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~STUDOS COM VISTA A ELUC!DA~AO DE ?OSSIVEIS ~.ECANISMOS SUBJACENTES A 
~SISTENC!A DE Zygosaccharomyces bailii A AMBIENTES ACIDOS COM ETANOL 

rernandes, L., Corte -Real, M. e Leao C. 
tab. de Microbiologia 1 Dep. de Biologi..a da u . do Mi..nho, 4700 _Braga 

rendo coma ob j ective contribuir para a el~cidaqao de possiveis 
necanismos subjacentes a elevada resistencia de Z::(gosac:charcmyces·· bail.i.i 
a am.o~en-ces acidos corn etanol foram desenvolvidos estudos 1 na estirpe 
!SA 1307 1 sobre os efeitos de acidos fracos e/ou etanol nos seguintes 
processes: ( i) c.rescirnentc; ( ii) viabilidade celular; ( iii) pH 
.intracelular i ( iv) respirac;:ao / fermentac;:ao . Em qualquer destes processes 
verificou-se que o etanol e os diferentes acidos exerciam basicamente 
do is tipos de efei tos: estimuladores na morte termica e acidificagao 
intracelular e inibidores no crescirnento . e respirac;:ao/fermentac;:ao . 
Adicionalmente, e em todos os cases, os efeitos observados obedeceram a 
cineticas exponenciais tendo s~ao possivel estimar as respectivas 
constantes de estimula9ao ou de inibi9ao. 
Os estudos realizados foram conduzidos em celulas de Z. bailii 
crescidas num meio corn glucose come unica fonte de carbcno e de energia . 
No qt:.e diz respeito aos estudos sobre. viabilidade celular os resultados 
ObtidOS demonstraram que 0 etanol e OS diferenteS acidOS ( acetiCQ I 
propi6nico, butirico, pentanolco e s6rbico) afectaram a viabilidade 
celular bem como o perfil de temperatu.ras e estimularam a morte, de tal 
modo que o efeito t6xico se reflectiu nos valcres da entropia de 
activa~ao, mantendo-se os valores da entalpia de activagao . No entanto 1 

os efeitos foram significativamente inferiores aos descritos para 
Saccharomyces cerevisiae. 
Per outro lado, a 25 °c, a presenc;:a de acidos (acetico e pentan6ico) no 
meio extracelular, afectou o valor do pH intracelular, para 
concentragoes de.-...aGJ,dos siqnificat; va..'l\ente superiores as descritas para 
S. cerevis:i.ae. Aa.i..c.icnalmen-ce, nao foi encontrado em Z. bailii 
correla9ao entre o abaixamento do pH intracelular e o estL~ulo de morte 
celular induzidos pelo acido acetico, conforme descrito para s. 
cerevisiae em condigoes isotermicas, na gama de ternperaturas tipicas de 
ocorrencia de rnorte celular de baixa entalpia. 
No que respeita aos e ·e i -tos do etanol e dos difer ent e s acidos (acet ico 1 

prop~onico 1 butirico 1 pent~~6ico e s6rbico) no crescL~ento em funqao da 
temperatura, observou-se uma diminuic;:ao cia temperatura maxima final do 
crescimento (estimada a part ir da intersepgao do grafico de Arrhenius do 
crescimento corn o da morte) sencio no entanto o efeito rn~nos pronunciado 
do que em s. cerevisiae. 
0 etanol e os acidos acetico e s6rbico exerceram igualmente wn efeito 
inibit6rio na respiraqao / fermenta9ao. Adicionalmente, o efeito 
sinergistico do etanol e do acido acetico na fermentac;:ao, descrito para 
S . cerevisiae, foi menos significativo em Z. bailii . 
Em termos globais a analise dos resultados permi te concluir que os 
valores obtidos pa::-a as constantes de estimulac;ao e de in~.o~c;:ao dos 
d.i£erentes processes estuciados em Z. b~ilii foram significativamente 
i nferiores aos descritos para s. cerevisiae. 
Na presente comunicagao serao igualmente apresentados resultados 
preliminares que sugerem a .. presen9a em Z. bailii, quando crescida nas 
condic;:oes <l.nteriormente re£erid2.s, de urn sistema de trar..sporte mediado 
para o acetate e outros rnonocarboxilatos _. Por hip6tese, a actividade 
deste transpcrtador podera estar associado a maior resistencia de Z . 
bailii aos ac.i.dos na presenc;:a de etanol, comparativamente corn S . 
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