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RESUMO 

 

Atualmente, o Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo. O etanol é um 

biocombustível renovável que pode reduzir nossa dependência da gasolina, de 

origem fóssil. A produção no Brasil ocorre através da fermentação do caldo e melaço 

da cana-de-açúcar (Saccharum oficinarum) mediado pela levedura Saccharomyces 

cerevisae. Entretanto, a biomassa lignocelulósica oriunda da cana usada na 

produção do etanol é pouco aproveitada. Na biomassa lignocelulósica, encontra-se a 

xilose, segundo açúcar mais abundante na natureza. A conversão deste açúcar a 

etanol pela S. cerevisiae é de grande interesse para a indústria. Para isso, 

modificações genéticas já foram estabelecidas para sua utilização pela S. cerevisiae. 

Apesar disso, o processo como um todo necessita de melhorias, e a internalização 

da xilose é um passo limitante. Sabe-se que, em S. cerevisiae, a xilose é 

internalizada por transportadores da família Hxt através de um processo de difusão 

facilitada. Nosso grupo de pesquisa realizou um experimento de engenharia 

evolutiva utilizando uma levedura com todos genes que codificam para os 

transportadores Hxt deletados (hxt-null), com exceção do gene HXT2, sobre-

expresso pelo promotor de expressão constitutiva PGK. Após a engenharia 

evolutiva, a levedura apresentou melhoria no consumo da xilose e, através de 

sequenciamento, foi descoberta uma mutação no gene STB5. Este gene é um fator 

de transcrição tipo dedo de zinco envolvido na regulação da via das pentose-fosfato 

e produção de NADPH pela levedura. Assim, no presente trabalho, buscou-se 

caracterizar os efeitos desta mutação através da deleção do gene STB5 das 

linhagens evoluídas, e posterior inserção na levedura parental através de vetor, a fim 

de avaliar o fenótipo adquirido. Nossos resultados demonstram que mesmo após a 

deleção do gene, ensiaos de verificação demonstraram a persistência do gene no 

genoma da levedura. Uma análise por citometria de fluxo revelou um genoma 

diploide nas leveduras parental e evoluída, provavelmente por um processo de 

autodiploidização. No entanto, mesmo após a deleção da segunda cópia do gene, o 

mesmo ainda estava presente no genoma da levedura. Uma análise de expressão 

relativa por qPCR demonstrou que o STB5 continuava sendo expresso, mesmo após 

a deleção de duas cópias do gene. Portanto, a levedura evoluída apresentou mais 

do que duas cópias do gene STB5 em seu genoma, impedindo a deleção completa 

deste gene, e a análise da possível correlação entre o gene mutado e o fenótipo 

adquirido. 

 

Palavras-chave: S. cerevisiae, xilose, STB5, fator de transcrição 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Currently, Brazil occupies the second position on worldwide ethanol production. 

Ethanol is a renewable biofuel that can reduce our dependence on gasoline, a fossil 

fuel. The Brazilian production occurs through fermentation of sugarcane broth and 

molasses, mediated by Saccharomyces cerevisiae. However, lignocelullosic 

biomass, derived from sugarcane is yet underutilized by the industry. Xylose, the 

second most abundant sugar on nature, is part of the hemicelullosic portion of that 

biomass. The S. cerevisiae conversion of xylose to ethanol is of great interest for the 

biofuels industry, and genetic modifications have been developed for its consumption 

by this yeast. However, the process requires improvements, and pentose 

internalization is a limiting-step. It‟s well known that xylose enters the yeast cell 

through the Hxt family of transporters by facilitated diffusion. Our research group 

performed an evolutionary engineering experiment with an hxt-null yeast containing a 

plasmid vector overexpressing the gene HXT2 through the constitutive PGK 

promoter. After the evolutionary engineering, the yeast strain showed better xylose 

consumption, and further sequencing of its genome showed an mutation on the zinc-

finger transcription factor encoded by the STB5 gene, that regulates the pentose 

phostate pathway and NADPH production by yeasts. In the present work, we aimed 

to characterize the effect of this mutation through the deletion of the STB5 gene from 

the evolved yeast, and its insertion in the parental yeast with a vector, aiming to 

evaluate the acquired phenotype. Our results showed that even after deletion of 

STB5 from de evolved yeast, the gene was still present in the genome. A flow 

cytometer analysis showed that both the parental and evolved yeasts had a diploid 

genome, probably a consequence of autodiploidization. However, after deletion of 

the second copy of the STB5 gene, this gene was still present in the genome of the 

yeast. A qPCR analysis showed that the relative expression of the STB5 gene was 

the same, even after the deletion of the two copies of the gene. Thus, the evolved 

yeast has more than two copies of the STB5 gene in its genome, not allowing its 

proper deletion, and the analysis between the mutation and the acquired phenotype. 

 

Keywords: S. cerevisiae, xylose, STB5, transcription factor 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 A REALIDADE BRASILEIRA NA PRODUÇÃO DO ETANOL 
 

Nas últimas décadas, os biocombustíveis vêm ganhando atenção especial 

como alternativa frente aos combustíveis fósseis. Os principais motivos são a 

redução na emissão de gases de efeito estufa e a sua sustentabilidade, uma vez 

que a fonte de combustíveis fósseis do planeta é finita (KHANNA; CRAGO; BLACK, 

2011). Atualmente, os biocombustíveis mais utilizados são o etanol e o biodiesel 

(LIEW; HASSIM; NG, 2014). O etanol se destaca como um biocombustível promissor 

porque, além de seu uso como combustível em si, pode ser misturado à gasolina, 

auxiliando na sua combustão completa, além de reduzir a emissão de óxido nítrico, 

monóxido de carbono e outros hidrocarbonetos residuais (BALAT; BALAT, 2009). 

Foi no século XX, com a descoberta de abundantes fontes de petróleo, que a 

gasolina se destacou como combustível primário em nossa sociedade. Apenas no 

ano de 1973, quando ocorreu a primeira grande crise do petróleo, a situação mudou. 

Com a instabilidade no preço do barril, vários países se viram forçados a adotar 

medidas para contornar esta crise. No Brasil, grande produtor de cana-de-açúcar 

(Saccharum sp.), o etanol surgiu como uma solução viável. Em 1975 o governo 

brasileiro inaugurou o Programa Nacional do Álcool, ou “Proálcool”, que tinha por 

intenção inicial maximizar a produção de etanol a partir da cana-de-açúcar a fim de 

misturá-la à gasolina. Em 1979, em uma segunda grande crise do petróleo, os 

esforços brasileiros foram além e concentraram-se em produzir carros movidos 

exclusivamente a etanol, a fim de gerar independência total dos combustíveis 

fósseis. Com isso, no final da década de 80, 95% da frota nacional de veículos leves 

já tinha o etanol como fonte primária de combustível (LOPES et al., 2016). 

Entretanto, nos anos subsequentes, diversos fatores influenciaram na 

retomada da utilização da gasolina como combustível primário no Brasil, dentre eles 

a queda do preço do barril e a descoberta de novas fontes de petróleo, redução de 

subsídios e aumento do preço do açúcar (POTTER, 2008). Então após uma queda, 

a retomada do etanol no mercado veio a partir da tecnologia de carros Flex, onde o 

consumidor pode optar dentre o etanol e gasolina como combustível. A produção e 

venda de carros Flex no Brasil chegou a 85,45% no ano de 2015 (LOPES et al., 

2016). Por esse e diversos outros fatores, o Brasil é considerado o país com maior 



18 

 

 

sucesso na reposição de combustíveis fósseis no mundo (MACEDO; SEABRA; 

SILVA, 2007).  

A cana-de-açúcar, gramínea de cultivo tropical e natureza perene, é a espécie 

de eleição para a produção de etanol no Brasil por ser uma das plantas cultivadas 

com maior produtividade, capturando até 6% da energia solar incidente e 

transformando em média 472 toneladas de carbono (219 toneladas de biomassa 

seca) por hectare (D‟HONT et al., 2008; GOLDEMBERG, 2010).  

Atualmente, a indústria do etanol no Brasil tem obtido grande progresso, 

apesar da crise dos últimos anos. De acordo com a Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB), estima-se uma produção de 647,6 milhões de toneladas 

de cana-de-açúcar para a safra de 2017/18, dentre a qual espera-se que 341,47 

milhões de toneladas se destinem a produção de etanol. Com isso, a expectativa de 

produção de etanol é de 26,45 bilhões de litros ainda para este ano (CONAB, 2017). 

 

1.2 ETANOL DE PRIMEIRA GERAÇÃO E OS AÇÚCARES FERMENTÁVEIS 
 

O etanol produzido no Brasil é obtido através da conversão de açúcares 

presentes no caldo (e/ou melaço) da cana-de-açúcar em etanol. Esta conversão é 

mediada pela levedura Saccharomyces cerevisiae em um processo chamado 

fermentação. Após a colheita, a cana é triturada e o caldo é utilizado para o 

processo fermentativo. Este caldo contém açúcares prontamente fermentáveis pela 

S. cerevisiae, como sacarose (90%), além de glicose e frutose (10%). Já o melaço é 

obtido após fervura e centrifugação do caldo, processos que auxiliam na formação 

de cristais de sacarose, durante a produção de açúcar (geralmente acoplada na 

indústria). O melaço contém boas quantidades de sacarose (45-60%), além de 

glicose e frutose (5-20%) e outros nutrientes essenciais para S. cerevisiae que nem 

sempre se encontram no caldo. Na maioria das destilarias brasileiras, o substrato da 

fermentação é uma mistura entre caldo e melaço, em proporções variadas. A todo 

este processo damos o nome de produção de etanol de primeira geração (etanol 

1G) (DELLA-BIANCA et al., 2012; DOS SANTOS et al., 2016). O etanol 1G é de 

eleição pela indústria, pois rende uma alta produtividade a um baixo custo pelo fato 

da cana-de-açúcar ser rica em açúcares prontos para fermentação, onde a matéria 

prima não necessita de nenhum tipo de processamento além do já descrito 

(AMORIM et al., 2011). 
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Nas refinarias brasileiras, após cada fermentação as leveduras são separadas 

do caldo fermentado por centrifugação, lavadas com ácido (pH 2-2,5 por 1-2 h) e 

então retornam ao tanque de fermentação, para um novo ciclo fermentativo (BASSO 

et al., 2008). A alta densidade celular utilizada em cada batelada garante rapidez no 

processo fermentativo, atingindo um alto teor de etanol em um curto período de 

tempo (6-11 h) (DOS SANTOS et al., 2016). O rendimento da fermentação, de 

acordo com a conversão da via glicolítica, é de 511 g de etanol e 498 g de CO2 para 

cada 1000 g de glicose. Entretanto, em processos industriais, além de fatores 

ambientais (como variação de temperatura, contaminação, dentre outros), há a 

formação de outros metabólitos, como glicerol e ácido acético, que reduzem o 

rendimento de etanol, gerando um rendimento real de até 92-93% do seu valor 

teórico máximo (DELLA-BIANCA et al., 2012; LOPES et al., 2016). 

Segundo dados do Instituto de Economia Agrícola, na safra de 2015/16 o 

Brasil produziu 166,40 milhões de toneladas de resíduos. Grande parte destes 

resíduos são destinados à queima dentro da própria indústria, gerando 

autossuficiência no abastecimento de energia elétrica e térmica, onde o excedente 

da energia elétrica ainda é vendido para a rede de distribuição. Outra porção deste 

resíduo, majoritariamente composto de palha, é deixada no campo para ser utilizada 

como fertilizante para os próximos ciclos de colheita (IEA, 2017). 

 

1.3 ETANOL DE SEGUNDA GERAÇÃO E A BIOMASSA LIGNOCELULÓSICA 
 

Apesar de todas as suas vantagens, o etanol 1G não explora totalmente o 

potencial da biomassa lignocelulósica oriunda da palha e do bagaço da cana de 

açúcar em fornecer etanol para o processo fermentativo. Isso se dá porque a 

biomassa é formada por celulose, que é um polímero de glicose em ligações β-1,4 

unidos em uma estrutura cristalina. Esta estrutura se liga por ligações de hidrogêno 

com a hemicelulose, polímero altamente ramificado composto majoritariamente por 

monômeros de glicose, galactose, manose, xilose e arabinose, dentre outros. A 

lignina, de estrutura hidrofóbica rica em compostos fenólicos, é formada pela 

polimerização de três tipos de monômeros: p-coumaril, coniferil e sinapil álcool 

(RAVEN; EVERT; EICHHORN, 1999; HORN et al., 2012). A estrutura de cada fibra 

de celulose compreende polímeros altamente ordenados de glicose, contendo cerca 

de 10.000 unidades de moléculas de glicosil em cadeias lineares. Hemiceluloses são 
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mais curtas (com um grau de polimerização na ordem de 100-200 açúcares) e 

altamente ramificadas de heteropolímeros de xilose, arabinose, manose, galactose, 

glicose e ácidos urônicos. Já a lignina atua criando força compressiva e rigidez à 

parede celular (RAVEN; EVERT; EICHHORN, 1999). As proporções variam de 40-

50% de celulose, 20-40% de hemicelulose, 20-30% de lignina, além de 5-8% de 

outros resíduos como proteínas, lipídios, pectinas, minerais, dentre outros (DOS 

SANTOS et al., 2016). 

Um dos maiores entraves no processo fermentativo é o acesso das leveduras 

a estes açúcares devido a rigidez e complexidade da parede celular vegetal (HORN 

et al., 2012). Para que eles sejam expostos, é necessário um pré-tratamento que 

solubilize a hemicelulose e a lignina, enquanto despolimeriza parcialmente a 

celulose. Ainda no caso da hemicelulose, além do pré-tratamento, é necessário 

também uma série de modificações genéticas (explicadas no decorrer do trabalho) 

na S. cerevisiae para que ela consiga consumir os açúcares de cinco carbonos, 

como no caso da xilose e da arabinose (DOS SANTOS et al., 2016). 

Atualmente existem vários métodos para o pré-tratamento da biomassa 

lignocelulósica, agrupados em quatro tipos: químico, físico, fisicoquímico e biológico. 

O pré-tratamento químico pode ser feito através de ácidos inorgânicos (geralmente 

HCl, H2SO4, HNO3 ou H3PO4), bases (NaOH, Ca(OH)2, CaO, KOH ou NH4OH), 

oxidação (H2O2) e organosolv (solventes orgânicos: metanol, etanol, acetona, 

etilenoglicol e trietilenoglicol). Dentre os pré-tratamentos físicos destacam-se a 

moagem, pirólise e micro-ondas. Dentre os fisicoquímicos os mais utilizados são a 

explosão a vapor, AFEX (HN3 em alta pressão e temperatura), além da explosão 

com CO2. O pré-tratamento biológico utiliza microrganismos (fungos e bactérias) 

para a degradação da lignina e hemicelulose. A escolha do método utilizado pode 

variar para cada indústria. Cada processo tem suas vantagens e desvantagens em 

relação a produção de inibidores, custo, estrutura necessária e tempo despendido. 

Além disso, eles ainda podem ser combinados para uma maior eficiência do 

processo (DOS SANTOS et al., 2016).  

Durante a etapa de pré-tratamento pode ocorrer a presença dos inibidores de 

fermentação, oriundos da decomposição de hexoses e pentoses, ou mesmo de 

compostos residuais do pré-tratamento. Hexoses tendem a liberar furfural, que pode 

ser decomposto em ácido fórmico. Já as pentoses podem se decompor em 

hidroximetilfurfural, que por sua vez podem se quebrar em ácido fórmico e ácido 
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levulínico. Além destes, a hemicelulose acetilada libera ácido acético, um dos 

inibidores primários da fermentação, presente em altas concentrações nestes 

hidrolisados. Todos estes compostos, em quantidades elevadas, são tóxicos e agem 

diminuindo a capacidade fermentativa da S. cerevisiae. (PALMQVIST; HAHN-

HÄGERDAL, 2000). 

Uma vez finalizado o pré-tratamento da biomassa lignocelulósica, parte dos 

açúcares ainda fica na forma de polissacarídeos e oligossacarídeos que precisam 

ser hidrolisados em monômeros para a internalização pela S. cerevisiae. Os 

métodos mais utilizados são a hidrólise enzimática e a hidrólise ácida (H2SO4). A 

enzimática é a mais utilizada em aplicações industriais por trabalhar em condições 

mais amenas (50-60 °C, pH 4.5-5.5) e gerar menos inibidores de fermentação (EL-

ZAWAWY et al., 2011).  A hidrólise enzimática utiliza coquetéis de enzimas (β-

glicosidases, celulases, celobiohidrolases, endoglucanases, exoglucanases, dentre 

outras) que quebram a celulose e hemicelulose em glicose, xilose, arabinose e 

outros monossacarídeos. A hemicelulose, por ter estrutura menor e altamente 

ramificada, é mais fácil de quebrar que a celulose, que tem formato linear e 

cristalino. No final do tratamento enzimático, que pode levar até 72 h, é obtido um 

caldo onde a maior parte dos açúcares está presente na forma de monossacarídeos, 

sendo predominantes a glicose e a xilose (DOS SANTOS et al., 2016). Atualmente, 

apesar dos coquetéis de enzimas estarem comercialmente disponíveis para a 

indústria, esta etapa é uma das mais dispendiosas e detém aproximadamente 20% 

dos custos totais para a produção do etanol 2G (PHITSUWAN et al., 2013). 

O tratamento enzimático ainda pode ser acoplado à etapa de fermentação, 

através de um processo integrativo de fermentação e sacarificação simultânea (do 

inglês SSF, Simultaneous Saccharification and Fermentation), onde os açúcares 

liberados pela hidrólise são prontamente consumidos, diminuindo custos e riscos de 

contaminação. Entretanto, a lignina libera subprodutos que podem ser inibidores na 

fermentação, além da temperatura de atividade ótima das enzimas ser diferente da 

de fermentação, fatores que podem afetar o rendimento do processo (OLOFSSON; 

BERTILSSON; LIDÉN, 2008).  

Como um todo, a biomassa lignocelulósica é importante para um aumento no 

rendimento de etanol por m2 de área plantada, uma vez que a palha e o bagaço, 

apesar de serem utilizados para a produção de energia térmica, elétrica e como 

fertilizantes, ainda são subutilizados pela indústria alcooleira. Se considerarmos a 



22 

 

 

colheita de 1 tonelada de cana-de-açúcar, obtemos o rendimento em torno de 80 

litros de etanol 1G e, com uma eficiência fermentativa de 90%, obteríamos mais 47 

litros somente do etanol 2G, estimando-se um aumento aproximadamente 50% na 

produção de etanol (STAMBUK et al., 2008). Neste contexto destaca-se a xilose, 

pentose abundante oriunda da hemicelulose, configurando até 25% do hidrolisado 

total, se destacando então como um importante açúcar para a produção de etanol 

2G. Com isso, é reforçada a relevância da busca por uma levedura que seja capaz 

de fermentar de forma eficiente este açúcar da biomassa lignocelulósica. (HAHN-

HÄGERDAL et al., 2006; MOYSÉS et al., 2016). 

 

1.4 LEVEDURAS E O ETANOL DE SEGUNDA GERAÇÃO 
 

A S. cerevisiae é um microrganismo robusto, amplamente utilizado para a 

produção de etanol, tanto de 1G quanto 2G. Isso se deve ao fato da levedura 

conseguir se adaptar nas condições adversas do meio fermentativo industrial, como 

elevado teor de etanol, pH baixo, alta pressão osmótica, além de fermentar na 

presença de oxigênio. Além disso, a levedura consegue ser dominante no tanque de 

fermentação onde outros microrganismos coexistem, uma vez que as bateladas não 

são realizadas em condições estéreis e contaminações podem ocorrer (AMORIM et 

al., 2010; STAMBUK et al., 2008). Atualmente, as cepas de leveduras mais utilizadas 

nas destilarias brasileiras são a PE-2 e a CAT-1, ambas diploides heterotálicas, onde 

o genoma da CAT-1 e de uma derivada da PE-2, a JAY291, já foram devidamente 

sequenciados e estão depositadas em banco de dados digitais (DELLA-BIANCA et 

al., 2008; ARGUESO, 2009; BABRZADEH et al., 2012). 

