
11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 1

 

ÁREA TEMÁTICA:  
 
(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( X )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
 

 ADAPTAÇÃO DE UMA METODOLOGIA DE PRODUÇÃO DE PIRUVATO PARA 
DESENVOLVIMENTO DE ROTEIRO DE AULA PRÁTICA EM BIOQUÍMICA  

 
TELEGINSKI, Fernanda

1
 

PAZIAN, Naiara de Oliveira
2
 

VIANA, Adriano Gonçalves
3
 

INABA, Juliana
4
 

 
 
RESUMO - A utilização de aulas práticas no desenvolvimento de conceitos científicos permite que os 
alunos aprendam como abordar objetivamente um tema em estudo e desenvolver soluções para 
problemas complexos. Desta forma, aulas práticas representam uma importante estratégia de ensino, 
auxiliando o professor a retomar um assunto já abordado em sala de aula, ampliando a visão do 
aluno sobre o tema e as reflexões sobre o fenômeno ou processo estudado, gerando discussões e 
exposições de ideias. Diante disto, neste trabalho, buscou-se adaptar uma metodologia de produção 
de piruvato (ou ácido pirúvico), um composto intermediário da via glicolítica, no intuito de se 
desenvolver um roteiro de aula prática para a disciplina de Bioquímica que permitisse ao aluno de 
graduação experimentar sobre o tema Metabolismo Intermediário Celular. O piruvato produzido pelo 
processo de fermentação celular alcoólica realizado por leveduras da espécie Saccharomyces 
cerevisiae, foi determinado por método colorimétrico utilizando nitroprussiato de sódio e 
2,4dinitrofenilhidrazina, sob diferentes condições de pH, sistemas tampão e açúcares fermentáveis. 
Os testes realizados indicaram que a produção de piruvato foi mais eficiente em tampão fosfato de 
potássio dibásico, pH10, utilizando sacarose como substrato. Também foram realizados ensaios de 
inibição da via glicolítica utilizando fluoreto de sódio (NaF), onde a concentração de 3% mostrou-se a 
mais eficiente em inibir a enzima enolase. Estes resultados ainda serão utilizados para a elaboração 
do roteiro final a ser aplicado aos alunos de graduação. 
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Introdução 
 

A utilização de aulas práticas ajuda no desenvolvimento de conceitos científicos, além de 
permitir que os alunos aprendam como abordar objetivamente o seu mundo e como desenvolver 
soluções para problemas complexos (LUNETTA, 1991). As aulas práticas no ambiente do laboratório 
despertam a curiosidade e consequentemente o interesse do aluno, visto que a estrutura do mesmo 
pode facilitar, entre outros fatores, a observação de fenômenos estudados em aulas teóricas. O uso 
deste ambiente também é positivo uma vez que as experiências em laboratório permitem que o 
conhecimento empírico seja testado e argumentado (BORGES, 2002). Neste contexto, as aulas 
práticas ministradas na disciplina de Bioquímica para os alunos de diversos cursos de graduação da 
UEPG, visam concretizar alguns conteúdos gerais estudados nas aulas teóricas, contudo, os roteiros 
utilizados, apesar de serem clássicos dentro da disciplina, muitas vezes deixam de abordar temas 
relevantes dentro do conteúdo regular dos cursos, como o Metabolismo Intermediário Celular. Desta 
forma, neste trabalho tivemos como objetivo adaptar uma metodologia de produção do piruvato (ou 
ácido pirúvico), um dos principais metabólitos cetoácidos da célula, visando desenvolver um roteiro 
de aula prática sob a temática da Glicólise e da Fermentação Alcoólica. Aqui iremos relatar a primeira 
etapa deste trabalho, com os resultados experimentais, a cerca da produção e da determinação do 
piruvato produzido pela levedura Saccharomyces cerevisiae.  

 

 
Objetivos 

 

 Selecionar métodos de produção de piruvato com potencial utilização no desenvolvimento de 
um roteiro para aula prática para a disciplina de Bioquímica do Departamento de Química da 
UEPG; 

 Reproduzir no laboratório os ensaios selecionados; 

 Promover adaptações do método selecionado, visando obter uma metodologia com uma 
maior produção de piruvato. 

