificação em placas contendo X-gal. Assim, os transformantes contendo o plasmídeo 

pLD8 serão facilmente identificados pela cor azul das suas colónias quando crescidas em 

placas contendo X-gal. 

Apesar de não se ter construído o vector pLD8, objectivo principal do trabalho, outros 

vectores foram sendo construídos que apresentam diversas potencialidades. O vector pLD4, é 

constituído pelo vector de clonagem pSP73 e o gene lacA. Este vector permite o isolamento 

do gene lacA, utilizando diferentes enzimas, facilitando a eventual clonagem deste gene para 

diferentes situações. O vector pLD7 pode ser utilizado para transformação de estirpes 

cervejeiras para conferir floculação durante toda a fermentação e ser assim possível a 

operação em contínuo de elevada densidade celular. Este vector transporta o gene CUP1 de S. 

cerevisiae presente tanto em estirpes de laboratório como em estirpes selvagens. No entanto, 

praticamente todas as leveduras cervejeiras são sensíveis ao cobre podendo utilizar-se a 

aquisição de resistência ao cobre como marca selectiva. Estirpes cervejeiras transformadas 

com plasmídeos contendo a marca CUP1 fermentam à mesma velocidade que as estirpes 

parentais e produzem cerveja idêntica à normalmente produzida (Hammond, 1995). Refira-se 

ainda o baixo custo do cobre e o facto de ser utilizado em muito baixas concentrações. Em 

termos fundamentais, o vector pLD7 pode ser utilizado para o estudo da propriedade de 

floculação. Pode ainda ser utilizado para validar o desenho aqui proposto, através da operação 

em contínuo em elevada densidade celular e analisando a estabilidade do plasmídeo no 

sistema. O vector pLD9, sendo muito semelhante ao vector pLD1 excepto para o promotor e 

terminador, pode ser utilizado para estudos comparativos de desempenho dos promotores e 

terminadores ADH1 e PGK na expressão da actividade de β-galactosidase. 

Em conclusão, adquiriu-se um conjunto de ferramentas e materiais que permitirão o 

estudo da utilização da floculação, quer do ponto de vista fundamental quer do ponto de vista 

aplicado, tanto na aplicação à indústria cervejeira como à produção de proteínas 

recombinantes. 
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O presente trabalho centrou-se na construção e caracterização de estirpes floculantes 

de S. cerevisiae recombinantes para aplicação a processos biotecnológicos, nomeadamente ao 

tratamento biotecnológico do soro de queijo. Este trabalho faz parte de um projecto de 

valorização integral do soro de queijo cujas principais unidades processuais estão 

esquematizadas na Figura 7.1. O principal objectivo do trabalho consistiu em, através da 

tecnologia do ADN recombinante, melhorar a etapa da fermentação. Para tal, desenhou-se três 

estratégias alternativas apresentadas nos capítulos 4, 5 e 6, considerando além da produção de 

etanol a possibilidade de produção de β-galactosidase. O principal objectivo do trabalho foi 

alcançado no capítulo 4 com a construção de uma estirpe de S. cerevisiae floculante e com 

capacidade de fermentar eficientemente a lactose. Na segunda estratégia optou-se por analisar 

a possibilidade de produção de β-galactosidase por estirpes floculantes de S. cerevisiae, 

utilizando o permeado de soro de queijo como substrato. A terceira estratégia, e com o 

objectivo de desenvolver um sistema de produção de β-galactosidase com elevada  

produtividade, centrou-se em obter um plasmídeo com segregação simultânea da propriedade 

de floculação e de actividade de β-galactosidase, para produção de β-galactosidase em 

contínuo num sistema auto-selectivo. 

Para uma visão mais esclarecedora do trabalho realizado, sumariza-se as principais 

contribuições de cada uma das fases individualmente, fazendo-se a articulação de todo o 

trabalho no final. 

Dos estudos efectuados no âmbito da primeira fase do trabalho saliente-se as seguintes 

contribuições: 

•  Construíu-se uma estirpe floculante de S. cerevisiae capaz de metabolizar e 

fermentar eficientemente a lactose. A construção de estirpes recombinantes de S. cerevisiae 

fermentadoras da lactose, encontra-se descrita na literatura, mas até à data, as estirpes 

construídas apresentavam algumas limitações, nomeadamente crescimento lento e/ou  

instabilidade genética e/ou baixa produção de etanol.  