A maioria dos açúcares presentes no caldo e no bagaço da cana-de-açúcar 

durante a produção do etanol 1G é facilmente convertido em etanol pela S. 

cerevisiae, entretanto pentoses derivadas da hemicelulose, como a xilose e a 

arabinose, não podem ser consumidas (DOS SANTOS et al., 2016). Apesar da S. 

cerevisiae não conseguir fermentar xilose, ela consegue fermentar xilulose, que é 

um intermediário do seu catabolismo. Com isso, a estratégia adotada até então é a 

prospecção de microrganismos fermentadores de xilose e a introdução de genes 

relacionados à conversão da xilose em xilulose na S. cerevisiae (MATSUSHIKA et 

al., 2009).  

Na natureza existem diversas espécies de bactérias, leveduras e fungos 
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filamentosos fermentadores de xilose, e dentre eles se destacam as leveduras do 

gênero Candida, Scheffersomyces e Spathaspora (AGBOGBO; COWARD-KELLY, 

2008; CADETE et al., 2009). A levedura Scheffersomyes stipitis, uma das melhores 

fermentadoras de xilose já descritas, apresenta baixa tolerância ao etanol, não é 

capaz de sobreviver em ambientes anaeróbios e sua fermentação é dependente de 

microxigenação do meio de cultura, inviável de controlar em um ambiente industrial 

(AGBOGBO; COWARD-KELLY 2008). A Spathaspora passalidarum, isolada do 

intestino de besouros digestores de madeira, apresenta capacidade de fermentar 

xilose em ambiente anaeróbico e co-fermentar xilose e glicose aerobicamente 

(NGUYEN et al., 2006). Já a Spathaspora arborariae, isolada de madeira em 

decomposição, apresenta boa capacidade fermentativa apesar de só consumir xilose 

após consumir toda glicose em cofermentação (CADETE et al., 2009).  

Mesmo dentre estas várias características, nenhum outro microrganismo 

demonstrou até então a mesma robustez fermentativa que a S. cerevisiae, 

reforçando-a como levedura plataforma para a produção de etanol 2G. Com isso, o 

genoma destas leveduras selvagens já foi devidamente sequenciado e estudos 

acerca de enzimas, transportadores de membrana, fatores de transcrição e outros 

processos relacionados à fermentação vêm se intensificando nos últimos anos 

(JEFFRIES et al., 2007; LOBO et al., 2014; MCLLWAIN et al., 2016). 

 

1.5 XILOSE E SUAS VIAS DE METABOLIZAÇÃO 
 

Como já descrito, a levedura S. cerevisiae carece de um sistema de 

metabolização da xilose, apesar de conseguir consumir xilulose. Isso se dá pela 

ausência de enzimas que convertam a xilose em xilulose (JEFFRIES et al., 1990). 

Entretanto, em microrganismos selvagens fermentadores de xilose, este caminho até 

xilulose é bem descrito (Figura 1). Em bactérias fermentadoras de xilose (e alguns 

fungos aeróbicos), a conversão de xilose em xilulose é concebida em apenas um 

passo, através da enzima xilose isomerase (XI) (BRAT; BOLES; WIEDEMANN, 

2009; KUYPER et al., 2003). A segunda via, encontrada na maioria dos fungos e 

leveduras fermentadores de xilose, é através de dois passos, sendo eles uma 

redução seguida de oxidação, catalisados pelas enzimas xilose redutase (XR) e 

xilitol desidrogenase (XDH), respectivamente (MATSUSHIKA et al., 2009). Em 

ambos os casos, o produto é a xilulose, que é fosforilada pela enzima xilulocinase 
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(XK) em xilulose-5-fosfato, que é metabolizada através da via das pentose-fosfato 

(VPF), produzindo intermediários da via glicolótica (DOS SANTOS et al., 2016). A S. 

cerevisiae possui genes para as enzimas XR (GRE3) e XDH (XYL2), entretanto o 

nível de expressão destes genes é muito baixo. Toivari e colaboradores (2004) 

tentaram sobre-expressar os genes endógenos e constataram que seu crescimento 

em xilose é possível, entretanto a levedura cresceu de maneira lenta e acumulou 

xilitol. Entretanto, Konishi e colaboradores (2015) desenvolveram uma linhagem 

sobre-expressando os genes endógenos e obtiveram resultados promissores, com 

pouca formação de xilitol. 

 
Figura 1 Vias de metabolização da xilose. O caminho utilizado na maioria dos fungos utiliza 
Xilose Redutase (XR) e Xilitol Desidrogenase (XDH), enquanto o caminho de bactérias (e 
alguns fungos aeróbicos) é feito pela Xilose Isomerase (XI). Em ambos os caminhos é 
produzido Xilulose, que é convertida a Xilulose-5-fosfato pela enzima Xilulocinase (XK) 
endógena. A partir daí a Xilulose-5-fosfato entra na Via das Pentose Fosfato (VPF) onde 
produz intermediários da via glicolítica e pode ser metabolizada a etanol. 

 

FONTE: adaptado de MOYSES et al. (2016). 

 
A abordagem mais comumente utilizada é a via XR/XDH, cujo genes XYL1 e 

XYL2 (que correspondem às enzimas XR e XDH) são amplificados de S. stipitis, e 

transferidos para a S. cerevisiae através de um plasmídeo integrativo. Além disso, o 

fluxo da via é reforçado com a sobre-expressão do gene endógeno XKS1, que 

expressa a enzima xilulocinase. Na primeira reação, a xilose é reduzida a xilitol 

através da enzima XR usando nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato (NADPH) 
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ou nicotinamida adenina dinucleotídeo (NADH) como co-substrato. Então, a seguir o 

xilitol é oxidado em xilulose pela enzima XDH, utilizando NAD+ como co-substrato, 

gerando xilulose (DOS SANTOS et al., 2016).  

As linhagens de S. cerevisiae transformadas com essa via, entretanto, 

apresentam um problema de desbalanço de cofatores. Apesar de consumir a xilose, 

a via sofre o acúmulo de xilitol, uma vez que a preferência por NADPH gera um 

desequilíbrio por conta da falta de reciclagem de NAD+, principalmente em 

condições anaeróbias. Uma vez que este cofator não pode ser reoxidado na 

ausência de oxigênio, necessitando passar pela cadeia transportadora de elétrons 

para sua regeneração, ocorre a interrupção no fluxo da via e o consequente acúmulo 

de xilitol. Uma das estratégias adotadas para contornar este gargalo na via envolve 

a prospecção por enzimas que tenham preferência por NADH ao invés de NADPH, 

ou que pelo menos tenham afinidade igual por ambos. A escolha da S. stipitis, se dá 

pelo fato dela ter alta capacidade fermentativa de xilose e poder utilizar tanto 

NADPH como NADH como co-substrato, apesar de ter preferência por NADPH (HO 

et al., 1998; HANS-HAGERDAL et al., 2007). Entretanto, outros métodos de 

contornar este problema são estudados: alguns grupos de pesquisa também 

relataram que a razão da expressão das enzimas XR e XDH pode ajudar a minimizar 

o acúmulo de xilitol (ZHA et al., 2012). Uma outra possibilidade seria uma liberação 

controlada de oxigênio no meio de cultura afim de regenerar o NAD+, o que 

atualmente é inviável em escala industrial (JEFFRIES, 2006). 

A via da XI se diferencia por ter apenas um passo e não utilizar co-substratos. 

Depois de diversas tentativas de expressar XI de bactérias (como Escherichia coli 

(SARTHY et al., 1987), Bacillus subtilis (AMORE; WILHELM; HOLLENBERG, 1989), 

Streptomyces rubiginosus (GARDONYI; HANS-HAGERDAL, 2003), nenhum grupo 

de pesquisa obteve sucesso na produção de uma enzima funcional em S. 

cerevisiae, apesar de alguns avanços. Isso se deve a diversos fatores como o mal 

dobramento da proteína, a diferença de pH intracelular entre levedura e bactéria ou 

falta de algum íon ou cofator necessário no percurso. Temer e colaboradores (2017) 

recentemente relataram a expressão de uma enzima XI funcional de 

Propionibacterium acidipropionici em S. cerevisiae, co-expressando o complexo de 

chaperoninas GroEL-GroES de Escherichia coli. Somente as XI de Thermos 

thermophilus (WALFRIDSON et al., 1996), Chlostridium phytofermentans (BRAT; 

BOLES; WIEDEMANN, 2009) e do fungo Piromyces sp. (KUYPER et al., 2003) 
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foram funcionais na S. cerevisiae, permitindo o fluxo pela VPF. Entretanto, nenhuma 

destas enzimas funcionais demonstrou resultados satisfatórios. Questões como 

dificuldades na expressão, temperatura ótima de atividade da enzima e modificações 

pós-traducionais ainda não permitem a escolha de uma XI definitiva para esta via. 

Portanto, apesar de ela não requerer co-substrato e isomerizar xilose em xilulose em 

apenas um passo, a performance da via ainda precisa ser melhorada para atingir 

resultados satisfatórios (KUYPER et al., 2004; TEMER et al., 2017). 

A VPF é a porta de entrada da xilose em S. cerevisiae. Seu desempenho 

fisiológico na levedura, se divide em duas fases: uma oxidativa, que gera ribose-5-

fosfato e NADPH, e uma não-oxidativa, que gera intermediários da via glicolítica. A 

fase oxidativa é uma importante via de produção de ribose-5-fosfato, açúcar que 

compõe ácidos nucléicos e co-substratos; e NADPH, necessário para a biossíntese 

de diversos constituintes celulares, além de garantir proteção contra danos 

oxidativos diversos. O caminho da molécula de xilulose, após ser reduzida e oxidada 

pela XR/XDH (ou isomerizada pela XI) é pela fase não-oxidativa da via, onde é 

fosforilada em xilulose-5-fosfato pela XKS1 (sobre-expressa nas leveduras 

recombinantes).  

A partir daí, através de reações reversíveis, ocorre uma interconversão de 

oses para a geração de intermediários da via glicolítica. Primeiramente, a xilulose-5-

fosfato se junta a uma molécula de ribose-5-fosfato, e ambas são convertidas a 

sedoheptulose-7-fosfato e gliceraldeído-3-fosfato pela enzima transcetolase (TKL). 

Na próxima etapa, a enzima transaldolase (TAL) catalisa a conversão de 

sedoheptulose-7-fosfato e gliceraldeído-3-fosfato em frutose-6-fosfato e eritrose-4-

fosfato. Novamente sob ação da TKL, a eritose-4-fosfato é convertida, juntamente 

com uma molécula de xilulose-5-fosfato, em gliceraldeído-3-fosfato e frutose-6-

fosfato, e ambas podem retornar à VPF ou entrar na via glicolítica e serem 

direcionadas para a produção de etanol (NELSON; COX, 2014; MATSUSHIKA et al., 

2009).  

 

1.6 TRANSPORTADORES DE MEMBRANA E A INTERNALIZAÇÃO DA XILOSE 
 

Um dos passos limitantes para um maior consumo de xilose pela S. cerevisiae 

é o transporte deste açúcar para o interior da célula. Este transporte se dá por meio 

de proteínas de membrana, que ficam ancoradas na membrana plasmática e 
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permitem a passagem de nutrientes para dentro da célula. No caso de açúcares, o 

transporte pode ocorrer de duas maneiras: a primeira é a difusão facilitada, onde 

não ocorre gasto de energia e o açúcar segue para o interior da célula através de 

um gradiente de concentração; a segunda é através de um sistema de transporte 

ativo, onde por co-transporte (simporte) uma permease internaliza o açúcar 

juntamente com um íon H+, que retorna ao meio extracelular através de uma bomba 

de prótons na membrana, ao custo de uma adenosina trifosfato (ATP) (STAMBUK et 

al., 2008; HORAK, 2013). 

Na S. cerevisiae, a internalização da pentose ocorre somente por intermédio 

de algum transportador de hexose (HORAK, 2013). Os principais transportadores 

conhecidos são os da família HXT (HXT1-HXT17, GAL2, SNF3 e RGT2). Estes 

possuem diferentes afinidades por glicose, bem como perfis de expressão distintos 

entre si de acordo com a presença e concentração de açúcares no meio extracelular, 

cuja sensibilidade pode ir desde 1,5 molar a quantidades a nível micromolar do 

açúcar (WEUSTHUIS et al., 1994). Consistem de doze domínios transmembrana e 

mediam o transporte de hexoses através de difusão facilitada.  Experimentos 

demonstraram que a deleção dos genes da família HXT fazem a S. cerevisiae perder 

a capacidade de crescer em glicose, frutose, manose ou galactose. Enquanto a 

super-expressão de pelo menos um dos transportadores restaura a capacidade da 

levedura crescer, em pelo menos um destes açúcares (WIECZORKE et al., 1999). 

Em relação aos parâmetros cinéticos, genes HXT1 e HXT3 codificam para 

transportadores de membrana de baixa afinidade, com valores de Km próximos a 100 

mM e 30-60 mM, respectivamente. Já os genes HXT2 e HXT4 codificam para 

transportadores de afinidade moderada à glicose, com valores de Km em torno de 10 

mM (MAIER et al., 2002). Em leveduras expressando apenas o gene HXT2 foi 

possível observar dois padrões de afinidade por glicose: em células crescidas em 

100 mM de glicose, o valor do Km foi em torno de 10 mM, enquanto em células 

crescidas em baixas concentrações de glicose, o transportador aparentou ser 

mediado por componentes de alta afinidade (Km 1,5 mM) e baixa afinidade (Km 60 

mM), levando a crer que a afinidade pelo substrato deste transportador pode ser 

modulada dependendo da concentração de glicose no meio (MAIER et al., 2002; 

HORAK, 2013).  

O gene HXT5 codifica para um transportador de afinidade moderada por 

glicose (Km de 10 mM) e sua expressão é mais influenciada pelo desenvolvimento da 
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levedura que fatores externos, como concentração de açúcares presentes. Ele é 

expresso principalmente em condições onde a célula diminui sua taxa de 

crescimento, como poucos nutrientes, fontes de carbono não fermentáveis (etanol, 

glicerol, outros) e particularmente durante a esporulação (DIDERICH et al., 1999). Já 

os genes HX6 e HXT7, que diferem apenas em dois aminoácidos um do outro, são 

transportadores de alta afinidade, com valores de Km em torno de 1 mM para glicose. 

São altamente expressos em baixas concentrações de glicose, fontes de carbono 

não fermentescíveis (etanol, glicerol, outros), maltose e/ou galactose, e são 

reprimidos quando na presença de moderada ou alta concentração de glicose no 

meio extracelular (LIANG; GABER, 1996; DIDERICH et al., 1999). 

A internalização de açúcares é o passo limitante para a fermentação, mesmo 

para os açúcares naturalmente consumíveis pela levedura (glicose, frutose, maltose, 

maltotriose). Experimentos de sobre-expressão destes transportadores já 

demonstraram melhorias na performance fermentativa em S. cerevisiae, entretanto a 

internalização de xilose não tem a mesma performance que a de glicose, graças a 

preferência que estes transportadores têm por hexoses (SEDLAK; HO, 2004; 

HORAK, 2013). Se sabe que a xilose pode ser transportada tanto por 

transportadores de alta como de baixa afinidade por glicose. Entretanto, a afinidade 

por ambos açúcares é muito baixa em condições onde a concentração de glicose 

extracelular é alta, porém vai aumentando conforme a glicose é consumida ao longo 

do tempo (LEE et al., 2002). Visando o consumo de xilose destacam-se os 

transportadores codificados por HXT1, HXT2, HXT4 e HXT7, onde o Km por xilose 

flutua entre 130-900 mM (SALOHEIMO et al., 2007). São sistemas de baixa e média 

afinidade por glicose. Ainda assim, o transporte da xilose por esta família de 

transportadores ocorre com uma afinidade muito baixa, quando comparada à 

glicose. (RUNQUIST; HAHN-HÄGERDAL; RADSTRÖM, 2010; WANG et al., 2014). 

Em leveduras selvagens fermentadoras de xilose, existem transportadores 

com atividade transportadora de xilose com alta e baixa afinidade, utilizando tanto o 

sistema de difusão facilitada como o simporte, cobrindo as diferentes concentrações 

presentes da pentose no meio extracelular (RUNQUIST; HAHN-HAGERDAL; 

RADSTROM, 2010). E mesmo para estes, como no caso da S. stipitis, o nível de 

expressão é um dos passos limitantes para a produção de etanol a partir de xilose. 

Diversos genes de diferentes leveduras já foram clonados em S. cerevisiae, 

destacando os que codificam para os transportadores da família Sut, Xut e Rgt2p de 
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S. Sitipis; Gxs1p e Gxf1p de Candida intermedia e XylHPp de Debartyomyces 

hansenni (FERREIRA et al., 2013; MOON et al., 2013).  

 

1.7 FATORES DE TRANSCRIÇÃO E O CONTROLE DAS VIAS EM Saccharomyces 
cerevisiae 

 

Os fatores de transcrição (FT), de uma maneira geral, são proteínas 

transdutoras de sinais com atividade regulatória intracelular e influenciam 

diretamente em muitos fenômenos biológicos, como desenvolvimento celular e 

respostas a mudanças ambientais. São mecanismos altamente conservados em 

eucariotos e podem agir de maneira a ativar ou reprimir a transcrição de genes, em 

parte, pelo recrutamento da maquinaria de transcrição ou complexos de repressão 

nas regiões gênicas regulatórias (STRUHL, 1995; HAHN; YOUNG, 2011). Os FT 

pertencem às classes de proteínas mais abundantes no genoma da levedura, onde 

segundo o banco de dados YEASTRACT (www.yeastract.com), estão datados mais 

de 760 genes como atividade transcricional em S. cerevisiae (TEIXEIRA et al., 

2017). FT são agrupados em três classes de acordo com o tipo de domínio de 

ligação ao DNA (DLD) que eles contêm, podendo ser então do tipo (i) dedo de zinco; 

tipo zíper e hélice-volta-hélice (do inglês helix-turn-helix). 

A classe dedo de zinco é composta por pequenos domínios proteicos na qual 

o zinco desempenha um papel estrutural na proteína, contribuindo para a 

estabilidade do domínio. Dedos de zinco funcionam como módulos de interação e 

geralmente se ligam a ácidos nucléicos, proteínas e algumas moléculas pequenas 

(KRISHNA; MAJUMDAR; GRISHIN, 2002). De acordo com o seu DLD e a 

quantidade de cisteínas (C), podem ser subdivididos em: C2H2 (dedo de zinco); C6 

(junta de zinco) ou C4 (dedos GATA), sendo o grupo C6 específico para fungos 

(BOHM; FRISHMAN; MEWES, 1997; SCAZZOCCHIO, 2000; MACPHERSON et al., 

2006).  

