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Estudo do comportamento de leveduras isoladas do mel 
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Foram isoladas leveduras em amostras de me! e identificados atraves de 
metodos tradicionais e metodos moleculares. Nos metodos moleculares foram 
util izados os primers NL1 e NL2 corn os quais se amplificou a regiao D1/D2 do gene 
26 rRNA. 

No presente trabalho analisou-se a capacidade de utilizagao do acido 
Pp-hidroxibenz6ico como unica fonte de carbono e energia, pelas leveduras mais 
representativas isoladas a partir do mel (Z. rouxH, C. kunsei, C. magnoliae, R. 
muci!a.ginosa e C. humicolus). Constatamos que a exceps;ao de S. cerevisiae, todas 
as leveduras testadas evidenciaram capacidade de utilizagao do acido como unica 
fonte de carbono e energia, sendo a C. humico/us a mais efidente. Observou-se 
crescimento para concentra9oes de acido p-hidroxibenz6ico que variaram entre 0,2 
mM e 20mM. Apesar de se verifi.car utilizayao do acido p-hidroxibenz6ico como 
unica fonte de carbono e energia por leveduras iso!adas do me!, anteriormente 
constatamos que, a presenga deste compostb em meios de cultura contendo 
glucose induziram um decrescimo exponencial na taxa especffica de crescimento e 
na produ9ao de biomassa de leveduras, evidenciando propriedades microbianas. 
Sendo no entanto o efeito menos acentuado em meios com elevados teores de 
a<;:ucar 40% ( concentra9ao identica a existen•te no me!) evidenciando o efeito 
protector dos agucare . 

Neste trabalho analisou-se o efeito da concentrac;:;ao de ac;:;ucares (2 e 40% 
p/v) no crescimento das leveduras iso!adas do me! a diferentes temperaturas (20, 
25, 30, 35 e 459C) e a pH 4,0. Veriticou-se que para ambas as concentra<;:6es de 
agucar e para todas as temperaturas testadas a taxa especifica de crescimento de 
S. cerevisiae foi superior a de C. humicolus, sendo no entanto, a temperatura 
optima de crescimento 30QC e 352C respectivamente, para a S. cerevisiae e para as 
leveduras isoladas na ESAB a partir do mel. Observou-se tambem que as taxas 
especfficas de crescimento das leveduras em estudo foram mais reduzidas quando 
as celulas foram crescidas em meio cam 2% (p/v) de glucose. 

Analisando os resultados obtidos verificou-se que o mesmo composto em 
meios com diferentes formulag6es tem distintos efeitos no metabolismo das 
leveduras. Assim, atendendo a complexa composi<;:ao qu fmica do me.l, o controlo 
das fermentag6es indesejaveis, devera passar pelo estudo conjunto dos inumeros 
factores que afectam o comportamento das leveduras. 
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