 
 

Metodologia 
 
Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico buscando, na literatura disponível, 

métodos utilizados para a produção e detecção do piruvato, que fossem passiveis de realização no 
laboratório de aulas práticas da Disciplina de Bioquímica do Departamento de Química da UEPG. A 
seleção dos métodos empregados neste trabalho deu-se baseado na disponibilidade de reagentes e 
equipamentos disponíveis no referido laboratório. Baseado nisto, a metodologia selecionada para a 
produção do piruvato foi baseada na fermentação da glucose pela levedura Saccharomyces 
cerevisiae, obtidas a partir de fermento biológico (Fleischmann®) enquanto que para a detecção 
deste cetoácido foram selecionadas as técnicas do nitroprussiato de sódio e da 2,4-
dinitrofenilhidrazina.  

Para os ensaios de produção do piruvato, 250 mg de levedura (fermento biológico) foram 
solubilizados em solução 0,5 mol.L

-1 
tampão fosfato de potássio monobásico (KH2PO4 , pH 4,0) ou 

dibásico (K2HPO4, pH7,0), utilizando-se glucose, sacarose ou lactose como substrato fermentável nas 
concentrações de 50 ou 100 mg.mL

-1
. Para os ensaios de inibição da glicólise foram adicionados ao 

mesmo sistema fluoreto de sódio (NaF) nas concentrações de 3, 5, 7 ou 8% . As diferentes amostras 
foram incubadas a 37°C durante 30 ou 40 minutos. Após esse período, foi adicionado ao sistema 1 
mL de solução de ácido tricloroacético 100 g.L

-1
, seguido por centrifugação durante 5 minutos. O 

sobrenadante (A) obtido para cada amostra foi removido para avaliar a presença de piruvato.  
Para o ensaio do nitroprussiato de sódio, 2 mL de cada sobrenadante (A) foram adicionados 

a tubos contendo cerca de 1 cm de altura de sulfato de amônio. A estes tubos foram adicionados 4 
gotas de solução de nitroprussiato de sódio 5%, em seguida uma solução de hidróxido de amônio 
concentrada foi cuidadosamente adicionada ao sistema, por escoamento através da parede interna 
dos tubos de ensaio, levando assim à formação de duas fases. A presença de piruvato nas amostras 
foi evidenciada pela formação de dois anéis com as colorações rosa e verde na interfase do sistema. 
Para os ensaios de detecção de piruvato utilizando o método da 2,4-dinitrofenilhidrazina, 2 mL do 
sobrenadante das amostras (A) foram adicionados a um tubo contendo 1 mL de solução saturada de 
2,4-dinitrofenilhidrazina em HCl 2 mol.L

-1
 sob agitação. Três gotas desta solução foram então 

adicionadas em 5 mL de água destilada contendo 1 mL de NaOH 10%. As amostras foram 
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homogeinizadas e a presença de piruvato foi identificada pelo surgimento de uma coloração 
avermelhada no sistema.  

 
 
Resultados 

 
Após pesquisa bibliográfica, os métodos de produção e detecção de piruvato selecionados 

foram os descritos por PLUMMER et al. (1978) e por STROEV et al. (1989), apresentados em roteiros 
de aula prática disponibilizados nos sites das Universidades dos Açores, Portugal 
(http://www.barreto.uac.pt/bq2_prat/prot01_piruvato.pdf) e da Southwestern Oklahoma State 
University, Oklahoma, Estados Unidos (http://faculty.swosu.edu/jason.johnson/pdf/4124lab8.pdf), uma 
vez que se mostraram passiveis de realização no laboratório de Bioquímica da UEPG.  

Os métodos selecionados visavam detectar a presença de piruvato no meio reacional após 
fermentação da glucose por leveduras presentes no fermento biológico, utilizando o método do 
nitroprussiato e da 2,4-dinitrofenilhidrazina. No primeiro método, a presença do piruvato pode ser 
evidenciada pela formação de um anel esverdeado, enquanto que no segundo método, a presença 
de piruvato deixa o sistema reacional com uma coloração avermelhada. Todas as práticas de 
produção e detecção de piruvato encontradas na literatura apresentavam apenas a formação deste 
cetoácido a partir da glucose e consideravam apenas o efeito da variação do pH do meio de reação 
sobre a atividade da enzima piruvato descarboxilase, responsável pela catálise da 1ª reação da 
fermentação alcoólica (figura 1). 
 