Os FT tipo C2H2 geralmente ligam-se ao DNA como monômeros, com cada 

dedo reconhecendo trincas consecutivas de bases, onde a especificidade e 

afinidade são atingidas com múltiplas proteínas. Já os FT do tipo C6 tem um DLD 

contendo dois íons de zinco ligados a seis resíduos de cisteína. Eles têm 

capacidade de ligar regiões de DNA contendo trincas de CGG, onde a orientação 

das trincas e os espaços entre elas são determinantes para a especificidade da 

http://www.yeastract.com/
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ligação. Estes FT agem como dímeros em sítios simétricos, utilizando o domínio 

gerado pela dimerização na porção C-terminal no DLD. A maioria dos FT C6 se 

ligam exclusivamente como homodímeros, entretanto a formação de heterodímeros 

pode ocorrer (Figura 2). Os FT de transcrição tipo C4 (ou dedos GATA) consistem 

em proteínas que, como o próprio nome diz, se ligam a sequências GATA, 

geralmente em tandem, no DNA. Este FT costumar estar envolvido no metabolismo 

do nitrogênio em S. cerevisiae. (LESAGE; YOUNG; CARLSON, 1996; COOPER, 

2002; MACPHERSON et al., 2006; HAHN; YOUNG, 2011). 

 

Figura 2 Modelo de reconhecimento da junta de zinco ao DNA. As proteínas do tipo junta de 
zinco se ligam preferencialmente a trincas de CGG que podem estar orientadas em três 
configurações diferentes: invertida, do avesso e direta. A orientação e espaçamento entre as 
trincas são os dois maiores determinantes da especificidade de ligação ao DNA. Juntas de 
zinco também têm a capacidade de se ligar como homodímeros e heterodímeros. As 
proteínas são compostas pelo domínio de dimerização, que se liga a outras proteínas, e o 
domínio dedo de zinco. Os domínios são conectados por linkers, porções proteicas que 
permitem a movimentação angular ao DNA e a outras proteínas com quem estes fatores de 
transcrição interagem. 

 

FONTE: MACPHERSON et al., 2006. 

 

Acredita-se que a forma na qual estes FT funcionam por meio do modelo de 

recrutamento, onde a porção de DNA onde o gene a ser ativado está localizada 
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(locus) é trazida para a periferia do núcleo, onde se encontra a maquinaria de 

transcrição, mais especificamente nos complexos do poro do núcleo (PTASHNE; 

GANN, 1997). Sarma et al. (2007) demonstraram que os genes reprimidos por 

glicose (SUC2) são trazidos e mantidos na periferia do núcleo quando ativados 

(ausência de glicose), mas ficam móveis quando reprimidos, podendo retornar ou 

não a sua posição inicial. Brickner (2009) ainda sugeriu que a manutenção destes 

genes nos complexos do poro do núcleo pode explicar o fenômeno de memória 

transcricional, que facilita a rápida repressão e/ou ativação destes genes sem que a 

levedura perca muito tempo.  

 

1.8 O GENE STB5 E O SEU PAPEL NA VIA DAS PENTOSE-FOSFATO 

O gene STB5 (Sin Three Binding-5) foi descrito pela primeira vez por Kasten 

& Stillman (1997). Estes pesquisadores não sabiam como uma proteína, SIN3, tinha 

capacidade de modular a expressão, mesmo não sendo um fator de transcrição. Foi 

então que, durante seus experimentos foram descobertos seis novos genes: STB1-

STB6 que interagiam com SIN3. Mais tarde, a função do gene STB5 foi revelada: 

atua como um ativador/repressor na VPF e na produção de NADPH (AKACHE; 

TURCOTTE, 2002; LAROCHELLE et al., 2006). O gene STB5, de nome sistemático 

YHR178W, está presente no cromossomo VIII da S. cerevisiae. Apresenta 2232 

pares de base (pb), que codificam para a proteína Stb5p, com 743 aminoácidos (aa). 

É um FT de tipo dedo de zinco, mais especificamente junta de zinco, previamente 

descrito. Pode atuar como homodímero, ou formar heterodímeros com outros fatores 

de transcrição, dentre eles se destacando o FT Pdr1p (LAROCHELLE et al., 2006). 

Os pesquisadores Akache & Turcotte (2002) caracterizaram STB5 como um 

gene regulador na resistência da levedura a drogas e outros compostos tóxicos para 

a célula. Stb5p, juntamente com Pdr1p, agem como ativadores transcricionais em 

SNQ2, que codifica para um transportador do tipo ABC (do inglês ATP-Binding 

Cassete) requerido para a translocação de uma variedade de compostos para fora 

da célula. Além disso, Stb5p também se liga a promotores de diversos genes da 

VPF (SOL3, ZWF, TKL1, GND1, GND2, TAL1 e RKI2), que são importantes para a 

resistência ao stress oxidativo através da geração de NADPH.  

Em experimentos de deleção do STB5, a S. cerevisiae demonstrou 

hipersensibilidade a agentes oxidativos como peróxido de hidrogênio e diamida 
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(LAROCHELLE et al., 2006). Um outro experimento de deleção de STB5 

demonstrou ainda auxotrofia para metionina (em condições aeróbicas) e 

nucleotídeos de pirimidina. A sua sobre-expressão fez com que a S. cerevisiae 

perdesse a capacidade de crescer em glicose, uma vez que a levedura não 

consegue reoxidar o excesso de NADPH produzido pela VPF, estimulada por STB5 

(CADIÈRE; GALEOTE; DEQUIN, 2010).  

Em experimentos de deleção do gene PHO13 foi constatado aumento do 

consumo de xilose em S. cerevisiae, O gene PHO13 ainda é de função 

desconhecida, mas se sabe que sua deleção aumenta o consumo de xilose em 

leveduras recombinantes (NI; LAPLAZA; JEFFRIES, 2007). Estudos mais recentes 

demonstraram que o gene STB5 está diretamente envolvido nesse aumento do 

consumo de xilose, através do aumento na regulação na VPF e produção de 

NADPH, e o aumento na regulação dos genes da via consequentemente aumenta o 

consumo da pentose (KIM et al., 2015). Uma vez que a ativação de STB5 está 

relacionado a condições de limitação de NADPH, especula-se que PHO13 esteja 

envolvido de alguma forma na regulação do balanço redox de S. cerevisiae através 

da interação com STB5 (BAMBA; HASUNUMA; KONDO, 2016). 

 

1.8 ENGENHARIA EVOLUTIVA E O STB5 MUTADO 
 

A estratégia de engenharia evolutiva (Figura 3) é baseada na seleção e 

mutação natural visando a melhoria das linhagens submetidas, onde através de 

triagens são selecionadas características fenotípicas desejáveis, oriundas de algum 

tipo de mutação do DNA ocorrida ao longo das gerações (ÇAKAR et al., 2011).  

Lagos (2015) realizou um experimento de engenharia evolutiva utilizando a 

linhagem de levedura DLG-K1T2, desenvolvida por Gonçalves (2014). A levedura 

utilizada foi obtida a partir da linhagem KY73, cujo genes que codificam para os 

transportadores Hxt foram deletados (BATISTA; MILETTI; STAMBUK, 2004). A 

inserção do plasmídeo integrativo pAUR-XRXDHXK (MATSUSHIKA et al., 2009) 

gerou linhagem DLG-K1, que por sua vez foi transformada com o plasmídeo 

multicópia pPGK, contendo o gene HXT2 sob o controle do promotor e terminador da 

fosfoglicerato-quinase (de expressão constitutiva) gerando então a linhagem DLG-

K1T2 (GONÇALVES et al., 2014). Estes autores demostraram que a sobre-

expressão do gene HXT2 em leveduras de laboratório sem outros transportadores 
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de hexoses permite o consumo e fermentação de xilose. Entretanto, as 

fermentações não são completas, muito possivelmente por inativação catabólica do 

transportador provocada por alta concentração do açúcar. 

 

Figura 3 Experimento de engenharia evolutiva desenvolvido por Lagos (2015). A linhagem 
DLG-K1T2 foi transferida para meio sintético contendo 20 g.L-1 de xilose como fonte de 
carbono. Todos os inóculos iniciaram seu crescimento com uma absorbância de 0,1 a 
600nm. Para cada inóculo que apresentou melhor performance de crescimento dentro de 48 
h, foi feito um novo repique para mais três frascos. E assim, no nono e décimo inóculo 
surgiram as linhagens 9C-MA e 10A-MA, respectivamente. 

 

FONTE: LAGOS (2015). 

 

Entretanto, devido a capacidade em crescer em meios de cultura contendo 

ambos glicose e xilose, este transportador foi escolhido para o experimento de 

engenharia evolutiva. Lagos (2015) submeteu a linhagem DLG-K1T2 a um meio de 

cultura contendo 20 g.L-1 de xilose, em triplicata e a cada 48h, dentre as três 

culturas, a que apresentou melhor desempenho de crescimento deu início a um 

novo cultivo, também em triplicata. Nos inóculos 9 e 10, nomeados 9C-MA e 10A-

MA, foram obtidas linhagens com capacidade melhorada de consumo e crescimento 

em xilose (Figura 3). Em experimentos de crescimento com xilose foi possível 

observar que as leveduras evoluídas foram capazes de consumir xilose e produzir 

etanol (~4,5 g/L) a partir da pentose (LAGOS, 2015). 
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Com isso, a 9C-MA e 10A-MA, juntamente com a parental DLG-K1T2, foram 

sequenciadas em colaboração com o prof. Dr. Gavin Sherlock, da Universidade de 

Stanford. O sequenciamento revelou uma única alteração no genoma das linhagens 

9C-MA e 10A-MA que não estavam presentes na parental, envolvendo o gene 

STB5. A mutação que ocorreu foi uma troca de uma timina por uma adenina, 

culminando na mudança da trinca de nucleotídeos e gerando uma consequente 

substituição de aminoácidos, onde uma cisteína foi substituída por uma serina, nesta 

mesma posição (C654S) (LAGOS, 2015).  
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo deste trabalho é caracterizar se a mutação ocorrida no gene 

STB5 nas linhagens evoluídas 9C-MA e 10A-MA é responsável pelo fenótipo 

adquirido de melhora do consumo da xilose pela linhagem de Saccharomyces 

cerevisiae recombinante. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a)Confirmar o fenótipo de crescimento e fermentação em xilose pelas 

leveduras parental e evoluída; 

 

b)Deletar o gene STB5 da linhagem DLG-K1 (levedura parental), bem como 
deletar o gene STB5 mutante nas leveduras 9C-MA e 10A-MA; 

 

c) Clonar os genes STB5 (mutante e selvagem, com seu próprio promotor e 
terminador) e inserir nas leveduras Δstb5, de modo que ocorra a inversão 
de genótipos entre parental e evoluída; 
 

d)Avaliar possível perda ou ganho de fenótipo consumidor de xilose nestas 
leveduras; 

 



36 

 

 

 
3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 MEIOS DE CULTURA 
 

3.1.1 Meios de cultura para Saccharomyces cerevisiae 
O meio cultura utilizado para o crescimento e repique das leveduras foi o YP 

contendo 10 g.L-1 de extrato de levedura (Fluka) e 20 g.L-1 de peptona (Fluka). 

Quando necessário, também foram utilizados meios sintéticos sem uracila (SC URA-

), contendo 6,7 g.L-1 de base nitrogenada sem aminoácidos, suplementado com 2 

g.L-1 do meio Drop-Out sem a base nitrogenada Uracila (Sigma Aldrich). Em todos 

estes meios foi feito a adição do açúcar de interesse (20 g.L-1) de glicose, xilose ou 

maltose para crescimento, e 40 g.L-1 para fermentação. Para a preparação de meios 

sólidos foram adicionados 20 g.L-1 de bacto-agar (Fluka). Em situações de seleção 

fenotípica por genes de resistência a antibióticos, os meios foram suplementados 

com 200 mg.L-1 de Geneticina (G418 – Sigma), ou 500 mg.L-1 de Zeocina 

(Invivogen) ou ainda 0,5 mg.L-1 de Aureobasidina-A (Takara-Bio). O pH em todos os 

meios de cultura foi ajustado para 5,0 através da adição de HCl ou NaOH, exceto 

para os meios contendo Zeocina, onde o pH foi ajustado para 8,0. A esterilização se 

deu por calor úmido através de autoclavagem a 120 ⁰C por 15 minutos, ou através 

de filtração com membranas de nitrocelulose com porosidade de 0,22 µm.  

3.1.2 Meios de cultura para Escherichia coli 
No caso do crescimento de Escherichia coli DH5α, o meio de cultura 

utilizado foi o Luria Bertani (LB) contendo 10 g.L-1 de triptona, 5 g.L-1 de extrato de 

levedura e 5 g.L-1 de cloreto de sódio suplementado com 100 mg.L-1 do antibiótico 

Ampicilina. Para a preparação de meios sólidos foram adicionados 20 g.L-1 de bacto-

agar (Fluka). 

 

3.2 LINHAGENS DE LEVEDURAS 

As linhagens de levedura utilizadas neste trabalho estão descritas na Tabela 

1. As linhagens CAT-1 e CEN.PK2-1C foram utilizadas ao longo do experimento 

como controles diploides e haploides, respectivamente. A levedura DLG-K1 não 

possui transportadores da família HXT, entretanto possui o plasmídeo integrativo 

pAUR-XKXDHXR (MATSUSHIKA et al., 2009), na qual permite o consumo de xilose, 

embora cresça somente com maltose como fonte de carbono. Esta levedura foi 
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utilizada como plataforma para deleção do STB5 e criação da WPY-1, que é a 

levedura plataforma para receber o gene STB5 mutante através de vetor, oriundo da 

9C-MA ou 10A-MA.  

Tabela 1 Linhagens de Saccharomyces cerevisiae utilizadas. 

Linhagens Genótipo ou descrição Fonte 

CAT-1 Linhagem diploide industrial, isolada na 

usina VO Catanduva (São Paulo/SP) em 

1998/1999 

BASSO et al., 2008 

CEN.PK2-1C MATa MAL2-8c ura3-52 his3Δ1 leu2-3/112 

trpl-289 

ENTIAN; KOTTER, 1998 

DLG-K1 MATa hxt1Δ::HIS3:: Δhxt4 hxt2Δ::HIS3 
hxt3Δ::LEU2::hxt6 hxt5::LEU2 hxt7::HIS3 

gal2Δ ura3-52 his3-11,15 leu2-3,112 MAL2 
SUC2 

AUR1::pAUR-XKXDHXR 

GONÇALVES et al., 2014 

DLG-K1T2 DLGK1, pPGK-HXT2 GONÇALVES et al., 2014 

9C-MA ou 

10A-MA 

DLG-K1T2, Evolução adaptativa LAGOS, 2015 

WPY-1 DLG-K1, stb5::BLEr Este trabalho. 

WPY-2 9C-MA, stb5:: KANMX Este trabalho. 

WPY-3 9C-MA, stb5:: KANMX, stb5:: BLEr Este trabalho. 

WPY-4 10A-MA, stb5:: KANMX Este trabalho. 

WPY-5 10A-MA, stb5:: KANMX, stb5::BLEr Este trabalho. 

FONTE: Este trabalho. 

 

A levedura DKG-K1T2 difere da DLG-K1 pela presença do plasmídeo pPGK-

HXT2, contendo o gene HXT2, que permite a internalização da glicose (e xilose). 

Esta levedura é o controle parental das leveduras a seguir. As leveduras evoluídas 

9C-MA e 10A-MA têm as mesmas características, com exceção da mutação em 

STB5. Já as leveduras WPY-2 e WPY-3 fazem parte de uma estratégia de deleção 

de alelos do gene STB5 na 9C-MA. O mesmo ocorre com WPY-4 e WPY-5, 

entretanto a estratégia se baseia na 10A-MA. 

 

3.3 PLASMÍDEOS 
 

Os plasmídeos utilizados nos experimentos estão descritos na Tabela 2. 
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Tabela 2 Lista de plasmídeos utilizados 

Plasmídeo Genótipo ou descrição Fonte ou referência 

pPGK+HXT2 URA3 PPGK1-HXT2-TPGK1 GONÇALVES et al., 2014 

pUG6 loxP-PTEF-KanMX-TTEF-loxP GULDENER et al., 1996 

pUG66 loxP-PTEF-Bler-TTEF-loxP GULDENER et al., 2002 

FONTE: Este trabalho. 

 

3.4 INICIADORES DAS REAÇÕES DE PCR 
 

Os iniciadores utilizados nas reações de PCR estão descritos na Tabela 3. 

 

3.5 TÉCNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR 
 

3.5.1 Extração de DNA genômico em S. cerevisiae 
Para a extração do DNA genômico, as leveduras foram pré-crescidas em 

meio de cultura YP contendo 20 g.L-1 da fonte de carbono desejada durante 24 

horas, a 28⁰C, com agitação de 160 rotações por minuto (RPM). Após esta etapa, as 

leveduras foram centrifugadas a 4.000 RPM por 5 minutos, o sobrenadante 

descartado e as células submetidas à extração de DNA através do kit comercial 

YeaStar Genomic DNA Kit™ (Zymo Research), seguindo as instruções do 

fabricante. Após o processo, o DNA foi ressuspendido em 60 µL de H2O ultrapura e 

armazenado a -20 ⁰C para seu posterior uso. 

3.5.2 Reação em Cadeia da Polimerase 
A Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) foi utilizada visando três 

atividades diferentes: (i) gerar um módulo de deleção em S. cerevisiae; (ii) verificar a 

inserção e posicionamento dos genes inseridos em S. cerevisiae e (iii) verificar 

características de acasalamento (genes MATa/α) em S. cerevisiae. Para todas as 

reações foi utilizado o termociclador Mastercycler Gradient® (Eppendorf). 

Para a (i) geração de um módulo de deleção em S. cerevisiae foi utilizada a 

enzima de alta fidelidade Phusion® High-Fidelity DNA Polymerase (Thermo Fischer 

Scientific). As condições utilizadas nas reações são as que segue: 50 ng de DNA, 

tampão Phusion HF® 5x, 10 mM de dNTPs, 5 µM de cada iniciador, 1U da enzima 

Phusion e água ultrapura estéril para completar o volume para 600 µL, onde a 

mistura final foi aliquotada em 24 tubos, com 25 µL cada. As condições do PCR 
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foram as que seguem: desnaturação inicial a 98 ⁰C por 20 segundos (s), seguido por 

30 ciclos de desnaturação a 98 ⁰C por 10 s, anelamento a 55 ⁰C (KanMX)/60 ⁰C 

(Bler) por 20 s e extensão a 72 ⁰C por 2,15 min. A última etapa foi uma extensão final 

a 72 ⁰C por 14 min.  

 

Tabela 3. Lista de iniciadores utilizados nas reações de PCR. 

Nome Sequência 5‟→ 3‟ Fonte  

Módulo de deleção externo 

STB5/KAN-F acagggctaaaaaattaatacaaaggtgtaaaagaaggaccc

agctgaagcttcgtacgc(a) 

 

Este trabalho. 

STB5/KAN-R cgtatagtatgacgacatgacaaaactcggtgaacatatggcat

aggccactagtggatc(a) 

Módulo de deleção interno 

STB5/BLE-F 

 

atggatggtcccaattttgcacatcaaggcgggagatcacccc

agctgaagcttcgtacgc(a) 

 

Este trabalho 

STB5/BLE-R tcatacaagtttatcaacccaagagacgtcaacattgtttgcatag

gccactagtggatc(a) 

Verificação da deleção de STB5 

STB5-F acgacgatttcaacccgaataa  

 

Este trabalho. 

STB5-R1 cttcgtcctgagaaaccatacc 

STB5-R2 gaagacctgccagctcttat 

V-KAN-R ggaatcgaatgcaaccgg 

V-BLE-F ccttctatgaaaggttgggc 

V-KAN-F ccggttgcattcgattcc LAGOS, 2015 

Clonagem do STB5 em pPGK+HXT2 

STB5/SALI-F acgtcgacactgatattataactcttgt(b) Este trabalho. 

