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EFEITO DO ACIDO p-HIDROX!BENZOICO NO CRESClMENTO DE LEVEDURAS 

ISOLADAS DO MEL 
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( 

Departamento de Biologia, Escola Superior Agraria de Braganga, 5300 Bragariga, Portugal. 

De entre as caracterfsticas do mel, destaca-se a sua composi9ao qufmica em que os 

agucares possuem urn papel dominante. Possui um teor em agua de 16 a 18%, 

contendo tambem enzimas, hidroximetilfurfural, sais minerais, substancias azotadas, 

vitaminas, compostos aromaticos e acidos. Os acidos apesar de estarem presentes no 

me! em pequena proporc;ao (tear maxima 0,5%) tem um efeito pronunciado no sabor e 

contribuem, para a resistencia do mel ao ataque microbiano. Foram identificados no 

me! pelo menos 18 acidos diferentes sendo o acido glucor6nico o mais abundante. Em 

alguns meis o acido p-hidroxibenz6ico, o objecto de estudo do presente trabalho 

tambem e frequente. 

0 acido p-hidroxibenz6ico pertence ao grupo dos acidos fen61icos que sao originados 

nas plantas a partir do metaboiismo do fenil-propanoide. Este acid,e tern um pape! 

semelhante ao das vitaminas em alguns microrganismos (Haslam, 1972). 

No presente traba!ho estudou-se o efeito do acido p-hidroxibenz6ico a diferentes 

concentrac;6es no crescimento de duas estirpes de leveduras , a Cryptococcus 

humico!us ESA 51 isolada do mel ea Saccharornyces cerevisiae ESA i (levedura de 

referencia). 0 crescimento efectuou-se em meio de cultura contendo 2% de glucose 

(quantidade normalmente utilizada em sistemas bio!6gicos) e -1.0 % de glucose 

(quantidade existente no mel). Verificou-se que, em ambos os cases, a 25° e pH 4.0, a 

presen9a de acido no meio de cultura, provocou um decrescimo na taxa especifica de 

crescimento e na produ9ao de bicmassa. 0 efeito inibidor acentuou-se a medida que 

aumentou a concentra<;ao do acido no meio extracelular. Nas nossas condic;oes 

experimentais, para todos os ensaios efectuados, a taxa especffica de crescimento e a 

prodU<;ao de biomassa formam uma fun9ao exponencial de concentra<;ao de acido. A 

constante exponencial de inibigao pelo acido foi estimada pe!o declive das rectas 

semi-logarftmicas. 0 valor obtido para estes parametros foi identico nas duas 

!eveduras em estudo. Adicionalrnente, observamos que a inibigao de. crescimento foi 

efeito protector do as:~·i,::2 • 
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