 
Figura 1- Via bioquímica da fermentação alcoólica ilustrando a participação das enzimas 
piruvato descarboxilase e álcool desidrogenase na transformação do piruvato em etanol. 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: 

Adaptado de http://faculty.swosu.edu/jason.johnson/pdf/4124lab8.pdf. 

 
 Desta forma, neste trabalho surgiu o interesse de se reproduzir os protocolos 

encontrados, contudo, aprimorando as metodologias apresentadas, agregando outros conceitos 
bioquímicos nesta prática, como o efeito de diferentes substratos e de inibidores da via glicolítica, 
como o NaF. Inicialmente, o protocolo tal como encontrado na literatura foi desenvolvido, entretanto 
foi observada uma baixa produção de piruvato, então, buscando-se uma maior produção, a 
concentração de substrato (glucose) foi aumentada de 50 para 100 mg.mL

-1
, assim como a 

concentração de leveduras de 50 para 100 mg.mL
-1

 e o tempo de incubação de 30 para 40 minutos. 
Com essas alterações pode-se observar uma maior formação de piruvato. A partir desse resultado, 
todos os experimentos seguintes foram conduzidos na presença de 100 mg.mL

-1
 de substrato e 

levedura, incubado durante 40 minutos. 
A fermentação da glucose pelas leveduras leva à produção de piruvato, contudo uma vez 

formado, este composto é rapidamente descarboxilado pela enzima piruvato descarboxilase, 
formando acetaldeído, que na sequencia é reduzido a etanol pela enzima álcool desidrogenase  
(figura 1). Desta forma, a concentração de piruvato no sistema seria muito baixa para permitir a sua 
detecção, assim, para promover seu acúmulo e facilitar sua detecção, o meio reacional foi mantido 
sob dois pHs distintos, 4 e 10, uma vez que a enzima piruvato descarboxilase encontra-se inibida ou 
fracamente ativa em sistemas alcalinos. Para tanto, a reação foi conduzida na presença de dois 
sistemas tampão diferentes, fosfato de potássio monobásico (KH2PO4) no pH 4 e dibásico (K2HPO4) 
no pH10, seguida por detecção mediante reação com nitroprussiato de sódio e 2,4-
dinitrofenilhidrazina. Como esperado, a formação de piruvato foi mais evidente no sistema contendo o 
tampão dibásico em ambos os sistemas de detecção (figura 2, A2 e B2). Desta forma, com a 
atividade da enzima piruvato descarboxilase parcial ou totalmente inibida, há um acúmulo do piruvato, 
o que justifica o melhor resultado em pH alcalino (figura 2A). Essa etapa da metodologia permitiu 
avaliar o efeito do pH sobre a atividade enzimática. 

 

http://faculty.swosu.edu/jason.johnson/pdf/4124lab8.pdf
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Figura 2- Avaliação do efeito da variação do pH na formação de piruvato, durante o processo 
de fermentação da glucose por levedura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificação da presença do piruvato formado por leveduras pelo teste do nitroprussiato de sódio (A) e da 2,4-
dinitrofenilhidrazina (B). Cem miligramas por mL de glucose foram incubadas com levedura (250mg) em tampão fosfato 
monobásico ou dibásico na concentração de 0,5 mol.L

-1
. O sistema foi mantido a 37°C, durante 40 minutos. 1A) reação em 

tampão fosfato monobásico; 2A) reação em tampão fosfato dibásico. 1B) glucose em tampão monobásico; 2B) glucose em 
tampão dibásico; 3B) ausência de glucose em tampão monobásico; 4B) ausência de glucose em tampão dibásico, 5B) controle 
positivo - piruvato100 mmol.L

-1
.  

 
 
O principal açúcar utilizado pelas células no intuito de se obter energia é a glucose, a qual 

pode ser obtida a partir de diversas fontes, contudo, outros açúcares, como a galactose e a frutose, 
também podem ser metabolizados via glicólise, levando à formação de piruvato e ATP. Para avaliar a 
utilização de outras fontes fermentáveis pelas leveduras, 100 mg.mL

-1
 de glucose, sacarose (um 

dissacarídeo composto de glucose e frutose) ou lactose (um dissacarídeo composto de glucose e 
galactose) foram incubadas com leveduras em tampão fosfato dibásico na concentração de 0,5  
mol.L