STB5/SALI-R atgtcgacatgctaagagatcttgaatt(b) 

Verificação de ploidia 

MAT-F  agtcacatcaagatcgtttatgg HUXLEY et al., 

1990 MATα-R gcacggaatatgggactacttcg 

MATa-R actccacttcaagtaagagtttg 

NOTA: (a)As sequências sublinhadas referem-se à região de ligação ao gene KanMX ou Bler 
enquanto a região em negrito à porção de recombinação. (b)As regiões sublinhadas 
representam sítios de ligação para a enzima de restrição SalI.  

FONTE: Este trabalho. 
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Para a (ii) verificação de inserção dos genes de resistência no locus do 

STB5 foi utilizada a enzima GoTaq® DNA Polimerase (Promega). O termociclador 

foi ajustado para gerar uma desnaturação inicial a 95 ⁰C de 10 min, seguido de 30 

ciclos das seguintes etapas: desnaturação a 95 ⁰C por 1 min, anelamento a 49 ⁰C 

por 1 min e extensão a 72 ⁰C por 3,5 min; seguido de uma extensão final de 72 ⁰C 

por 10 min.  

A (iii) verificação das características de acasalamento também foi realizada 

com a GoTaq®, nas seguintes condições: desnaturação inicial a 92 ⁰C por 3 min; 30 

ciclos de desnaturação a 92 ⁰C por 1 min, anelamento a 52 ⁰C por 2 min e extensão 

a 72 ⁰C por 2 min; finalizando com uma extensão final de 72 ⁰C por 10 min. 

3.5.3 Eletroforese em gel de agarose 
Todos os módulos amplificados, verificações de recombinantes e de 

características de acasalamento foram visualizados através de eletroforese em gel 

de agarose. A composição do gel de agarose é de 1% de agarose (Sigma) em 

tampão Tris-Borato EDTA 0,5x (TBE, 45mM de Tris-borato e 1 mM de EDTA em pH 

8,0), onde o mesmo é aquecido para dissolução e resfriado para solidificação em um 

molde apropriado. Todas as amostras, antes da aplicação, foram diluídas em 

tampão de corrida 6x (Fermentas). O gel, mergulhado em tampão de TBE 0,5x, é 

submetido a uma voltagem de ~100 V por 60-90 min. Também é adicionado junto às 

amostras, para fins comparativos de tamanho, um marcador molecular com alcance 

entre 250-10000 pb (1 kb ladder – Fermentas). Após, o gel é mergulhado em uma 

solução de TBE 0,5x contendo 2,5 µg.mL-1 de Brometo de Etídio (corante 

intercalante de DNA) por 30 min. Logo após ele é mergulhado em uma nova solução 

de TBE 0,5x, desta vez sem o corante, por mais 30 min. A seguir, o gel é analisado e 

fotografado sob luz ultravioleta no fotodocumentador Molecular Imager ® Gel Doc™ 

XR+ System (BioRad). 

 

3.6 MODIFICAÇÕES GENOMICAS 
 

As modificações genômicas presentes neste trabalho foram baseadas em 

técnicas de amplificação do DNA através de PCR, concentração do produto da 

amplificação (amplicon) e inserção no genoma da levedura através de recombinação 

homóloga (PETRACEK; LONGTINE, 2002). Para a seleção das leveduras 

transformantes, foram utilizados genes marcadores dominantes que conferem 
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resistência a antimicrobianos, assim podendo ser identificados fenotípica e 

genotipicamente. Estes mesmos genes, caso necessário, podem ser futuramente 

retirados do genoma da levedura graças ao seu flanqueamento por regiões 

chamadas loxP que, ao se recombinarem na presença da enzima cre-recombinase, 

são excluídos do genoma (GULDENER et al., 2002). 

 

3.6.1 Construção dos módulos de deleção 
O primeiro passo para a criação do módulo de deleção foi o desenho de 

oligonucleotídeos iniciadores para amplificação dos genes de resistência KanMX e 

Bler, presentes nos plasmídeos pUG6 e pUG66 (ver Tabela 2), respectivamente. 

Para isso foi feita uma pesquisa no banco de dados Saccharomyces Genome 

Database (SGD, www.yeastgenome.org), onde o gene STB5 da linhagem 

laboratorial haploide S288C serviu como molde para o desenho destes iniciadores. 

Estes iniciadores contam com cerca de 60 nucleotídeos (nt), onde os primeiros 40 nt 

(a partir da região 5‟) pertencem a uma região de similaridade com o genoma da 

levedura, e os últimos 20 nt (mais próximos da região 3‟) pertencem à região de 

amplificação do gene de resistência (ver Tabela 3). É feita então uma reação de 

PCR, onde o plasmídeo com o gene de resistência é utilizado como molde. Durante 

a amplificação, apenas os 20nt da porção 3‟ dos iniciadores interagem com o DNA 

molde, o que já é suficiente para a DNA polimerase iniciar sua atividade, visto que a 

enzima identifica a ligação do iniciador ao DNA molde a partir da região 3‟. Além do 

gene, a cauda de 40nt que não se ligou ao DNA molde também é preenchida com 

nucleotídeos por atividade da DNA polimerase. No final do processo, é gerado um 

fragmento do tamanho do gene amplificado flanqueado por uma região de 40nt de 

similaridade com a região de interesse no genoma da S. cerevisiae.  

No caso do KanMX de pUG6, foi amplificado o módulo loxP-PTEF-KanMX-

TTEF-loxP, flanqueado por uma região de similaridade à região flanqueadora do gene 

STB5, mais especificamente nas posições -41 a -1 e 2233 a 2273, considerando o 

tamanho do gene de 2232 pb (Figura 4). A este foi dado o nome de módulo de 

deleção externo. O mesmo se repete com o Bler de pUG66, com a diferença de que 

este é flanqueado por pares de bases idênticos à região interna do gene, de 1 a 41 e 

2192 a 2232 pb do gene STB5, chamado então de módulo de deleção interno 

(Figura 5). 

 

http://www.yeastgenome.org/
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Figura 4 Para a construção do módulo de deleção externo, foram utilizados iniciadores com 
similaridade ao KanMX na porção 3‟ (20 nt, em azul). A porção 5‟ (40nt, caixa branca) 
compôs a extremidade do amplicon, apesar de não se ligar ao gene amplificado, devido à 
atividade da DNA Polimerase. O módulo de deleção externo possui 1692 pb 

 

FONTE: Este trabalho 

 

Figura 5 Para a construção do módulo de deleção interno, foram utilizados iniciadores com 
similaridade ao Bler na porção 3‟ (20 nt, em cinza). A porção 5‟ (40 nt, caixa branca) compôs 
a extremidade do amplicon, apesar de não se ligar ao gene amplificado, graças à atividade 
da DNA Polimerase. O módulo de deleção externo possui 1185 pb. 

 

FONTE: Este trabalho. 

3.6.2 Concentração dos módulos de deleção 
Após confirmação da amplificação dos módulos de deleção via eletroforese, 

os 600 µL de produtos amplificados, foram então submetidos a uma etapa de 

concentração através da precipitação do DNA. Neste procedimento foram 
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adicionados 30 µL de solução 3 M de NaCl e 750 µL de etanol absoluto gelado. A 

amostra foi homogeneizada e deixada no freezer (-20 ⁰C) por 16 h. Após esta etapa, 

o tubo foi centrifugado a 13.200 RPM, por 7 min a 4 ⁰C e o sobrenadante 

desprezado. O tubo foi então mantido aberto em cabine de fluxo laminar até a 

evaporação do etanol remanescente e, após isso, o pellet foi ressuspendido em 50 

µL de água ultrapura estéril e armazenado a -20 ⁰C, até seu uso na recombinação 

homóloga. 

 

3.6.3 Recombinação homóloga 
O experimento de recombinação homóloga (Figura 6) foi desenvolvido 

conforme metodologia de Petracek e Longtine (2002). Primeiramente, foi feito um 

pré-crescimento de 3 mL da levedura de interesse em meio YP contendo 20 g.L-1 de 

glicose (maltose para DLG-K1), por 24 h a 28 ºC, sob agitação orbital de 160 RPM. 

No dia seguinte, foi transferido 1,5 mL deste pré-crescimento para um frasco 

Erlenmeyer de 250 mL preenchido com 50 mL de YP fresco com a mesma fonte de 

carbono do anterior, e foi feito um novo crescimento sob as mesmas condições. A 

absorbância da levedura foi monitorada (Cary 60 UV-Vis, Agilent) até que ela 

atingisse a densidade ótica de 1,0 no comprimento de onda 600 nm (DO600nm), o que 

corresponde a sua fase exponencial de crescimento celular. Uma vez atingida a 

DO600nm, a cultura foi centrifugada a 4.000 RPM por 5 min, o sobrenadante 

descartado e as células cuidadosamente ressuspendidas em 1mL de solução de 

Acetato de Lítio 0,1 M estéril. Novamente centrifugadas a 4.000 RPM por 5 minutos, 

as células foram ressuspendidas em 400 µL de 0,1 M de Acetato de Lítio estéril. 

Nesta etapa a levedura está preparada para dar início ao evento de recombinação 

homóloga. Do volume gerado, 50 µL foram utilizados para a próxima fase, onde foi 

acrescentado 300 µL de solução PLI, composta de 0,1 M de Acetato de Lítio, 40% 

de propilenoglicol (PEG), além de 5 µL de DNA fita-simples, oriundo de esperma de 

salmão previamente fervido por 5 min e resfriado no gelo, na concentração de 10 

g.L-1. E para finalizar, foi adicionado 50 µL do módulo de deleção concentrado. Para 

o controle negativo, o mesmo volume de água ultrapura estéril. 

Após uma breve homogeneização dos componentes por pipetagem, as 

amostras foram para o banho-maria a 42 ºC por 40 min, onde foram gentilmente 

agitadas a cada 5 min. Ao final do processo, os tubos foram centrifugados a 4.000 

RPM por 5 min e o sobrenadante desprezado. A ressuspensão das células foi feita 
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com meio de cultura YP contendo 20 g.L-1 do mesmo açúcar que foi usado para 

crescê-los, e então os tubos foram incubados a 28 ºC por 4 h sob agitação orbital de 

160 RPM. Após esta etapa, foi feita nova centrifugação e o sobrenadante foi 

desprezado. As células foram então ressuspendidas em água ultrapura estéril e 

inoculadas em placas de petri contendo meio YP sólido com a mesma fonte de 

açúcar, com o diferencial da adição do antimicrobiano de seleção. As placas de petri 

ficaram encubadas até que surgissem colônias em sua superfície, num período 

máximo de 5 dias. As colônias que cresceram neste período foram submetidas à 

confirmação dos eventos de recombinação homologa.   

 

Figura 6 A recombinação homóloga ocorre através de regiões de alta similaridade. Neste 
caso, os módulos de expressão foram construídos para que houvesse similaridade entre 
eles e as regiões de interesse no DNA genômico de S. cerevisiae. O módulo externo de 
deleção (KanMX) tem regiões de alta similaridade com porções externas ao gene STB5, 
enquanto o módulo interno (Bler) tem alta similaridade com porções internas, incluindo o 
códon de iniciação e de terminação do gene. 

 

FONTE: Este trabalho 

 

3.6.4 Confirmação dos eventos de recombinação homóloga 
A triagem de recombinantes foi feita através de duas etapas concomitantes: 

a fenotípica e a genotípica. Uma vez que as leveduras transformadas com o módulo 

de deleção cresceram em meio de cultura contendo o antimicrobiano de seleção, foi 

possível suspeitar que o gene de seleção tenha se inserido corretamente e esteja 
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funcional. Entretanto, para sua confirmação, as colônias que cresceram na placa de 

petri foram transferidas para uma nova placa, com meio de cultura fresco, sob as 

mesmas condições seletivas. Controles negativos foram plaqueados junto para 

garantir que o antimicrobiano estivesse funcionando apropriadamente. As colônias 

que cresceram a esta nova placa, foram então repicadas em 3 mL de meio de 

cultura líquido, sob as mesmas condições anteriormente descritas, exceto pela 

agitação orbital de 160 RPM. O crescimento se estendeu por 24 h e então as células 

foram centrifugadas e submetidas a extração de DNA genômico.   

Após a extração de DNA genômico, as amostras foram submetidas a um 

PCR de verificação. Uma estratégia de iniciadores (ver Tabela 3) foi elaborada para 

que fosse possível verificar não só se o gene de resistência entrou na posição certa, 

mas também a sua orientação. As reações foram feitas em tubos separados para 

cada combinação de iniciadores e os resultados avaliados através de eletroforese 

em gel de agarose. A Tabela 4 faz uma relação entre a combinação de iniciadores e 

o tamanho esperado (pb) de cada amplicon. 

 

Tabela 4 Possíveis combinações geradas pelos iniciadores no experimento de triagem 
genotípica de recombinantes em S. cerevisiae. 

Iniciador Forward Iniciador Reverse Tamanho esperado (pb) 

Recombinante com KanMX 

STB5-F STB5-R1 - 

STB5-F STB5-R2 2539 

STB5-F V-KAN-R 1148 

V-KAN-F STB5-R2 1109 

Recombinante em Bler 

STB5-F STB5-R1 - 

STB5-F STB5-R2 2110 

V-BLE-F STB5-R2 1005 

Sem recombinações 

STB5-F STB5-R1 1685 

STB5-F STB5-R2 3157 

FONTE: Este trabalho. 

 

3.6.5 Clonagem do gene STB5 ao plasmídeo pPGK+HXT2 
Para a clonagem do gene STB5 ao plasmídeo pPGK+HXT2, este 

experimento dispôs de duas etapas preparatórias que se uniram ao final do 
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processo: o tratamento do inserto e o tratamento do vetor (Figura 7). Para o 

tratamento do inserto, primeiramente foi feito um PCR com os iniciadores 

STB5/SALI-F e STB5/SALI-R usando a enzima Phusion (descrita em 3.5.2), em um 

volume final de 200 µL. Assim como nos iniciadores da recombinação homóloga 

(descrito em 3.6.3), a DNA Polimerase também adiciona nucleotídeos até o final da 

porção 5‟ do iniciador, gerando um amplicon com sítio de ligação para a enzima SalI 

nas extremidades. O produto de PCR foi concentrado para 100 µL através da 

técnica de precipitação de DNA (descrita em 3.6.2). Este volume foi então submetido 

a eletroforese em gel de agarose, seguido de purificação do produto de PCR 

diretamente do gel, utilizando o Zymoclean™ Gel DNA Recovery Kit (Zymo 

Research). O protocolo foi executado de acordo com as instruções do fabricante. 

 

Figura 7 Fluxograma da clonagem de STB5 no plasmídeo pPGK+HXT2. O produto de PCR 
contendo o inserto (STB5/SalI) é concentrado através de precipitação de DNA e 
posteriormente de purificação da banda, e posteriormente digerido pela enzima de restrição 
SalI. O vetor, plasmídeo pPGK+HXT2, é também sofre digestão enzimática pela enzima 
SalI. Ambos, separadamente, são purificados e tratados com fosfatase alcalina. Somente na 
etapa de ligação é que eles se unem, onde posteriormente o produto da ligação é 
transformado em E. coli pelo processo de eletroporação, para que então as possíveis 
recombinantes possam ser triadas. 

 

FONTE: Este trabalho 
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As próximas etapas foram comuns (mas conduzidas separadamente) ao 

inserto e ao vetor. A etapa seguinte foi a digestão enzimática pela SalI (New 

England Biolabs), utilizando 1 µL da enzima SalI (~10 U), 1 µg de DNA molde, 5 µL 

de 10x NEBuffer em um volume de reação final de 50 µL. As amostras foram 

incubadas por 1 h a 37 ºC e então purificada com o kit DNA Clean & Concentrator™ 

(Zymo Research), seguindo as orientações do fabricante. Uma vez purificadas, as 

amostras foram submetidas a um tratamento com Fosfatase Alcalina (Promega), 

onde a concentração foi ajustada para até 10 pmol de terminal 5‟ de DNA em um 

volume final de 40 µL, somado a 5 µL de tampão 10x e de 5 µL da enzima, diluída 

para ficar na concentração de 0,01 U/uL. As amostras foram incubadas por 30 min a 

37 ºC. 

A última etapa foi a reação de ligação enzimática através da enzima T4 DNA 

ligase (Ludwig Biotec). Foi utilizado 2,5 U da enzima, 2 µL de tampão 10x e o 

volume restante foi ajustado na relação entre vetor e inserto. As amostras foram 

incubadas a 16 ºC por 4 h e o produto da ligação foi transformado em E. coli através 

da técnica de eletroporação de células competentes. Para a eletroporação, 1 µL da 

reação de ligação (ou água como controle negativo) foi misturado a uma alíquota 

descongelada de E. coli eletrocompetente (GREEN; SAMBROOK, 2012) e o tubo 

ficou incubando no gelo por 5 min. A seguir, o conteúdo foi transferido para uma 

cubeta de eletroporação e, através do aparelho de eletroporação (EC100 

Electroporator), foi liberada uma descarga de 1800V na amostra. Imediatamente 

após, foi adicionado 1 mL de meio de cultura LB líquido e o conteúdo transferido 

para um tubo, onde as amostras ficaram incubadas em agitação orbital por 1h a 37 

ºC, 220 RPM. Após este período, as amostras foram plaqueadas em meio de cultura 

LB ágar contendo 100 mg.L-1 do antibiótico Ampicilina. A triagem de recombinantes 

foi realizada através do repique das colônias em meio seletivo fresco e através da 

técnica de PCR de colônia, onde as colônias da placa são tocadas com a ponteira e 

usadas como DNA molde na reação. 

 

3.7 CITOMETRIA DE FLUXO 
 

3.7.1 Marcação com Iodeto de Propídio 
Este protocolo foi adaptado de Howlett & Avery (1999). Primeiramente, as 

leveduras foram crescidas até atingir ~5.107 células/mL. A seguir, foram 
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centrifugadas a 4.000 RPM por 5 min, lavadas com tampão Tris-HCl 1 M (pH 6,8) e 

ressuspendidas em etanol 70% (v/v) por 24 h a 4 ºC para fixação. No dia seguinte as 

amostras foram lavadas com 50 mM de citrato de sódio e ressuspendidas na mesma 

solução contendo 1 mg.mL-1 de RNAse A, e foram incubadas a 37 ºC por 3 h.  Após, 

foi adicionado 20 µg.mL-1 de Iodeto de Propídio (IP) e as células foram novamente 

incubadas a 37 ºC, dessa vez por 30 minutos no escuro. Após esta etapa, as células 

foram transferidas para o gelo e feita a leitura no citômetro de fluxo. Para a análise 

por citometria de fluxo foi utilizado o aparelho FACSCanto II (BD Biosciences), onde 

a leitura das amostras foi feita através do laser de argônio (azul, 488 nm). Os dados 

obtidos foram posteriormente analisados através do software Flowing ® e as 

amostras foram analisadas através dos filtros PE (564-606 nm) e PerCP (670-735 

nm).  

 

3.8 ANÁLISE DE EXPRESSÃO GÊNICA DE STB5 

 

3.8.1 Extração do RNA total e produção de cDNA 
A análise da expressão gênica do gene STB5 foi realizada através da 

técnica do PCR em tempo real. Para isso foram coletadas amostras das leveduras 

durante seu estágio exponencial de crescimento em meio sintético contendo 20 g.L-1 

de xilose como fonte de carbono. As amostras foram centrifugadas a 4.000 RPM por 

5 min e submetidas à extração do RNA total, através do RNEasy Mini Kit (QIAGEN), 

seguindo as instruções do fabricante. Após quantificação do RNA, 0,5 µg de RNA 

total foram utilizados para a síntese de cDNA através do Quantitect Reverse 

Transcription Kit (Qiagen), executado de acordo com as instruções do fabricante.  