• Utilizando um reactor do tipo airlift previamente desenvolvido para aplicação a 

células floculantes (Sousa, 1994), foi possível ultrapassar a instabilidade, inicialmente 

observada, da floculação da estirpe recombinante. Operou-se em sistema contínuo de elevada 

densidade celular com meio contendo lactose como única fonte de carbono, apresentando o 

sistema elevada estabilidade e produtividade. Ao utilizar a lactose como única fonte de 

 



7. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS DE TRABALHO FUTURO   279 

carbono, esta funcionou como pressão selectiva, observando-se elevada estabilidade do 

plasmídeo mesmo em meio contendo uracilo. 
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Figura 7.1 – Principais unidades processuais na produção de álcool a partir do soro de queijo na Quinta dos 

Ingleses, Lousada. 

 

• Verificou-se que o sistema contínuo de elevada densidade celular operado com a 

estirpe recombinante era resistente a contaminações de microrganismos com taxa de 

crescimento superior à da estirpe recombinante, quando operado a taxas de diluição 

suficientemente elevadas (D=0,45 h-1). Para efectuar este estudo, construíu-se uma bactéria de 

E. coli recombinante, expressando a proteína GFP para fácil monitorização. 

• Aplicou-se o sistema desenvolvido à fermentação do permeado de soro de queijo, 

obtendo-se uma produtividade em etanol próxima de 10 gl-1h-1. Pretendeu-se melhorar o 

processo, aumentando o teor alcoólico para diminuir os custos de destilação. Assim, testou-se 
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o permeado de soro de queijo concentrado duas vezes (100 gl-1 de lactose). Verificou-se que a 

estirpe recombinante era capaz de fermentar eficientemente a lactose, produzindo cerca de 53 

gl-1 de etanol. Não foi, no entanto, possível operar em contínuo em sistema de elevada 

densidade celular quando o reactor era alimentado com o concentrado de permeado de soro de 

queijo devido à desfloculação da biomassa. 

Relativamente à segunda fase do trabalho as contribuições de relevo são: 

• Verificou-se experimentalmente a viabilidade da excreção de proteínas heterólogas 

por células floculantes. Devido às limitações difusionais atribuídas aos flocos, a produção de 

proteínas extracelulares utilizando células floculantes estava envolvida de algum cepticismo. 

Construíu-se um plasmídeo transportador do gene lacA para transformação de estirpes 

cervejeiras. As estirpes transformadas eram idênticas excepto que uma continha o gene FLO1 

integrado no genoma. Foi possível assim comparar o desempenho da estirpe floculante com a 

não-floculante quanto à produção de β-galactosidase extracelular. Verificou-se que as 

diferenças não eram significativas. 

• Uma vez que as estirpes cervejeiras recombinantes apresentavam algumas limitações 

(crescimento lento, limitação na quantidade de lactose metabolizada) e tendo-se verificado a 

viabilidade de produção de proteínas extracelulares por células floculantes, tentou-se construir 

outras estirpes floculantes com melhor desempenho. A estirpe construída S. cerevisiae 

NCYC869-A3/pVK1.1 apresentou um bom crescimento em lactose, apresentando uma 

produção de β-galactosidase extracelular cerca de 200 vezes superior às estirpes cervejeiras 

anteriormente construídas. Comparativamente às estirpes recombinantes de S. cerevisiae 

excretoras de β-galactosidase descritas na literatura, esta estirpe apresenta um desempenho 

claramente superior ao descrito para a estirpe construída por Kumar et al. (1992) e semelhante 

ao descrito para as estirpes construídas por Ramakrishnan e Hartley (1993) em termos de 

crescimento em lactose mas superior em termos de estabilidade do plasmídeo e produção de 

β-galactosidase extracelular. 