-1
. Os sistemas foram mantidos a 37°C, durante 40 minutos e o piruvato identificado pelo teste 

do nitroprussiato de sódio. Tanto a glucose quanto a sacarose foram utilizadas pela via glicolítica nas 
leveduras, levando à formação do piruvato, entretanto, a sacarose apresentou uma maior produção 
(Figura 3). As leveduras foram incapazes de utilizar lactose como fonte de energia, uma vez que não 
foi observada a formação de piruvato neste ensaio. De fato, os dados da literatura mostram que as 
leveduras são incapazes de utilizar a lactose como fonte de energia, pois não possuem permeases 
para o seu transporte para o interior da célula e tão pouco a enzima β-galactosidase, responsável 
pela hidrólise da ligação β(1→4) deste dissacarídeo (RAMAKRISHNANT e HARTLEY, 1993).  

 
 

Figura 3- Efeito de diferentes açúcares fermentáveis sobre a formação do piruvato por 
leveduras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cem miligramas por mL de glucose, sacarose ou lactose foram incubadas com levedura (250mg) em tampão fosfato dibásico 
0,5 mol.L

-1
. A identificação da presença do piruvato formado por leveduras pelo teste do nitroprussiato de sódio. . 1) Controle 

negativo, contendo H2O como substrato de reação; 2) Controle negativo, na  ausência do inibidor NaF; 3) Substrato: glucose; 
4) Substrato: sacarose; 5) Substrato: lactose. 
 
 

O NaF é um sal utilizado na bioquímica clínica nas amostras de sangue coletadas para 
dosagem de glucose sanguínea e diagnóstico de Diabetes mellitus (COX et al., 2011), esse sal é um 
inibidor da enzima enolase, responsável por catalisar a 9ª reação da via glicolítica, impedindo que a 
glucose seja degradada e evitando assim que haja consumo de glucose pelos eritrócitos, o que 
afetaria os resultados indicativos para diagnóstico de Diabetes. No sentido de mostrar o efeito de 

A) B) 
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inibidores da via glicolítica, a fermentação da glucose por leveduras foi avaliada pela adição de 
concentrações crescentes de NaF de 3 a 8%, onde foi possível observar que não houve formação de 
piruvato em nenhumas das concentrações estudadas (figura 4), mas sim somente em sua ausência.  

Com base em todos os resultados experimentais aqui apresentados, a próxima etapa deste 
trabalho será a elaboração de um protocolo de aula prática para a disciplina de Bioquímica centrado 
no tema metabolismo de carboidratos, especialmente na Glicólise e na Fermentação alcoólica. Ainda, 
as variações experimentais introduzidas e testadas também permitirão correlacionar estes conteúdos 
com outros temas da disciplina, como pH e tampões e processos de inibição enzimática. 
 
 
Figura 4 - Efeito do inibidor NaF na formação de piruvato pela fermentação de glucose por 
leveduras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificação da presença do piruvato formado por leveduras pelo teste do nitroprussiato de sódio. Cem miligramas por mL de 
glucose foram incubadas com levedura (250mg) em tampão fosfato dibásico 0,5 mol.L mol.L

-1
, na presença de concentrações 

crescentes do inibidor NaF. O sistema foi mantido a 37°C, durante 40 minutos. 1) Controle negativo, contendo H2O como 
substrato de reação; 2) Controle positivo, ausência de NaF; 3) NaF 3%; 4) NaF 5%; 5) NaF 7%; 6) NaF 8%; 7) pré-incubação 
das leveduras com NaF 8%. 

 
 
Conclusões 

 
Neste trabalho relatamos a primeira etapa do processo de elaboração de um roteiro de aula 

prática para a disciplina de Bioquímica, centrado na produção e determinação do piruvato produzido 
pela levedura Saccharomyces cerevisiae. Os resultados experimentais mostraram que o piruvato foi 
adequadamente produzido pela levedura e detectado pelo método colorimétrico do nitroprussiato de 
sódio e 2,4-dinitrofenilhidrazina, em sistema tampão fosfato de potássio dibásico, pH10, utilizando 
sacarose como substrato. Também foram realizados ensaios de inibição da via glicolítica utilizando 
fluoreto de sódio (NaF), onde a concentração de 3% mostrou-se a mais eficiente em inibir a enzima 
enolase. Estes resultados ainda serão utilizados para a elaboração do roteiro final a ser aplicado aos 
alunos de graduação. 
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