 

3.8.2 PCR em tempo real 
Para a reação do PCR em tempo real, foi utilizado o qPCR-SYBR-Green 

mix/Rox (Ludwig), contendo um volume final de 24 µL de reação, de onde 12 µL 

corresponde ao pPCR-SYBR-Green Mix, 1µl do RNA, 2,4 µL (1 mM) de cada 

iniciador (Tabela 5) e 6,2 µL de H20 ultrapura estéril. As reações de PCR em tempo 

real foram realizadas através do equipamento Rotor-Gene Q (QIAGEN) e a ciclagem 

ocorreu da seguinte maneira: 95 ºC por 10 min seguido de 40 ciclos de 95 ºC por 10 

s, 50 ºC por 15s, 72 ºC por 20 s. Ao final do ensaio foi gerada uma curva de 

dissociação para confirmar a amplificação de apenas um produto gênico por par de 

iniciadores.  
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Tabela 5 Lista de iniciadores utilizados nas reações de qPCR. 

Nome Sequência 5‟→ 3‟ Fonte  

ACT1-F gccttggacttcgaacaaga MULLER, 2013 

ACT1-R tccttctgttttgggtttgg 

qSTB5-F cgcaaggagctagacgaaat Este trabalho. 

qSTB5-R ctctccacctgatccatttg  

FONTE: Este trabalho. 

 

3.8.3 Cálculos da expressão relativa 
O gene ACT1, de expressão constitutiva, foi utilizado como normalizador das 

reações. O STB5 de 10A-MA foi utilizado como calibrador para o cálculo da 

expressão relativa do gene STB5 de WPY-5. Para a análise da expressão relativa, 

foi utilizada a fórmula proposta por Schmittgen e Livak (2008). Para isso foram 

subtraídos os valores de Cts (tempo de ciclagem) do gene de interesse (STB5) dos 

valores de Ct do gene constitutivo (ACT1) de cada amostra, gerando o ΔCt. Então foi 

subtraído o ΔCt da linhagem testada (WPY-5) do ΔCt da linhagem controle (10A-

MA), gerando o ΔΔCt. Para chegar ao valor da expressão relativa, o ΔΔCt foi posto 

na fórmula do método comparativo, gerando assim o valor numérico de expressão 

relativa (E), ambos demonstrados na equação 1. 

 

Equação 1 Cálculo do ΔΔCt e da expressão relativa (E). 

 

FONTE: Schmittgen e Livak (2008). 

 

3.9 CRESCIMENTO CELULAR 
 

As linhagens de S. cerevisiae parentais e evoluídas foram submetidas a 

análise de perfil de crescimento celular em duas diferentes fontes de carbono: 
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glicose e xilose. Para tanto, as leveduras foram pré-cultivadas por 48 h em meio 

sintético URA- contendo 20 g.L-1 de glicose e/ou xilose como fontes de carbono e 1/5 

do volume do frasco preenchido com meio de cultura. Todos os crescimentos foram 

desenvolvidos em 28 ºC a 160 RPM. Em intervalos pré-estabelecidos, amostras 

foram retiradas para determinação do crescimento através da DO600nm, em um 

período total de 144 h de crescimento por amostra. 

3.10 ENSAIO FERMENTATIVO 
 

Para os ensaios de fermentação em batelada, as leveduras foram pré-

cultivadas em Erlenmeyers de 500 mL contendo 1/5 do volume de meio de cultura 

sintético URA- por 36 horas a 30 ºC, 160 RPM. Após este período, as células foram 

centrifugadas a 4.000 RPM por 5 minutos a 4 ºC, lavadas com água estéril gelada 

duas vezes e a densidade celular inicial foi ajustada para 1,5 em DO600nm. A seguir 

elas foram inoculadas em um frasco de 50 mL contendo 20 mL de meio de cultura 

sintético URA- com os seguintes açúcares: glicose, xilose e glicose+xilose. A 

agitação foi feita por meio de pequenas barras magnéticas (2 cm de comprimento), 

permitindo agitação suave (100 RPM). Durante a fermentação, o crescimento celular 

foi monitorado mensurando a DO600nm, enquanto amostras do meio fermentativo 

foram retiradas, centrifugadas a 4.000 RPM por 5 min e o sobrenadante congelado (-

20ºC) em intervalos pré-determinados, em um total de 72 h de processo 

fermentativo. 

 

3.11 DETERMINAÇÃO DE SUBSTRATOS E PRODUTOS DA FERMENTAÇÃO 
 

Para a determinação de glicose, xilose, etanol, xilitol, glicerol e ácido acético 

foi utilizado um aparelho de Cromatografia Líquida de Alta Performance (CLAE) 

equipado com um detector por índice de refração (RI-2031Plus; JASCO) usando 

uma coluna HyperREZ XP ácido orgânico (Thermo Scientific). A fase móvel utilizada 

foi 5 mM de H2SO4, com 0,02 mL o volume coletado por amostra em uma taxa de 

fluxo de 0,6 mL/min durante 30 min. A temperatura da coluna foi de 50 ºC. 

 



51 

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 CRESCIMENTO E FERMENTAÇÃO DAS LINHAGENS DLG-K1T2, 9C-MA E 
10A-MA 

 

Com o intuito de confirmar os resultados de crescimento das linhagens DLG-

K1T2, 9C-MA e 10A-MA obtidos por Lagos (2015), foi feito o crescimento das 

leveduras evoluídas e parental nos açúcares glicose, xilose e glicose+xilose para 

avaliação da manutenção do fenótipo apresentado anteriormente. Posterior ao 

crescimento, foram realizadas fermentações em batelada dos açúcares acima com 

estas leveduras.  

 

4.1.1 Crescimento de DLG-K1T2, 9C-MA e 10A-MA em glicose e xilose 
Primeiramente, foi realizado um experimento de crescimento das leveduras 

evoluídas 9C-MA e 10A-MA frente a parental DLG-K1T2 contendo glicose (Figura 8), 

xilose (Figura 9) e glicose + xilose (Figura 10) como fontes de carbono. Todas as 

leveduras foram pré-crescidas em meio de cultura SC URA- contendo 20 g.L-1 de 

maltose como fonte de carbono e os inóculos foram feitos a partir da DO600nm de 0,1 

em cada frasco. 

Figura 8 Crescimento das leveduras 9C-MA, 10A-MA e DLG-K1T2 em meio de cultura SC 
URA- contendo 20 g.L-1 de glicose. 

 

FONTE: Este trabalho. 
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Figura 9 Crescimento das leveduras 9C-MA, 10A-MA e DLG-K1T2 em meio de cultura SC 
URA- contendo 20 g.L-1 de xilose. 

 

FONTE: Este trabalho. 

 

Figura 10 Crescimento das leveduras 9C-MA, 10A-MA e DLG-K1T2 em meio de cultura SC 
URA- contendo 20 g.L-1 de glicose + 20 g.L-1 de xilose. 

 

FONTE: Este trabalho. 
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De acordo com os resultados obtidos, é possível observar que as leveduras 

apresentam um padrão de crescimento, onde a máxima DO600nm atingida no 

crescimento contendo apenas glicose foi de ~15 para 9C-MA e 10A-MA e ~14 para 

DLG-K1T2 (Figura 8). Estes dados corroboram com os obtidos por Lagos (2015). Em 

seus experimentos, as leveduras 9C-MA e 10A-MA atingiram a DO600nm
 de ~15 em 

torno de 72 h. Entretanto, para a levedura DLG-K1T2, Lagos (2015) obteve consumo 

total de glicose e DO600nm de ~20 em torno de 90 h, o que não foi observado neste 

trabalho. Em ensaio de crescimento com xilose como fonte de carbono (Figura 9), foi 

possível observar um crescimento maior das leveduras evoluídas, que atingiram a 

DO600nm de ~11,5 ao final do crescimento, quando comparado com a linhagem DLG-

K1T2, que consumiu minimamente a xilose somente após 48 h de crescimento.  

No crescimento em meio contendo glicose e xilose como fontes de açúcar 

(Figura 10), foi possível observar que as leveduras 9C-MA e 10A-MA obtiveram uma 

absorbância maior que quando crescidas somente com glicose ou xilose, atingindo 

uma DO600nm de aproximadamente ~17 e ~18, respectivamente. Já a DLG-K1T2 

obteve o mesmo padrão de consumo de quando crescida somente com glicose, com 

a DO600nm de ~14. Lagos (2015) reportou o mesmo padrão de crescimento para 9C-

MA e 10A-MA, entretanto para DLG-K1T2 os resultados divergiram, onde em seu 

experimento foi obtido DO600nm ~20 em um período de 80 h. 

De uma maneira geral, as leveduras evoluídas foram capazes de consumir 

xilose, enquanto a parental não, confirmando o fenótipo melhorado adquirido. 

Entretanto, algumas pequenas diferenças puderam ser notadas em relação aos 

resultados de Lagos (2015).  

 

4.1.2 Fermentação em batelada das linhagens DLG-K1T2 e 10A-MA em glicose, 
xilose e glicose+xilose 

Uma vez que as leveduras evoluídas apresentaram consumo de xilose muito 

parecido, foi escolhida apenas uma delas para dar continuidade ao trabalho. No 

caso, foi escolhida a 10A-MA para os experimentos de fermentação. Os ensaios 

fermentativos foram realizados com pré-crescimento das leveduras em 20 g.L-1 de 

maltose como fonte de carbono e a DO600nm do inóculo foi de 1,5. As figuras 11, 12, 

e 13 apresentam o perfil de consumo de açúcares e produção de metabólitos pela 

levedura DLG-K1T2, enquanto que as figuras 14, 15 e 16 apresentam o perfil de 

consumo de açúcar e produção de metabólitos pela levedura 10A-MA. 
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Figura 11 Consumo de glicose e produção de etanol e glicerol na levedura DLG-K1T2 em 
ensaio fermentativo. 

 

FONTE: Este trabalho. 

 

Figura 12 Consumo de xilose e produção de etanol e xilitol na levedura DLG-K1T2 em 
ensaio fermentativo. 

 

FONTE: Este trabalho. 
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Figura 13 Consumo de glicose e xilose e produção de etanol, xilitol e glicerol na levedura 
DLG-K1T2 em ensaio de co-fermentação de glicose e xilose. 

 

FONTE: Este trabalho. 

 

Figura 14 Consumo de glicose e produção de etanol e glicerol na 10A-MA em ensaio 
fermentativo. 

 

FONTE: Este trabalho. 
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Figura 15 Consumo de xilose e produção de etanol e xilitol na levedura 10A-MA em ensaio 
fermentativo. 

 

FONTE: Este trabalho. 

 

Figura 16 Consumo de glicose e xilose e produção de etanol, xilitol e glicerol na levedura 
10A-MA em ensaio de co-fermentação.  

 

FONTE: Este trabalho. 
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De uma forma geral, as leveduras apresentaram resultados parecidos em 

ensaios fermentativos. Entretanto a 10A-MA teve um desempenho abaixo da DLG-

K1T2 quanto ao consumo de glicose durante a fermentação. Aparentemente a 

levedura evoluída realizou fermentação incompleta, enquanto a parental conseguiu 

consumir toda a glicose em 48h. Estes dados divergem dos resultados descritos por 

Gonçalves et al. (2014), uma vez que em seu trabalho foi visto que a levedura DLG-

K1T2 tem sua fermentação interrompida ao longo do processo. Entretanto, a 

fermentação interrompida neste caso ocorreu somente com a levedura evoluída 

10A-MA. 

O transportador Hxt2p é considerado, de uma maneira geral, um 

transportador de alta afinidade. Isso implica que ele, em altas concentrações de 

glicose no meio extracelular, cessa sua expressão e é removido da membrana 

plasmática por endocitose e é substituído por transportadores de baixa afinidade 

(DOES; BISSON, 1989; KRUCKEBERG et al., 1999). No caso de ambas linhagens 

parental e evoluída, o único transportador presente é o Hxt2p. Esse transportador 

demonstra uma característica muito peculiar quando está expresso sozinho em S. 

cerevisiae: quando crescido em baixas concentrações de glicose, sua cinética se 

comporta tanto como de transportador de alta como de baixa afinidade; entretanto 

quando crescido em altas concentrações de glicose, ele demonstra cinética de 

transporte de média afinidade (KRUCKEBERG et al., 1999; MAIER et al., 2002).  

No caso das leveduras analisadas, o gene HXT2 está sob controle do 

promotor PGK, da enzima fosfoglicerato-quinase, que é de atividade constitutiva na 

levedura. Isso implica que o gene está sendo expresso de maneira contínua. 

Entretanto, depois de um certo período, ele acaba por ser internalizado, 

ocasionando na fermentação interrompida. Esta hipótese é discutida por Gonçalves 

et al., (2014) e representa o padrão fermentativo demonstrado pela 10A-MA em meio 

de cultura contendo glicose. 

Outro dado interessante é que a levedura evoluída, apesar da fermentação 

truncada em glicose, demonstrou melhor desempenho fermentativo utilizando xilose 

como fonte de carbono, consumindo este açúcar parcialmente tanto em fermentação 

somente com xilose como em co-fermentação. Já a DLG-K1T2 não demonstrou 

capacidade de consumir a pentose em fermentação, e pouco foi consumida em co-

fermentação com glicose. Estes dados diferem de Gonçalves et al (2014), onde a 
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DLG-K1T2 foi capaz de consumir parcialmente (~59%) a xilose, e a mesma 

quantidade de glicose.  

Uma das diferenças do processo fermentativo apresentado por este trabalho 

é que as leveduras foram pré-crescidas em meio SC URA- contendo 20 g/L-1 de 

maltose como fonte de açúcar, diferentemente do que foi elaborado por Gonçalves 

(2014), onde as leveduras foram pré-crescidas em SC URA- 20 g/L-1 de glicose. Com 

isso, o que pode ter ocorrido é uma alteração do perfil de expressão relacionado ao 

açúcar, gerando um gasto energético maior para adatapção (OTTERSTEDT et al., 

2004). A S. cerevisiae produz sensores de glicose (SNF3 e RGT2) na membrana 

plasmática e, com isso, coordena os transportadores HXT necessários para aquela 

condição. No caso da maltose, esta possui um transportador próprio, o MAL2, que 

não co-transporta glicose. Esta mudança pode ter prejudicado seu potencial 

fermentativo. 

 

4.2 DELEÇÃO DO GENE STB5 

 

A estratégia utilizada se baseou no evento de recombinação homóloga, que 

ocorre de maneira natural na levedura S. cerevisiae, principalmente nas 

extremidades do DNA, consideradas altamente recombinogênicas (ORR-WEAVER; 

SZOTAK; ROTHSTEIN, 1981). Aproveitando isso, o módulo de deleção entra na 

exata posição onde há similaridade com o gene no genoma. Esta estratégia foi 

adotada para a deleção de STB5 nas leveduras DLG-K1 e 10A-MA. 

 

4.2.1 Deleção do STB5 em DLG-K1 
 

Para a deleção do gene STB5 de DLG-K1, primeiramente foi amplificado o 

módulo de recombinação com o gene (Bler) de resistência ao antimicrobiano Zeocina 

presente no plasmídeo pUG66 (Figura 17). 

Com o surgimento de uma banda de tamanho esperado, concluiu-se que o 

gene havia sido devidamente amplificado. Então, seguiu-se como descrito na 

metodologia, onde foi feita amplificação em um volume de 600µL e esse material foi 

concentrado em 50µl, para transformar as leveduras e promover a recombinação 

homóloga. 
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Entre três e cinco dias após o plaqueamento em meio YP sólido contendo 20 

g.L-1 de maltose e 500 mg.L-1 de Zeocina, as primeiras colônias surgiram. Após 

repique em meio de cultura fresco, elas cresceram novamente, demonstrando o 

fenótipo de resistência ao antibiótico Zeocina. Então foi feita a extração de seu DNA 

genômico, seguido de PCR para confirmar a substituição do gene STB5 por Bler 

(Figura 18). A combinação de iniciadores utilizados para a triagem de recombinantes 

segue como descrito na Tabela 4 para verificação do gene Bler. 

 

Figura 17 Amplificação do gene Bler de pUG66. Com os iniciadores STB5/BLE-F e 
STB5/BLE-R foi amplificado, através da técnica de PCR, o módulo de deleção contendo o 
gene de resistência Bler. Este produto de PCR foi submetido a eletroforese em gel de 
agarose 1% para verificação do seu tamanho. Na canaleta 1 do gel foi aplicado um 
marcador molecular 1kb DNA ladder (Fermentas); na canaleta 2 foi realizado PCR com 
temperatura de anelamento a 59ºC; na canaleta 3, a 60ºC. 

 

FONTE: Este trabalho. 

 

As três primeiras canaletas (após o marcador molecular) correspondem ao 

padrão de bandas gerado pela levedura parental DLG-K1. Na canaleta 2 é possível 

verificar a presença do gene STB5 através do iniciador STB5-F (que anela na região 

promotora de STB5) e STB5-R (que anela dentro do gene), gerando uma banda de 

~1600 pb. Na canaleta 3, foi mantido STB5-F e utilizado STB5-R2 (que anela na 

região terminadora, fora do gene). O resultado foi uma banda de ~3200 pb, 

correspondente ao esperado caso o gene STB5 esteja em sua posição nativa no 
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genoma. A seguir, nas canaletas 5, 6 e 7, o DNA molde utilizado corresponde a 

suposta linhagem com gene STB5 deletado.  

 

Figura 18 Eletroforese em gel de agarose 1% para confirmação genotípica da substituição 
do gene SBT5 por Bler em DLG-K1, gerando a levedura WPY-1. Na canaleta 1 foi 
adicionado o marcador molecular 1kb DNA ladder (Fermentas); nas canaletas 2, 3 e 4 foram 
utilizadas DNA molde oriundo da DLG-K1, onde na 2 foram utilizados os iniciadores STB5-F 
+ STB5-R1, na 3 STB-F e STB5-R2 e na 4 V-BLE-F e STB5-R2. A mesma sequência de 
iniciadores se repete nas canaletas 5, 6 e 7, exceto que o DNA molde é da WPY-1. 

 

                       FONTE: Este trabalho. 

 

Com a mesma sequência de iniciadores usadas para DLG-K1, foi possível 

notar diferenças nas três amplificações. Na canaleta 5, a amplificação que 

correspondente à parte interna do gene STB5 não está mais presente, indicando 

que ele não amplificou, dando a primeira sugestão da possível deleção do gene. 

Para confirmar, a combinação STB5-F + STB5-R2 demonstrou um tamanho de 

banda diferente quando comparada com a da canaleta 3, onde uma banda de ~2200 

pb surgiu, corroborando com o tamanho esperado para este amplificado caso o 

módulo Bler tenha se inserido. Ainda, na canaleta 7 foi possível perceber a 

amplificação de um fragmento de ~1000 pb, correspondente ao tamanho esperado 

entre a região interna do gene Bler e a região terminadora do gene STB5. Com os 
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indícios fenotípicos de resistência ao antimicrobiano Zeocina associados a estratégia 

de verificação de recombinantes por PCR, foi possível concluir que o gene STB5 foi 

substituído em sua exata posição pelo módulo de deleção interna Bler. Para tanto, a 

nova levedura gerada passou a se chamar WPY-1. 

A partir da deleção do gene STB5 na DLG-K1, foi desenvolvida uma 

estratégia de troca de genótipos, onde o gene mutante seria transformado com seu 

próprio promotor e terminador na levedura WPY-1. Apesar de sucessivas tentativas, 

não foi possível clonar o gene STB5 no vetor pPGK-HXT2. Diversas variações do 

protocolo original foram tentadas, incluindo variações da relação inserto:vetor, troca 

de enzima e adição de fosfatase alcalina, visando impedir a religação do vetor 

linearizado. Outra abordagem que não funcionou na ligação foi através do TA 

Cloning Kit (Thermo Fischer Scientific). Tentativas de transformação por choque 

térmico e eletroporação na etapa de transformação em E. coli também foram 

exploradas, onde surgiram colônias que, após a triagem, se revelaram falso-

positivas. 