• Com a estirpe construída, utilizando culturas em descontínuo e semi-contínuo foi 

possível caracterizar a fisiologia da estirpe recombinante excretora de β-galactosidase. Devido 

ao promotor utilizado verificou-se uma fase inicial de latência de cerca de 10 horas e um 

aumento da produção de β-galactosidase durante a fase de consumo de etanol. O tempo de 

latência é passível de diminuição através de utilização de um inóculo mais forte constituído 

por células e sobrenadante contendo enzima β-galactosidase. Verificou-se que o oxigénio é 
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essencial em baixas concentrações, não apresentando nenhum efeito notório para 

concentrações mais elevadas. Para concentrações de lactose baixas (5, 10 e 20 gl-1) não se 

verificou um aumento significativo da β-galactosidase produzida. No entanto, para 

concentrações mais elevadas (50, 100, 150 gl-1) a produção de β-galactosidase aumenta com o 

aumento da concentração inicial de lactose. Constatou-se que o aumento da concentração de 

extracto de levedura era benéfico para a produção da enzima. Este efeito parece estar 

relacionado com o aumento da concentração celular que permite antecipar a fase de consumo 

de etanol, aumentando assim, a produção de β-galactosidase. Os estudos efectuados em 

cultura semi-contínua, permitiram concluir que o perfil de alimentação com melhor 

desempenho na produção de β-galactosidase era o perfil por impulsos. Este perfil corresponde 

a utilizar culturas descontínuas sucessivas em que a fase de latência é eliminada. 

• Comprovou-se da viabilidade da utilização de sistemas contínuos de elevada 

densidade celular para produção de proteínas extracelulares utilizando culturas floculantes. 

Para a estirpe construída, foi possível obter uma produtividade em β-galactosidase 6 vezes 

superior à obtida em sistema descontínuo. Verificou-se a existência de taxas de diluição 

óptimas para a produção de β-galactosidase extracelular (0,13-0,24 h-1 para meio com 50 gl-1 

de lactose e 0,07 h-1 para meio com 100 gl-1 de lactose). 

• Utilizou-se o permeado de soro de queijo e o concentrado do permeado (100 gl-1 de 

lactose) como substratos para a produção de β-galactosidase extracelular. Para o permeado de 

soro de queijo a quantidade de enzima extracelular produzida é semelhante à obtida com meio 

semi-sintético de 50 gl-1 de lactose. Para o concentrado de soro de queijo, a β-galactosidase 

produzida é superior à obtida com permeado mas inferior à obtida com meio semi-sintético 

contendo 100 gl-1 de lactose. De qualquer forma, a produção de β-galactosidase pela estirpe 

recombinante S. cerevisiae NCYC869-A3/pVK1.1 usando o substrato permeado de soro de 

queijo mostra-se vantajosa comparativamente à produção comercial da enzima por algumas 

espécies de fungos. 

• Caracterizou-se a enzima recombinante produzida verificando-se que esta se 

encontra distribuída preferencialmente no periplasma e meio extracelular, apresentando um 

elevado grau de glicosilação e mantendo as características da enzima de A. niger, 

nomeadamente os óptimos de pH e temperatura. A enzima produzida encontra-se no 

sobrenadante numa forma muito purificada. Assim, aplicou-se a enzima produzida à hidrólise 
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do permeado de soro de queijo efectuando para o efeito um único passo de 

concentração/purificação por ultrafiltração. 

Os resultados referentes à terceira fase do trabalho permitiram as seguintes 

contribuições: 

• Apresentou-se um desenho para produção de β-galactosidase (aplicável também a 

outras proteínas heterólogas), que teoricamente será auto-selectivo. Isto é, a construção dum 

plasmídeo contendo o gene da proteína de interesse e o gene da floculação, permitirá a 

obtenção dum sistema auto-selectivo para as células produtoras da enzima em questão quando 

operadas em sistema contínuo de elevada densidade celular. As células que perdem o 

plasmídeo perdem também a capacidade de floculação e são lavadas do biorreactor. 

• Apesar da obtenção do plasmídeo final não ter sido bem sucedida, a obtenção de 

diversos plasmídeos e estirpes permitirá a execução de outros estudos complementares. 

Da articulação dos resultados obtidos nas diferentes fases do trabalho e duma forma 

geral podem retirar-se algumas conclusões. A integração do sistema desenvolvido no capítulo 

4 na unidade processual de fermentação da Figura 7.1 do processo de tratamento de soro de 

queijo, permitirá a redução da carga poluente do soro de queijo (diminuição de 90% CQO) 

obtendo-se simultaneamente um produto secundário, o etanol, que pode ser utilizado como 

combustível ou vendido como rectificador de bebidas alcoólicas. Utilizando um sistema 

contínuo de elevada densidade celular com células floculantes a produtividade da etapa de 

fermentação é aumentada. Relativamente à estratégia 2, existem várias alternativas quanto à 

aplicação ao tratamento do soro de queijo. Pode-se considerar a montante do  biorreactor a 

implementação de membranas de ultrafiltração que reterão a enzima β-galactosidase e o 

permeado fermentado será composto por etanol, que seguirá para a unidade processual da 

destilação. A enzima β-galactosidase produzida poderá ser aplicada na própria unidade 

industrial (por exemplo na preparação de leite sem lactose) ou vendida para outras indústrias. 