 

4.2.2 Deleção do STB5 na 10A-MA 
Para a deleção de STB5 de 10A-MA, foi seguida a mesma estratégia de 

deleção utilizada para a criação de WPY-1, entretanto foi amplificado o módulo de 

deleção externa KanMX, oriundo do plasmídeo pUG6 (Figura 19). 

Com o módulo de deleção KanMX devidamente amplificado, procedeu-se 

com a mesma estratégia adotada para a criação da WPY-1, onde o gene foi 

amplificado em um volume de 600 µL e concentrado para 50 µL. Após, foi executada 

a recombinação homóloga com a levedura 10A-MA e, dentre três a cinco dias, 

surgiram as primeiras colônias, que foram repicadas em meio de cultura YP sólido 

contendo 20 g.L-1 de glicose, além do antimicrobiano seletivo (200 mg.mL-1 de 

Geneticina ). Após a confirmação fenotípica, seu DNA genômico foi extraído e foi 

feito PCR de verificação, com a estratégia de iniciadores descrita na tabela 4, para o 

gene KanMX (Figura 20). 

Na Figura 20 é possível perceber que o gene STB5 não foi devidamente 

deletado do genoma da 10A-MA. Nas canaletas 2 e 3 apareceu um padrão de 

bandas que não corresponde à correta deleção do gene STB5. A canaleta 2 deveria 

estar vazia, entretanto apresenta um fragmento de ~1600 pb, correspondente à 

persistência do gene STB5. E ainda, na canaleta 3 deveria aparecer uma banda de 
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2539 pb, mas aparece uma outra contendo em torno de ~3000 pb, também 

relacionada ao gene STB5. Curiosamente, na canaleta 4 aparece a banda 

correspondente ao módulo de deleção KanMX, e sua amplificação com o iniciador 

STB5-R2 revela que ele está corretamente posicionado no locus do STB5. Nas 

canaletas 5, 6 e 7 é possível ver o mesmo padrão apresentado para DLG-K1 na 

Figura D2. As canaletas 3 e 6 geraram bandas do mesmo tamanho, dando indícios 

que o gene STB5 ainda está presente, mesmo com a inserção do módulo de 

deleção KanMX no locus do gene STB5. A esta nova levedura gerada, deu-se o 

nome de WPY-4. 

 

Figura 19 Amplificação do módulo de deleção KanMX a partir do plasmídeo pUG6. A região 
marcada em azul à esquerda representa o tamanho do módulo de deleção a ser 
amplificado, com 1614pb. À direita, gel de agarose 1% com uma banda (canaleta 1), oriunda 
da amplificação por PCR, do módulo de deleção KanMX, com um tamanho aproximado de 
~1600pb. Na canaleta 2, 1kb DNA ladder (Fermentas). 

 

FONTE: Este trabalho. 

 

Portanto, é possível concluir que o módulo de deleção KanMX está 

corretamente inserido no genoma da 10A-MA, entretanto, como o gene STB5 

também está presente, é possível que esta levedura contenha mais de uma cópia do 

gene STB5. Por exemplo, em experimentos de engenharia evolutiva é muito comum 

a levedura se autodiploidizar (VENKATARAM et al., 2016). Estes autores relataram 
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que, em experimentos de engenharia evolutiva seguido de sequenciamento, uma 

das maiores classes de mutações adaptativas foi a autodiploidização, onde ela é 

vista pelos autores como uma mutação adaptativa, visto que 99% dos clones que 

sofreram autodiploidização tiveram uma média de benefícios adaptativos de 3,6%. 

Turanli-Yildiz e colaboradores (2017) relacionam o aumento da tolerância ao etanol 

em leveduras evoluídas à autodiploidização. Em seu trabalho, as concentrações de 

etanol foram gradualmente aumentando de 5% (v.v-1) até 12% (v.v-1); entretanto 

desde a concentração de 7% (v.v-1) a levedura já havia autodiploidizado seu 

genoma. Storchova (2014) relata que casos de poliploidia e aneuploidia são comuns 

em S. cerevisiae, relacionando a poliploidia com um aumento da instabilidade do 

genoma, a fim de promover mutações e maior adaptação ao meio seletivo. Ela ainda 

classifica a poliploidia em autopoliploidia, onde ocorre basicamente a duplicação do 

genoma; e alopoliploidia, onde ocorre a fusão de duas ou mais células muito 

parecidas, porém não idênticas.  

 

Figura 20 Eletroforese em gel de agarose 1% para confirmar a deleção do gene STB5 na 
linhagem 10A-MA. Na canaleta 1, 1 kb DNA ladder (Fermentas). Nas canaletas 2, 3 e 4, 
DNA molde da levedura deletada em STB5, com os iniciadores STB5-F e STB5-R na 
canaleta 2, STB5-F e STB5-R2 na canaleta 3, e na canaleta 4 V-KAN-F e STB5-R2. Nas 
canaletas 5, 6, e 7 o DNA molde foi 10A-MA e a sequência de iniciadores foi a mesma que 
as utilizadas para as canaletas 2, 3 e 4. 

 

FONTE: Este trabalho. 
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Uma levedura que tem característica genotípica de acasalamento MATa, 

como é o caso da 10A-MA, pode adquirir o genótipo MATa/a ao longo da adaptação 

no meio seletivo em que ocorre na engenharia evolutiva. A diploidização neste caso 

pode ou não estar relacionada com a mudança de sexo que pode ocorrer em 

leveduras haploides, descrito por Haber (1998, 2012), entretanto somente leveduras 

heterozigotas diploides podem entrar em ciclo de esporulação.  

A esporulação destas leveduras requer a expressão das proteínas a1 do 

MATa e α2 da MATα a fim de formar um complexo que desliga os genes específicos 

para haploides. Então, a fim de responder este questionamento, foi realizado um 

ensaio de esporulação. O ensaio de esporulação consiste em repicar as leveduras 

em um meio de cultura com uma fonte de carbono pobre, como acetato de potássio, 

com a finalidade de criar uma ambiente estressante nas linhagens, assim 

estimulando a esporulação (AMBERG; BURKE; STRATHERN, 2005). Após a 

indução ao stress, as leveduras 9C-MA, 10A-MA, CAT-1 (controle diploide) e DLG-

K1T2 (controle haploide) foram visualizadas em microscópio: apenas a CAT-1, 

controle positivo para levedura diploide, esporulou (dados não mostrados). 

Para confirmar o mating type das linhagens, realizou-se um PCR (Figura 21) 

específico para os genes MATa e MATα, essenciais para atividades de 

acasalamento em leveduras. Para a amplificação dos genes foi utilizado o primer 

MAT-F e dois primers reversos, MATa-R e MATα-R, no mesmo tubo de reação, 

como descrito por Huxley (1990). 

 

Figura 21 Confirmação do mating type nas linhagens. É mostrado um gel de agarose 1%. 
Na canaleta 1, o marcador de peso molecular 1kb DNA Ladder (Fermentas). Nas canaletas 
2, 3, 4 e 5, a combinação de iniciadores MAT-F, MATa-R e MATα-R. Na canaleta 2, o DNA 
molde usado foi o da levedura diploide CAT-1, no 3 da haploide DLG-K1, na canaleta 4 a 
linhagem 10A-MA e na 5 a levedura WPY-4. 

 

FONTE: Este trabalho. 
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Como esperado, no caso da levedura diploide CAT-1 apareceram duas 

bandas: a banda menor, contendo 369 pb, representa o gene MATα, e a maior, 

contendo 492 pb, representa o gene MATa. Nas outras leveduras investigadas nas 

canaletas seguintes, somente foi possível constatar o gene MATa, que corrobora 

com genótipo descrito para estas linhagens (ver Tabela 1). Portanto, se ocorreu 

diploidização, não foi através de mudança de sexo da levedura, restando a 

possibilidade de autodiploidização. 

 

4.2.3 Análise da ploidia das leveduras por citometria de fluxo 
Uma vez que se excluiu a possibilidade de a levedura ter se tornado diploide 

através dos genes MAT, se especulou que ela tivesse, ao longo do experimento de 

engenharia evolutiva, duplicado seu genoma e se tornado uma levedura MATa/a. 

Para isso, uma das formas de descobrir a possível autodiploidização é através do 

conteúdo de DNA que as leveduras apresentam. A técnica de citometria de fluxo 

utilizando o Iodeto de propídio como corante, um intercalante de DNA, pôde 

responder este questionamento. 

Através de um protocolo adaptado de Howlett & Avery (1999), as amostras 

foram preparadas e analisadas por citômetro de fluxo, como descrito em Material e 

Métodos. As linhagens utilizadas foram a CAT-1 (controle diploide), CEN.PK2-1C 

(controle haploide), e as linhagens DLG-K1, DLG-K1T2 e 10A-MA. Como pode ser 

observado na Figura 22, a população de células da linhagem haploide CEN.PK2-1C 

apresenta um número grande de células com uma intensidade de fluorescência em 

torno de ~30, representando as células com 1n cromossomas, e um outro grupo 

menor de células com um pico de fluorescência de ~50, correspondendo às células 

que se encontram em processo de multiplicação celular, e portanto com duplicação 

dos seus cromossomas (células 2n), antes de ocorrer a divisão celular. No caso da 

população de células da linhagem diploide CAT-1, a maioria das células apresentam 

uma fluorescência de ~50 (células 2n), sendo que um outro grupo menor de células 

apresentou um pico de florescência de ~100, correspondendo às células 2n que se 

encontram em processo de multiplicação celular (portanto células 4n). 

A seguir as linhagens recombinantes DLG-K1 (parental), DLG-K1T2 (DLG-

K1 transformada com plasmídeo contendo o transportador HXT2), e 10A-MA (DLG-

K1T2 submetida à engenharia evolutiva) foram também analisadas por citometria de 

fluxo após coloração com iodeto de propídio (Figura 23). 
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Figura 22 Análise por citometria de fluxo das linhagens haploides CEN.PK2-1C, e diploide 
CAT-1. O histograma mostra o número de células (eixo Y) em função da intensidade de 
fluorescência (eixo X) de uma população de células, após fixação e coloração com iodeto de 
propídio. 

 

FONTE: Este trabalho. 

Como pode ser observado na Figura 23, a linhagem DLG-K1 apresentou um 

número grande de células com uma intensidade de fluorescência em torno de ~30, 

perfil de fluorescência semelhante do que a linhagem haploide CEN.PK2-1C. Por 

outro lado, a linhagem 10A-MA apresentou um perfil de fluorescência semelhante ao 

da linhagem diploide CAT-1: maioria das células com uma fluorescência de ~90 

(células 2n), sendo que um outro grupo menor de células em multiplicação 

apresentou um pico de florescência de ~160 (portanto células 4n), confirmando a 

suspeita que a linhagem 10A-MA teria passado por um processo de 

autodiploidização. No entanto, e surpreendentemente, a linhagem DLG-K1T2 

também apresentou o perfil de célula diploide (Figura 23), indicando que a 

duplicação dos cromossomas não ocorreu durante o evento de engenharia 
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genômica, mas anteriormente. Não há uma explicação concreta para este resultado, 

mas pode se especular que a autodiploidização possa ter ocorrido durante a 

transformação da linhagem DLG-K1 com o plasmídeo contendo o gene HXT2, ou 

por alguma condição de stress durante a manipulação da levedura que pode ter 

acarretado na sua autodiploidização. 

 

Figura 23 Análise por citometria de fluxo das linhagens recombinantes DLG-K1 (painel 
superior), DLG-K1T2 (painel intermediário), e 10A-MA (painel inferior). Os histogramas 
mostrma o número de células (eixo Y) em função da intensidade de fluorescência (eixo X) 
de uma população de células, após fixação e coloração com iodeto de propídio. 

 

FONTE: Este trabalho. 
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4.2.4 Deleção da segunda cópia do STB5 
Com a descoberta do evento de autodiploidização da levedura, deu-se 

prosseguimento a estratégia de deleção da segunda cópia do gene STB5 na 

linhagem WPY-4. A levedura já possui em seu genoma o módulo de deleção 

KanMX, que recombina com a região externa do gene STB5, chamado assim de 

módulo de deleção externo (ver Figura 24). Entretanto, pelo fato dela possuir mais 

de uma cópia do gene STB5, é necessário que mais de um módulo de deleção seja 

inserido nela. Com isso, foi amplificado o módulo de deleção interno Bler para ser 

integrado no genoma através de recombinação homóloga. Vale ressaltar que a 

estratégia de recombinações deve seguir a ordem de módulos externos e internos 

para que não haja o risco de um módulo substituir o outro. 

Após a transformação com o módulo de deleção interna, a triagem em meio 

sólido contendo 500 mg.L-1 do antimicrobiano Zeocina gerou colônias resistentes a 

este composto, e estas colônias foram repicadas em meio de cultura fresco 

contendo novamente a Zeocina. A seguir, as leveduras foram repicadas em meio de 

cultura contendo 200 mg.L-1 do antibiótico geneticina, para a confirmação da dupla 

resistência aos marcadores presentes nos dois módulos de deleção. O DNA das 

colônias resistentes foi extraído e um PCR de confirmação foi realizado para avaliar 

o genótipo desta nova linhagem, denominada WPY-5 (Figura 24). 

Como pode ser observado nesta Figura 24, a linhagem WPY-5 apresentou 

os dois módulos de deleção inseridos no seu genoma: stb5::KanR (canaleta 4) e 

stb5::BleR (canaleta 5), enquanto que a linhagem WPY-4 apresenta apenas o 

módulo stb5::KanR (canaletas 8 e 9). Entretanto, como podemos observar nas 

canaletas 2 e 3, a levedura WPY-5 continua apresentando no seu genoma o gene 

STB5, com padrão de bandas semelhante ao já verificado para a linhagem WPY-4 

(vide canaletas 6 e 7), que na Figura 20 acima já tínhamos demonstrado apresentar 

um gene STB5 ainda no genoma, apesar de ter um locus stb5::KanR deletado, o que 

nos levou a suspeitar que a linhagem 10A-MA fosse diploide. Cabe salientar que a 

deleção do gene STB5 na linhagem DLG-K1 aconteceu com sucesso, dando origem 

à linhagem WPY-1 (vide Figura 18 acima), o que é condizente com os resultados da 

análise por citometria de fluxo que indica que a linhagem DLG-K1 é haploide. 

Portanto, nossos resultados mostram que as linhagens evoluídas 9A-MA e 

10A-MA não só são diploides, como também indicam a existência de uma 

amplificação do gene STB5 mutado nestas linhagens, já que ao deletar duas cópias 
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do gene, o gene ainda está presente no genoma. Existe duas possibilidades para 

esta amplificação ter acontecido: a de produção de moléculas de DNA circular extra-

cromossomal (eccDNAs) (MOLLER et al., 2014), ou a ocorrência de múltiplas cópias 

do gene oriundas de eventos de crossing-over desigual (BROWN; TODD; 

ROSENZWEIG, 1998). 

 

Figura 24 Eletroforese em gel de agarose 1% para verificar deleção da segunda cópia de 
STB5. Nas canaletas 1 e 10, 1kb DNA ladder (Fermentas). Nas canaletas 2, 3, 4 e 5, DNA 
da WPY-5 como molde. Na canaleta 2, STB5-F e STB5-R. Na canaleta 3, STB5-F e STB5-
R2. Na 4 V-KAN-F e STB5-R2, e na 5 V-BLE-F e STB5-R2. Os mesmos iniciadores se 
aplicam às canaletas 6, 7, 8 e 9, com exceção do DNA molde, que é o da WPY-4. 

 

FONTE: Este trabalho. 

 

Sabe-se que evolutivamente geração de cópias e deleções de genes ou 

porções do genoma são importantes fontes de variação genética para evolução dos 

organismos (MOLLER et al., 2014). Nas leveduras os eccDNAs podem surgir a partir 

de regiões teloméricas contendo muitas regiões repetidas ou através de 

recombinações de retrotransposons. Geralmente, eccDNAs são acêntricos e podem 

se desagregar durante a divisão celular, gerando múltiplas cópias (HOROWITZ; 

HABER, 1985; WINDLE et al., 1990). Existe a possibilidade da levedura 10A-MA ter 
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circularizado porções do genoma, dentre elas o gene STB5, e agora esteja 

promovendo cópias deste gene de maneira que não se pode deletá-lo da levedura. 

Outra possibilidade é a ocorrência de um crossing-over desigual durante a mitose, 

gerando múltiplas cópias de um determinado locus cromossomal (HOROWITZ; 

HABER, 1985; WINDLE et al., 1990). Esta possibilidade tende a ocorrer mais 

comumente em regiões teloméricas dos cromossomas, o que não é o caso do STB5, 

mas também pode ocorrer entre genes sob pressão seletiva, principalmente em 

linhagens diploides. Novos estudos serão necessários para verificar estas hipóteses. 

 

4.3 ANÁLISE DE EXPRESSÃO DO GENE STB5 NAS LINHAGENS 10A-MA E 
WPY-5 

 

Com a finalidade de avaliar o nível de expressão do gene STB5 na levedura 

WPY-5 duplamente deletada neste gene, e descobrir se o seu nível de expressão foi 

alterado, comparamos sua expressão com a obtida na linhagem 10A-MA, que 

contém todos os genes STB5 intactos. Para isto, as leveduras foram ambas 

crescidas em xilose e a amostra para extração de RNA foi coletada durante a fase 

exponencial de crescimento, como descrito em Material e Métodos. 

Como é possível verificar na Figura 25, não há diferença na expressão 

relativa do gene STB5 entre as linhagens 10A-MA e WPY-5. Trabalhos anteriores de 

engenharia evolutiva em meios com limitação de glicose revelaram amplificações de 

transportadores HXT, e os níveis de expressão dos genes duplicados HXT6 e HXT7 

foram elevados nas leveduras evoluídas (BROWN; TODD; ROSENZWEIG, 1998), o 

que não foi observado com o gene STB5. Portanto, mais estudos são necesários 

para descobrir o que realmente aconteceu no genoma destas linhagens. 

 

4.4 ANALISE DO CRESCIMENTO E FERMENTAÇÃO PELA LINHAGEM WPY-5 
 

Apesar de não ter sido possível deletar totalmente o gene STB5 na linhagem 

evoluída 10A-MA, analisamos se a deleção de duas cópias deste gene poderia 

modificar a performance de crescimento e fermentação da levedura WPY-5. Como 

pode ser observado nas Figuras 26 e 27, não foram observadas diferenças no 

crescimento da linhagem WPY-5 em glicose, quando comparado com as linhagens 

DLG-K1T2 e 10A-MA, e também não foram encontradas diferenças no crescimento 
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em xilose pela linhagem WPY-5, quando comparada com a linhagem evoluída 10A-

MA. 

 

Figura 25 Análise de expressão relativa do gene STB5 nas linhagens 10A-MA e WPY-5. A 
expressão do gene foi avaliada por RT-qPCR e normalizada em relação à expressão do 
gene ACT1. 

 

FONTE: Este trabalho.  

 

Figura 26 Crescimento da levedura WPY-5, 10A-MA e DLG-K1T2 em 2% glicose. 

 

FONTE: Este trabalho. 
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Figura 27 Crescimento da levedura WPY-5, 10A-MA e DLG-K1T2 em 2% xilose 

 

FONTE: Este trabalho. 

 

Por outro lado, a performance fermentativa com 40 g.L-1 de glicose, xilose, 

ou misturas de glicose e xilose não foram significativamente alteradas na levedura 

WPY-5, quando comparada à linhagem evoluída 10A-MA (vide Figuras 14, 15 e 16), 

seja por células pré-crescidas em xilose (Figuras 28-30), seja por células pré-

crescidas em maltose (dados não mostrados). Portanto, podemos concluir que as 

alterações genômicas na linhagem WPY-5 (deleção de duas cópias do gene STB5) 

não alteraram a expressão deste gene. 

 

4.5BREVE ANÁLISE DA MUTAÇÃO EM STB5 

 

A engenharia evolutiva é uma ferramenta bastante utilizada em S. 

cerevisiae. A estratégia é baseada no aumento da diversidade genética em uma 

linhagem até que ela adquira o fenótipo desejado (ALKIM; TURANLI; ÇAKAR, 2014). 

No trabalho desenvolvido por Lagos (2015), foi possível a obtenção de uma levedura 

com mutação no gene fator de transcrição STB5. Este gene está diretamente 

envolvido na transcrição de genes da VPF e na regeneração de NADPH, sendo 

ativado em situações de stress oxidativo (LAROCHELLE et al., 2006).  
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Figura 28 Fermentação de 40 g.L-1 de glicose pela linhagem WPY-5, após pré-crescimento 
com 20 g.L-1 de xilose. 

 

FONTE: Este trabalho. 

 

Figura 29 Fermentação de 40 g.L-1 de xilose pela linhagem WPY-5, após pré-crescimento 
com 20 g.L-1 de xilose. 

 

FONTE: Este trabalho. 
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Figura 30 Co-fermentação de 40 g.L-1 de glicose mais 40 g.L-1 de xilose pela linhagem 
WPY-5, após pré-crescimento com 20 g.L-1 de xilose. 

 

FONTE: Este trabalho. 

 

O gene STB5 está localizado na posição 459.299 – 461.530 pb do 

cromossomo VIII, de S. cerevisiae, que contém 562.643 pb (Figura 31), A proteína, 

Stb5p, contem 743 aa, é composta de dois domínios conservados. Um deles é o 

domínio de ligação do DNA do tipo junta de zinco Zn(2)C6, contendo seis resíduos 

do aminoácido cisteína, que, junto com o zinco, formam um arcabouço com 

especificidade de ligação a trincas de CGG no DNA. O outro domínio conservado é o 

domínio fator de transcrição, região de interação na formação de homodímeros e 

heterodímeros. A mutação identificada por Lagos (2015) no gene STB5 após o 

experimento de engenharia evolutiva provocou uma mudança no resíduo de cisteína 

na posição 654 de Stb5p, onde em seu lugar foi adicionado um resíduo de serina 

(c654S) (Figura 32). 

A proteína Stb5p contêm sítios de fosforilação. O papel da fosforilação em 

Stb5p ainda não foi elucidado, mas Albuquerque e colaboradores (2008) e Swaney e 

colaboradores (2013) demonstraram diversos possíveis sítios de fosforilação em 

proteínas de S. cerevisiae, de acordo com seus domínios. Uma das hipóteses para 

um aumento no consumo da xilose pelas linhagens evoluídas é, pelo fato da 
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mutação envolver a troca de um resíduo de cisteína por um de serina, a criação de 

um novo sítio de fosforilação. Entretanto, de acordo com os resíduos fosforiláveis 

apresentados pelos pesquisadores acima citados, a mutação c654S se apresenta 

distante do domínio que contêm os sítios de fosforilação em stb5p (Figura 33). 

 

Figura 31 Localização do gene STB5 no cromossomo VIII da S. cerevisiae. 

 

FONTE: Adataptado de Yeast Genome Database. 

 

Figura 32 Domínios conservados em Stb5p em relação à mutação ocorrida em Stb5p. 

 

FONTE: Adataptado de Yeast Genome Database. 

 

Com a finalidade de investigar se a região onde ocorreu a mutação em 

Stb5p é conservada, foi realizado um alinhamento com proteínas similares 

pertencentes a leveduras fermentadoras de xilose. Um dos critérios para inclusão foi 

a sintenia, ou seja, a similaridade entre os genes adjacentes ao gene alvo. Para 

tanto, a sequência de Stbp5 foi utilizada como molde no banco de dados Candida 

Gene Order Browser (www.cgob.ie) na busca de proteínas de outras leveduras 

fermentadoras de xilose. A partir do alinhamento prévio gerado pelo banco de 

dados, foram incluídas no alinhamento as leveduras S. stipitis, Meyerozima 

guilliermondii, S. passalidarum, Candida tropicalis e Candida albicans. Com isso, 

foram escolhidos genes que tivessem similaridade ao STB5, levando em 

consideração o domínio de ligação ao DNA, o domínio fator de transcrição e a 
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sintenia. Foram inclusos os genes EEQ43024.1 de C. albicans, EGW34710.1 de S. 

passalidarum, XP_001483220.1 de M. guilliermondii, EAZ63768.2 de S. stipitis e 

EER31638.1 de C. tropicalis. Para o mútiplo alinhamento das sequências, foi 

utilizada a plataforma ClustalW2. (Figura 34). 

 

Figura 33. Sítios de fosforilação em Stb5p em S. cerevisiae. As letras em azul e negrito 
representam os sítios de fosforilação na proteína. A letra preta em negrito representa a 
posição onde ocorreu a substituição do resíduo de cisteína por um resíduo de serina. 

 

FONTE: Adaptado de Yeast Genome Database. 

 

Com isso, é possível concluir que esta é uma região conservada em 

diversos fatores de transcrição presentes em outras leveduras fermentadoras de 

xilose, tornando pouco provável a presença de um sítio de fosforilação nesta região. 

O resíduo de cisteína é conservado em todos os organismos, exceto em S. stipitis, 

onde ocorre um resíduo de glutamina que, apesar de ser um aminoácido de 

característica polar neutra, não necessariamente acarreta em mudanças na estrutura 

tridimensional da proteína. Entretanto, mais estudos necessitam ser realizados para 

comprovar essa diferença de resíduo entre organismos.  

 



77 

 

 

Figura 34 Alinhamento parcial de proteínas com alta similaridade ao Stb5p, em sintenia. A 
região marcada representa o resíduo de aminoácido substituído em Stb5p das leveduras 
evoluídas e discutidas neste trabalho. 

 

FONTE: Este trabalho. 

 

Portanto, existe algum outro mecanismo pelo qual esta mutação permite que 

a levedura evoluída consiga consumir mais xilose que a parental. É descrito neste 

trabalho que a autodiploidização ocorreu nas duas linhagens, entretanto o 

sequenciamento realizado por Lagos (2015) revelou que apenas as linhagens 

evoluídas apresentam o gene STB5 mutante. Na tentativa de deleção das cópias 

deste, foi descoberto que mais de duas cópias do gene estão presentes no genoma, 

indicando a possível presença de regiões de DNA extra-cromossomais circulares ou 

defeitos no crossing-over durante a fase mitótica da levedura. O ensaio de PCR em 

tempo real revelou a mesma expressão relativa entre 10A-MA e WPY-5, entretanto 

um novo experimento incluindo a linhagem DLG-K1T2, em diferentes fontes de 

carbono e em diferentes períodos de consumo podem ajudar no esclarecimento 

desta questão. 
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5 CONCLUSÕES 
 

Os resultados obtidos por meio do presente estudo permitem concluir que: 

 

1. A linhagem evoluída 10A-MA, em relação a sua linhagem parental DLG-

K1T2, demonstra maior consumo de xilose tanto em crescimento quanto 

em fermentação, mas a diferença se nota somente quando a única fonte 

de carbono é xilose. 

2. A linhagem DLG-K1T2 apresenta autodiploidização de seu genoma. 

3. A levedura 10A-MA apresenta mais de duas cópias do gene STB5 em seu 

genoma. 

 



79 

 

 

 

6 REFERÊNCIAS 
 

ABREU-CAVALHEIRO, A.; MONTEIRO, G. Solving ethanol production problems with 

genetically modified yeast strains. Brazilian Journal of Microbiology, v. 44, 

n. 3, p.665-671, 2013. 

AGBOGBO, Frank K.; COWARD-KELLY, Guillermo. Cellulosic ethanol production 

using the naturally occurring xylose-fermenting yeast, Pichia stipitis. 

Biotechnology Letters, v. 30, n. 9, p.1515-1524, 2008.  

AHN, Steven; YOUNG, Elton T. Transcriptional Regulation in Saccharomyces 

cerevisiae: Transcription Factor Regulation and Function, Mechanisms of 

Initiation, and Roles of Activators and Coactivators. Genetics, v. 189, n. 3, 

p.705-736, 2011.  

AKACHE, Bassel et al. Complex Interplay Among Regulators of Drug Resistance 

Genes in Saccharomyces cerevisiae. Journal of Biological Chemistry, v. 

279, n. 27, p.27855-27860, 2004. 

AMORE, René; WILHELM, Martin; HOLLENBERG, Cornelis P.. The fermentation of 

xylose - an analysis of the expression of Bacillus and Actinoplanes xylose 

isomerase genes in yeast. Applied Microbiology and Biotechnology, v. 

30, n. 4, p.351-357, 1989. 

AMORIM, Henrique V. et al. Scientific challenges of bioethanol production in Brazil. 

Applied Microbiology and Biotechnology, v. 91, n. 5, p.1267-1275, 2011.  

APEL, Amanda Reider et al. Evolved hexose transporter enhances xylose uptake 

and glucose/xylose co-utilization in Saccharomyces cerevisiae. Scientific 

Reports, v. 6, n. 1, p.1-10, 2016. 

BABRZADEH, Farbod et al. Whole-genome sequencing of the efficient industrial fuel-

ethanol fermentative Saccharomyces cerevisiae strain CAT-1. Molecular 

Genetics and Genomics, v. 287, n. 6, p.485-494, 2012.  

BADOTTI, Fernanda., et al. Switching the mode of sucrose utilization by 

Saccharomyces cerevisiae. Microbial Cell Factories, v. 7, n. 4, p,1-11, 

2008. 



80 

 

 

BALAT, Mustafa; BALAT, Havva. Recent trends in global production and utilization of 

bio-ethanol fuel. Applied Energy, v. 86, n. 11, p.2273-2282, 2009.  

BAMBA, Takahiro; HASUNUMA, Tomohisa; KONDO, Akihiko. Disruption of PHO13 

improves ethanol production via the xylose isomerase pathway. AMB 

Express, v. 6, n. 1, p.1-10, 2016. 

BASSO, Luiz C. et al. Yeast selection for fuel ethanol production in Brazil. FEMS 

Yeast Research, v. 8, n. 7, p.1155-1163, 2008. 

BATISTA, Anderson S.; MILETTI, Luiz C.; STAMBUK, Boris U.. Sucrose 

Fermentation by Saccharomyces cerevisiae Lacking Hexose Transport. 

Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology, v. 8, n. 1, p.26-33, 

2004. 

BERTILSSON, Magnus; OLOFSSON, Kim; LIDÉN, Gunnar. Prefermentation 

improves xylose utilization in simultaneous saccharification and co-

fermentation of pretreated spruce. Biotechnology for Biofuels, v. 2, n. 1, 

p.1-10, 2009. 

BÖHM, Siegfried; FRISHMAN, Dmitrij; MEWES, Werner. Variations of the C2H2 zinc 

finger motif in the yeast genome and classification of yeast zinc finger 

proteins. Nucleic Acids Research, v. 25, n. 12, p.2464-2469, 1997. 

BRAT, Dawid; BOLES, Eckhard; WIEDEMANN, Beate. Functional Expression of a 

Bacterial Xylose Isomerase in Saccharomyces cerevisiae. Applied and 

Environmental Microbiology, v. 75, n. 8, p.2304-2311, 2009. 

BROWN, Celeste J.; TODD, Kristy M.; ROSENZWEIG, R. Frank. Multiple 

duplications of yeast hexose transport genes in response to selection in a 

glucose-limited environment. Molecular Biology and Evolution, v. 15, n. 8, 

p.931-942, 1998. 

BÜCKER, Augusto. Engenharia genômica de linhagem industrial de 

Saccharomyces cerevisiae visando melhorar a tolerância ao etanol. 111 

f. Tese (Doutorado) - Programa de Pós- Graduação em Bioquímica, 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014. 



81 

 

 

CADETE, Raquel M. et al. Spathaspora arborariae€ sp. nov., a d-xylose-fermenting 

yeast species isolated from rotting wood in Brazil. FEMS Yeast Research, v. 

9, n. 8, p.1338-1342, 2009.  

CADETE, Raquel. M. et al. Spathaspora brasiliensis sp. nov., Spathaspora suhii sp. 

nov., Spathaspora roraimanensis sp. nov. and Spathaspora xylofermentans 

sp. nov., four novel D-xylose-fermenting yeast species from Brazilian 

Amazonian forest. Antonie van Leeuwenhoek, v. 103, n. 2, p. 421-431, 

2013. 

CADIÈRE, Axelle; GALEOTE, Virginie; DEQUIN, Sylvie. The Saccharomyces 

cerevisiae zinc factor protein Stb5p is required as a basal regulator of the 

pentose phosphate pathway. FEMS Yeast Research, v. 10, n. 7, p.819-827, 

2010. 

ÇAKAR, Z. Petek et al. Evolutionary engineering of Saccharomyces cerevisiae for 

improved industrially important properties. FEMS Yeast Research, v. 12, n. 

2, p.171-182, 2011. 

CHAFFEY, Nigel. Raven biology of plants, 8th edn. Annals of Botany, v. 113, n. 7, 

p.6-7, 2014. 

CHEN, Linan; LOPES, John M.. Multiple bHLH proteins regulate CIT2 expression in 

Saccharomyces cerevisiae. Yeast, p.345-359, 2010. 

CONAB- Companhia Nacional de Abastecimento. - Levantamentos de Safra: cana-

de-açúcar. Acompanhamento da safra brasileira de cana-de-açúcar. Brasília: 

CONAB. Disponível em: www.conab.gov.br. Acesso em: 27 set. 2017. 

COOPER, Terrance G.. Transmitting the signal of excess nitrogen in Saccharomyces 

cerevisiae from the Tor proteins to the GATA factors: connecting the dots. 

FEMS Microbiology Reviews, v. 26, n. 3, p.223-238, 2002. 

CORTEZ, Luís Augusto Barbosa; LORA, Electo Eduardo Silva; AYARZA, Juan 

Arturo Castañeda. Biomassa no Brasil e no mundo. In: CORTEZ, Luís 

Augusto Barbosa; LORA, Electo Eduardo Silva; GÓMEZ, Edgardo Olivares 

(Org.). Biomassa para energia. Campinas: Unicamp, p. 15-29, 2008. 



82 

 

 

DELLA-BIANCA, Bianca Eli et al. What do we know about the yeast strains from the 

Brazilian fuel ethanol industry? Applied Microbiology and Biotechnology, 

v. 97, n. 3, p.979-991, 2012. 

DE SALES, Betina B. et al. Cloning novel sugar transporters from Scheffersomyces 

(Pichia) stipitis allowing D-xylose fermentation by recombinant 

Saccharomyces cerevisiae. Biotechnology Letters, v. 37, n. 10, p. 1973-

1982, 2015. 

DIDERICH, Jasper A. et al. Glucose Uptake Kinetics and Transcription of HXT 

Genes in Chemostat Cultures of Saccharomyces cerevisiae. Journal of 

Biological Chemistry, v. 274, n. 22, p.15350-15359, 1999. 

DOES, Amy L.; BISSON, Linda F.. Comparison of Glucose Uptake Kinetics in 

Different Yeasts. Journal of Bacteriology, v. 171, n. 3, p.1303-1308, 1989. 

DOS SANTOS, Leandro Vieira dos et al. Second-Generation Ethanol: The Need is 

Becoming a Reality. Industrial Biotechnology, v. 12, n. 1, p.40-57, 2016.  

EL-ZAWAWY, Waleed K. et al. Acid and enzyme hydrolysis to convert pretreated 

lignocellulosic materials into glucose for ethanol production. Carbohydrate 

Polymers, v. 84, n. 3, p.865-871, 2011. 

FERREIRA, Danielly et al. XYLH encodes a xylose/H+ symporter from the highly 

related yeast species Debaryomyces fabryiand and Debaryomyces hansenii. 

FEMS Yeast Research, v. 13, n. 7, p.585-596, 2013. 

GIETZ, R. Daniel; WOODS, Robin A.. Yeast Transformation by the LiAc/SS Carrier 

DNA/PEG Method. Yeast Protocols, p.107-120, 2006. 

GÍRIO, Francisco M. et al. Hemicelluloses for fuel ethanol: A review. Bioresource 

Technology, v. 101, n. 13, p.4775-4800, 2010. 

GOLDEMBERG, José; GUARDABASSI, Patricia. The potential for first-generation 

ethanol production from sugarcane. Biofuels, Bioproducts and 

Biorefining, v. 4, n. 1, p.17-24, 2010. 

GONÇALVES, Davi L. et al. Xylose and xylose/glucose co-fermentation by 

recombinant Saccharomyces cerevisiae strains expressing individual hexose 

transporters. Enzyme and Microbial Technology, v. 63, p.13-20, 2014. 



83 

 

 

GONÇALVES, Davi Ludvig. Influência dos transportadores de açúcares na 

fermentação de xilose por linhagens recombinantes de Saccharomyces 

cerevisiae. 126 f. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-graduação em 

Biotecnologia e Biociências, Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, 2014. 

GREEN, Michael R.; SAMBROOK, Joseph. Molecular Cloning: A laboratory 

manual. 4. ed. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2012. 

GUELDENER, Ulrich et al. A second set of loxP marker cassettes for Cre-mediated 

multiple gene knockouts in budding yeast. Nucleic Acids Research, v. 30, 

n. 6, p.1-8, 2002. 

GÜLDENER, Ulrich et al. A new efficient gene disruption cassette for repeated use in 

budding yeast. Nucleic Acids Research, v. 24, n. 13, p.2519-2524, 1996. 

HABER, James E.. Mating-Type Gene Switching in Saccharomyces cerevisiae. 

Annual Review of Genetics, v. 32, n. 1, p.561-599, 1998. 

HABER, James. E.. Mating-Type Genes and MAT Switching in Saccharomyces 

cerevisiae. Genetics, v. 191, n. 1, p.33-64, 2012. 

HAHN-HÄGERDAL, B. et al. Bio-ethanol – the fuel of tomorrow from the residues of 

today. Trends in Biotechnology, v. 24, n. 12, p.549-556, 2006. 

HAHN-HÄGERDAL, Bärbel et al. Towards industrial pentose-fermenting yeast 

strains. Applied Microbiology and Biotechnology, v. 74, n. 5, p.937-953, 

2007.  

HECTOR, Ronald E. et al. The Saccharomyces cerevisiae YMR315W gene encodes 

an NADP(H)-specific oxidoreductase regulated by the transcription factor 

Stb5p in response to NADPH limitation. New Biotechnology, v. 26, n. 3-4, 

p.171-180, 2009. 

HINNEBUSCH, Alan G. Translational regulation of GCN4 and the general amino acid 

control of yeast. Annual Review of Microbiology, v. 59, n. 1, p.407-450, 

2005.  

HO, Nancy W. Y.; CHEN, Zhengdao; BRAINARD, Adam P.. Genetically Engineered 

Saccharomyces Yeast Capable of Effective Cofermentation of Glucose and 



84 

 

 

Xylose. Applied and Environmental Microbiology, v. 64, n. 5, p.1852-

1859, 1998. 

HORÁK, J. Regulations of sugar transporters: insights from yeast. Current Genetics, 

v. 59, n. 1-2, p.1-31, 2013. 