Alternativamente, a enzima produzida poderá ser utilizada na própria hidrólise do permeado 

de soro, para produção de xaropes, galactose, etc. O sistema a aplicar dependerá grandemente 

da unidade industrial em questão (dimensão, localização, etc.) e do mercado. Quanto à 

terceira estratégia, a sua implementação seria idêntica à estratégia 2. No caso de funcionar 

eficientemente, poder-se-á extrapolar para a produção de outras proteínas que não a β-

galactosidase. Em todos os casos, a diminuição da carga poluente do soro de queijo é 
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conseguida obtendo-se simultaneamente produtos secundários que permitirão um retorno 

económico. 

O trabalho apresentado é passível de alguns melhoramentos por um lado, e sugere por 

outro, algumas linhas de investigação que constituiriam uma sequência natural do trabalho 

apresentado. Em termos de melhoramento/finalização do processo desenvolvido refiram-se as 

seguintes sugestões: 

• Seria conveniente proceder à desmineralização de permeado/concentrado de soro de 

queijo a fim de evitar a desfloculação da biomassa. Para tal, ter-se-ia que implementar uma 

unidade de electrodiálise ou troca iónica. Desta forma, seria possível diminuir o custo global 

do processo, devido à diminuição dos custos de destilação. 

• Em ambas as estratégias consideradas, produção de etanol e/ou β-galactosidase, a 

integração dos genes de interesse poderá ser considerada. A integração dos genes LAC4 e 

LAC12 no primeiro caso e do gene lacA no segundo caso, possibilitaria a utilização da 

biomassa produzida para fins alimentares. Para as estirpes construídas neste trabalho, é difícil 

a aceitação da utilização da biomassa para fins alimentares devido à presença de genes 

bacterianos no plasmídeo que transportam. Assim, não pode ser aproveitado o seu potencial 

económico uma vez que a biomassa terá que ser eliminada. A integração dos genes de 

interesse deverá ser avaliada, podendo as estirpes construídas apresentar pior rendimento não 

justificando o benefício da utilização da biomassa. 

• A complementação do concentrado de permeado de soro de queijo com licor de 

maceração de milho centrifugado para produção de β-galactosidase deverá ser avaliada. 

• A finalização da construção do plasmídeo pLD8, transformação da estirpe cervejeira 

e utilização em sistema contínuo de elevada densidade celular será a continuação imediata 

deste trabalho. Dever-se-á estudar a relação entre as células floculantes, produção de β-

galactosidase e perda de plasmídeo. Uma vez verificada a funcionalidade deste sistema poderá 

ser aplicado à produção de outras proteínas. 

Seguidamente, sugerem-se algumas linhas de actuação para investigação futura: 

• As estirpes cervejeiras utilizadas e construídas neste trabalho apresentam várias 

potencialidades. Por um lado, o facto de se possuir duas estirpes com o mesmo património 

genético excepto para o gene FLO1, possibilita a execução de estudos de floculação a vários 

níveis. Por outro lado, a estirpe cervejeira transportadora do gene FLO1 (integrado ou sob a 
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forma do plasmídeo construído pLD7) poderá ser aplicada na produção em contínuo de 

cerveja. A fermentação em contínuo da cerveja tem sido investigada utilizando células 

imobilizadas (Linko et al., 1997), sendo as células floculantes uma interessante alternativa 

devido à inexistência de suporte. 

• A construção do plasmídeo controlo pLD9 (sem o gene FLO1) permitirá a avaliação 

comparativa dos promotores ADH1 e PGK. Sendo os vectores construídos pLD1 e pLD9 

muito semelhantes excepto para o promotor e terminador utilizados, a obtenção de estirpes 

com estes plasmídeos permitirá analisar a actuação de cada um dos promotores e o seu efeito 

na produção global de β-galactosidase extracelular. 
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