HORN, Svein et al. Novel enzymes for the degradation of cellulose. Biotechnology 

for Biofuels, v. 5, n. 1, p.1-12, 2012. 

HOWLETT, Niall G.; AVERY, Simon V. Flow cytometric investigation of 

heterogeneous copper-sensitivity in asynchronously grown Saccharomyces 

cerevisiae. FEMS Microbiology Letters, v. 176, n. 2, p.379-386, 1999. 

HUXLEY, Clare; GREEN, Eric D.; DUNBAM, Ian. Rapid assessment of S. cerevisiae 

mating type by PCR. Trends In Genetics, v. 6, p.236-241, 1990. 

JEFFRIES, Thomas W. Engineering yeasts for xylose metabolism. Current Opinion 

in Biotechnology, v. 17, n. 3, p.320-326, 2006. 

JEFFRIES, Thomas W. et al. Genome sequence of the lignocellulose-bioconverting 

and xylose-fermenting yeast Pichia stipitis. Nature Biotechnology, v. 25, n. 

3, p.319-326, 2007. 

JIN, Yong-su; JEFFRIES, Thomas W. Stoichiometric network constraints on xylose 

metabolism by recombinant Saccharomyces cerevisiae. Metabolic 

Engineering, v. 6, n. 3, p.229-238, 2004.  

JOSKA, Tammy M. et al. A universal cloning method based on yeast homologous 

recombination that is simple, efficient, and versatile. Journal of 

Microbiological Methods, v. 100, p.46-51, 2014. 

KACHE, Bassel; TURCOTTE, Bernard. New Regulators of Drug Sensitivity in the 

Family of Yeast Zinc Cluster Proteins. Journal of Biological Chemistry, v. 

277, n. 24, p.21254-21260, 2002. 

KHANNA, Madhu; CRAGO, Cristine L.; BLACK, Mairi. Can biofuels be a solution to 

climate change? The implications of land use change-related emissions for 

policy. Interface Focus, v. 1, n. 2, p.233-247, 2011.  

KIM, Soo Rin et al. Deletion of PHO13, Encoding Haloacid Dehalogenase Type IIA 

Phosphatase, Results in Upregulation of the Pentose Phosphate Pathway in 



85 

 

 

Saccharomyces cerevisiae. Applied and Environmental Microbiology, v. 

81, n. 5, p.1601-1609, 2015. 

KIM, Soo Rin et al. Feasibility of xylose fermentation by engineered Saccharomyces 

cerevisiae over expressing endogenous aldose reductase (GRE3), xylitol 

dehydrogenase (XYL2), and xylulokinase (XYL3) from Scheffersomyces 

stipitis. FEMS Yeast Research, v. 13, n. 3, p.312-321, 2013. 

KONISHI, Jin et al. Xylose fermentation by Saccharomyces cerevisiae using 

endogenous xylose-assimilating genes. Biotechnology Letters, v. 37, n. 8, 

p.1623-1630, 2015. 

KÖTTER, Peter; CIRIACY, Michael. Xylose fermentation by Saccharomyces 

cerevisiae. Applied Microbiology and Biotechnology, v. 38, n. 6, p.776-

783, 1993. 

KRISHNA, Sri S. Structural classification of zinc fingers: survey and summary. 

Nucleic Acids Research, v. 31, n. 2, p.532-550, 2003. 

KRUCKEBERG, Arthur L. et al. Functional expression, quantification and cellular 

localization of the Hxt2 hexose transporter of Saccharomyces cerevisiae 

tagged with the green fluorescent protein. Biochemical Journal, n. 339, 

p.299-307, 1999. 

KUYPER, Marko et al. High-level functional expression of a fungal xylose isomerase: 

the key to efficient ethanolic fermentation of xylose by Saccharomyces 

cerevisiae?. FEMS Yeast Research, v. 4, n. 1, p.69-78, 2003. 

KUYPER, Marko et al. Metabolic engineering of a xylose-isomerase-expressing 

strain for rapid anaerobic xylose fermentation. FEMS Yeast Research, v. 5, 

n. 4-5, p.399-409, 2005. 

LAGOS, Margareth Andrea Patiño. Engenharia evolutiva e genômica de 

leveduras Saccharomyces cerevisiae recombinantes fermentadoras de 

xilose. 109 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-graduação em 

Biotecnologia e Biociências, Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, 2015. 

LAROCHELLE, Marc et al. Oxidative Stress-Activated Zinc Cluster Protein Stb5 Has 

Dual Activator/Repressor Functions Required for Pentose Phosphate 



86 

 

 

Pathway Regulation and NADPH Production. Molecular and Cellular 

Biology, v. 26, n. 17, p.6690-6701, 2006. 

LEE, W. J. et al. Kinetic studies on glucose and xylose transport in Saccharomyces 

cerevisiae. Applied Microbiology and Biotechnology, v. 60, n. 1-2, p.186-

191, 2002. 

LEGRAS, J. L. et al. Activation of Two Different Resistance Mechanisms in 

Saccharomyces cerevisiae upon Exposure to Octanoic and Decanoic Acids. 

Applied and Environmental Microbiology, v. 76, n. 22, p.7526-7535, 2010. 

LESAGE, Pascale; YANG, Xiaolu; CARLSON, Marian. Yeast SNF1 Protein Kinase 

Interacts with SIP4, a C6 Zinc Cluster Transcriptional Activator: a New Role 

for SNF1 in the Glucose Response. Molecular and Cellular Biology, v. 16, 

n. 5, p.1921-1928, 1996. 

LIANG, Hong; GABER, Richard F.. A novel signal transduction pathway in 

Saccharomyces cerevisiae defined by Snf3-regulated expression of HXT6. 

Molecular Biology of the Cell, v. 7, n. 12, p.1953-1966, 1996. 

LIEW, Weng Hui; HASSIM, Mimi H.; NG, Denny K.s.. Review of evolution, 

technology and sustainability assessments of biofuel production. Journal of 

Cleaner Production, v. 71, p.11-29, 2014. 

LOBO, Francisco P. et al. Draft Genome Sequence of the D-Xylose-Fermenting 

Yeast Spathaspora arborariae UFMG-HM19.1AT. Genome 

Announcements, v. 2, n. 1, p.1-2, 2014. 

LOPES, Mario Lucio et al. Ethanol production in Brazil: a bridge between science and 

industry. Brazilian Journal of Microbiology, v. 47, p.64-76, 2016.  

MACEDO, Isaias C.; SEABRA, Joaquim E.a.; SILVA, João E.a.r.. Green house 

gases emissions in the production and use of ethanol from sugarcane in 

Brazil: The 2005/2006 averages and a prediction for 2020. Biomass and 

Bioenergy, v. 32, n. 7, p.582-595, 2008. 

MACPHERSON, Sarah; LAROCHELLE, Marc; TURCOTTE, Bernard. A Fungal 

Family of Transcriptional Regulators: the Zinc Cluster Proteins. 

Microbiology and Molecular Biology Reviews, v. 70, n. 3, p.583-604, 

2006. 



87 

 

 

MAIER, Andreas et al. Characterisation of glucose transport in Saccharomyces 

cerevisiae with plasma membrane vesicles (countertransport) and intact cells 

(initial uptake) with single Hxt1, Hxt2, Hxt3, Hxt4, Hxt6, Hxt7 or Gal2 

transporters. FEMS Yeast Research, v. 2, n. 4, p.539-550, 2002.  

MATSUFUJI, Yoshimi et al. Transcription factor Stb5p is essential for acetaldehyde 

tolerance in Saccharomyces cerevisiae. Journal of Basic Microbiology, v. 

50, n. 5, p.494-498, 2010. 

MATSUSHIKA, Akinori et al. Ethanol production from xylose in engineered 

Saccharomyces cerevisiae strains: current state and perspectives. Applied 

Microbiology and Biotechnology, v. 84, n. 1, p.37-53, 2009.  

MCILWAIN, Sean J. et al. Genome Sequence and Analysis of a Stress-Tolerant, 

Wild-Derived Strain of Saccharomyces cerevisiae Used in Biofuels Research. 

G3: Genes|genomes|genetics, v. 6, n. 6, p.1757-1766, 2016. 

MOES, Catharine J.; PRETORIUS, Isak S.; VAN ZYL, Willem H.. Cloning an 

expression of the Clostridium thermosulfurogenes D-xilose isomerase gene 

(xyk4) in Saccharomyces cerevisiae. Biotechnology Letters, v. 18, n. 3, 

p.269-274, 1996. 

MØLLER, Henrik D. et al. Extrachromosomal circular DNA is common in yeast. 

Proceedings of the National Academy of Sciences USA, v. 112, n. 24, 

p.3114-3122, 2015. 

MOON, Jaewoong et al. New genotypes of industrial yeast Saccharomyces 

cerevisiae engineered with YXI and heterologous xylose transporters 

improve xylose utilization and ethanol production. Biocatalysis and 

Agricultural Biotechnology, v. 2, n. 3, p.247-254, 2013. 

MOYSÉS, Danuza et al. Xylose Fermentation by Saccharomyces cerevisiae: 

Challenges and Prospects. International Journal of Molecular Sciences, v. 

17, n. 12, p.1-18, 2016. 

NGUYEN, Nhu H. et al. Morphological and ecological similarities: wood-boring 

beetles associated with novel xylose-fermenting yeasts, Spathaspora 

passalidarum gen. sp. nov. and Candida jeffriesii sp. nov.. Mycological 

Research, v. 110, n. 10, p.1232-1241, 2006. 



88 

 

 

NI, Haiying.; LAPLAZA, José M.; JEFFRIES, Thomas W. Transposon Mutagenesis 

To Improve the Growth of Recombinant Saccharomyces cerevisiae on D-

Xylose. Applied and Environmental Microbiology, v. 73, n. 7, p.2061-

2066, 2007. 

NOBLE, Jason A. et al. STB5 Is a Negative Regulator of Azole Resistance in 

Candida glabrata. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 57, n. 2, 

p.959-967, 2012. 

OLDENBURG, Kevin R. et al. Recombination-mediated PCR-directed plasmid 

construction in vivo in yeast. Nucleic Acids Research, v. 25, n. 2, p.451-

452, 1997. 

OLOFSSON, Kim; BERTILSSON, Magnus; LIDÉN, Gunnar. A short review on SSF – 

an interesting process option for ethanol production from lignocellulosic 

feedstocks. Biotechnology for Biofuels, v. 1, n. 1, p.1-14, 2008. 

ORR-WEAVER, Terry L.; SZOSTAK, Jack W.; ROTHSTEIN, Rodney J. Yeast 

transformation: a model system for the study of recombination. Proceedings 

of the National Academy of Sciences USA, v. 78, n. 10, p.6354-6358, 

1981. 

OTTERSTEDT, Karin et al. Switching the mode of metabolism in the yeast 

Saccharomyces cerevisiae. EMBO Reports, v. 5, n. 5, p.532-537, 2004. 

PALMQVIST, Eva; HAHN-HAGERDAL, Barbel. Fermentation of lignocellulosic 

hydrolysates. II: inhibitors and mechanisms of inhibition. Bioresource 

Technology, v. 74, n. 2, p.25-33, 1999. 

PETRACEK, Marie E.; LONGTINE, Mark S.. PCR-based engineering of yeast 

genome. Guide to Yeast Genetics and Molecular and Cell Biology - Part 

B, p.445-469, 2002. 

PHITSUWAN, Paripok et al. Present and potential applications of cellulases in 

agriculture, biotechnology, and bioenergy. Folia Microbiologica, v. 58, n. 2, 

p.163-176, 2012. 

PITKÄNEN, Juha-pekka et al. Metabolic flux analysis of xylose metabolism in 

recombinant Saccharomyces cerevisiae using continuous culture. Metabolic 

Engineering, v. 5, n. 1, p.16-31, 2003. 



89 

 

 

POTTER, Nancy I. How Brazil Achieved Energy Independence and the Lessons the 

United States Should Learn from Brazil's Experience. Wash. U. Global Stud. 

L. Rev., Washington, v. 7, n. 2, p.331-351, 2008. 

PTASHNE, Mark; GANN, Alexander. Transcriptional activation by recruitment. 

Nature, v. 386, n. 6625, p.569-577, 1997. 

RIDLEY, Caroline E. et al. Biofuels: Network Analysis of the Literature Reveals Key 

Environmental and Economic Unknowns. Environmental Science & 

Technology, v. 46, n. 3, p.1309-1315, 2012. 

REIFENBERGER, E., BOLES, E., CIRIACY, M. Kinetic characterization of individual 

hexose transporters of Saccharomyces cerevisiae and their relation to the 

triggering mechanisms of glucose repression. The FEBS Journal, v. 245, n. 

2, p. 324-333, 1997. 

REIFENBERGER, E., FREIDEL, K., & CIRIACY, M. Identification of novel HXT 

genes in Saccharomyces cerevisiae reveals the impact of individual hexose 

transporters on qlycolytic flux. Molecular Microbiology, v. 16, n, „, p. 157-

167, 1995. 

RUNQUIST, David; HAHN-HAGERDAL, Barbel; RADSTROM, Peter. Comparison of 

heterologous xylose transporters in recombinant Saccharomyces cerevisiae. 

Biotechnology for Biofuels, v. 3, n. 1, p.5-11, 2010. 

SALOHEIMO, Anu et al. Xylose transport studies with xylose-utilizing 

Saccharomyces cerevisiae strains expressing heterologous and homologous 

permeases. Applied Microbiology and Biotechnology, v. 74, n. 5, p.1041-

1052, 2006. 

SALUSJÄRVI, Laura et al. Regulation of xylose metabolism in recombinant 

Saccharomyces cerevisiae. Microbial Cell Factories, v. 7, n. 1, p.18-34, 

2008. 

SANTOS, Angela Alves dos. Desenvolvimento de linhagens recombinantes de 

Saccharomyces cerevisiae como plataformas de análise de enzimas e 

transportadores envolvidos na metabolização de xilose. 127 f. 

Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-graduação em Biotecnologia e 

Biociências, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017. 



90 

 

 

SARMA, Nayan J. et al. Glucose-Responsive Regulators of Gene Expression in 

Saccharomyces cerevisiae Function at the Nuclear Periphery via a Reverse 

Recruitment Mechanism. Genetics, v. 175, n. 3, p.1127-1135, 2006.  

SARTHIY, Aparna V. et al. Expression of the Escherichia coli Xylose Isomerase 

Gene in Saccharomyces cerevisiae. Applied and Environmental 

Microbiology, v. 53, n. 9, p.1996-2000, 1987. 

SCHMITTGEN, Thomas D; LIVAK, Kenneth J. Analyzing real-time PCR data by the 

comparative CT method. Nature Protocols, v. 3, n. 6, p.1101-1108, 2008. 

STAMBUK, Boris U., et al. D-Xylose transport by Candida succiphila and 

Kluyveromyces marxianus. Applied Biochemistry and Biotechnology, v. 

105, n. 108, p. 255-263, 2003. 

STAMBUK, Boris. U. et al. Improvement of maltotriose fermentation by 

Saccharomyces cerevisiae. Letters in Applied Microbiology, v. 43, n. 4, p. 

370-376, 2006. 

STAMBUK, Boris U et al. Brazilian potential for biomass ethanol: Challenge of using 

hexose and pentose co- fermenting yeast. Journal of Scientific & Industrial 

Research, v. 67, p. 918-926. 2008. 

STORCHOVA, Zuzana. Ploidy changes and genome stability in yeast. Yeast, v. 31, 

n. 11, p.421-430, 2014. 

STRUHL, Kevin. Yeast Transcriptional Regulatory Mechanisms. Annual Review of 

Genetics, v. 29, n. 1, p.651-674, 1995. 

SUN, Fubao Fuebiol et al. Accessory enzymes influence cellulase hydrolysis of the 

model substrate and the realistic lignocellulosic biomass. Enzyme and 

Microbial Technology, v. 79-80, p.42-48, 2015. 

TAN, Song; RICHMOND, Timothy J.. Crystal structure of the yeast 

MATa2/MCM1/DNA ternary complex. Nature, v. 391, n. 1, p.660-666, 1998. 

TEIXEIRA, Miguel C et al. YEASTRACT: an upgraded database for the analysis of 

transcription regulatory networks in Saccharomyces cerevisiae. Nucleic 

Acids Research, v. 46, n. 1, p.2-6, 2017. 



91 

 

 

TEMER, Beatriz et al. Conversion of an inactive xylose isomerase into a functional 

enzyme by co-expression of GroEL-GroES chaperonins in Saccharomyces 

cerevisiae. BMC Biotechnology, v. 17, n. 1, p.1-13, 2017. 

TOIVARI, Mervi H. et al. Endogenous Xylose Pathway in Saccharomyces cerevisiae. 

Applied and Environmental Microbiology, v. 70, n. 6, p.3681-3686, 2004. 

TURANLI-YILDIZ, Burcu et al. In vivo evolutionary engineering for ethanol-tolerance 

of Saccharomyces cerevisiae haploid cells triggers diploidization. Journal of 

Bioscience and Bioengineering, v. 124, n. 3, p.309-318, 2017. 

UNICA. União da Indústria de Cana-de-açúcar (São Paulo). Moagem de cana-de-

açúcar e produção de açúcar e etanol: safra 2016/2017. Disponível em: 

<http://www.unicadata.com.br/>. Acesso em: 02 jan. 2018. 

VAN MARIS, Antonius J. A. et al. Development of Efficient Xylose Fermentation in 

Saccharomyces cerevisiae: Xylose Isomerase as a Key Component. 

Biofuels, p.179-204, 2007. 

VENKATARAM, Sandeep et al. Development of a Comprehensive Genotype-to-

Fitness Map of Adaptation-Driving Mutations in Yeast. Cell, v. 166, n. 6, 

p.1585-1596, 2016.  

WALFRIDSSON, Mats et al. Ethanolic Fermentation of Xylose with Saccharomyces 

cerevisiae Harboring the Thermus thermophilus xylA Gene, Which Expresses 

an Active Xylose (Glucose) Isomerase. Applied and Environmental 

Microbiology, v. 62, n. 12, p.4648-4651, 1996. 

WATANABE, Seiya et al. Ethanol production from xylose by recombinant 

Saccharomyces cerevisiae expressing protein-engineered NADH-preferring 

xylose reductase from Pichia stipitis. Microbiology, v. 153, n. 9, p.3044-

3054, 2007.  

WEUSTHUIS, Ruud A. et al. Effects of oxygen limitation on sugar metabolism in 

yeasts: a continuous-culture study of the Kluyver effect. Microbiology, v. 

140, n. 4, p.703-715, 1994. 

WIECZORKE, Roman et al. Concurrent knock-out of at least 20 transporter genes is 

required to block uptake of hexoses in Saccharomyces cerevisiae. FEBS 

Letters, v. 464, n. 3, p.123-128, 1999.  



92 

 

 

WOHLBACH, Dana J. et al. Comparative genomics of xylose-fermenting fungi for 

enhanced biofuel production. Proceedings of the National Academy of 

Sciences USA, v. 108, n. 32, p.13212-13217, 2011. 

WU, Guochao; XU, Zixiang; JÖNSSON, Leif J. Profiling of Saccharomyces cerevisiae 

transcription factors for engineering the resistance of yeast to lignocellulose-

derived inhibitors in biomass conversion. Microbial Cell Factories, v. 16, n. 

1, p.1-15, 2017. 

ZHA, Jian et al. Balance of XYL1 and XYL2 expression in different yeast chassis for 

improved xylose fermentation. Frontiers In Microbiology, v. 3, p.1-10, 2012. 

 

 


		2019-09-23T16:47:12-0300
	Boris Juan Carlos Ugarte Stambuk:05764304806


		2019-09-23T16:53:52-0300
	Ariane Zamoner:01963726901




