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RESUMO 

 

 

Uma das alternativas para suprir o aumento pela demanda por etanol combustível é a 

engenharia metabólica de linhagens industriais de Saccharomyces cerevisiae visando o 

aumento do rendimento em etanol. Portanto, a deleção ou superexpressão de algumas 

desidrogenases pode contribuir para se alcançar este objetivo. Nesse contexto, a expressão 

epissomal do gene que codifica para a alanina desidrogenase bacteriana em linhagem 

laboratorial de S. cerevisiae resultou na diminuição da produção de glicerol e de biomassa, e 

aumento de 9% na produção de etanol, quando cultivada anaerobicamente em quimiostato 

(dados não publicados). Neste trabalho, investigamos essa alteração fisiológica mediante a 

clonagem do gene em diferentes linhagens industriais e de laboratório, usando tanto vetores 

para integração cromossomal em cópia única como para a expressão epissomal em cópias 

múltiplas. Em cultivos descontínuos em anaerobiose, não foi possível evidenciar diferenças 

estatisticamente significativas entre as linhagens recombinantes e suas parentais nos 

rendimentos em glicerol ou etanol. A análise da variância dos resultados mostrou que nestes 

ensaios descontínuos a diferença mínima significativa entre os rendimentos em glicerol e em 

etanol das linhagens recombinantes e parentais foi da ordem de 9-10% e 10-11% 

respectivamente, valores superiores às diferenças de rendimento observadas anteriormente em 

ensaios contínuos. A fim de detectar eventuais diferenças nos rendimentos em glicerol e 

etanol das linhagens modificadas será necessário compará-las em cultivos contínuos em 

anaerobiose, condições em que a variância dos dados experimentais será menor. 

 

Palavras-Chave: Saccharomyces cerevisiae, Engenharia Metabólica, metabolismo redox, 

glicerol, etanol. 
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ABSTRACT 

 

 

One of the alternatives to supply the increase for the fuel-ethanol demand is the metabolic 

engineering of industrial strains of Saccharomyces cerevisiae aiming at the increase of the 

ethanol yield. Therefore, the deletion or overexpression of some dehydrogenases can 

contribute to reach this objective. In this context, the epissomal expression of the gene that 

codifies for bacterial alanine dehydrogenase in laboratorial strain of S. cerevisiae resulted in 

the reduction of the production of glycerol and biomass, and a 9% increase in the production 

of ethanol, when cultivated anaerobically in chemostat (results not published). In this work, 

we investigated this physiological alteration by the cloning of the gene in different industrial 

and laboratorial strains, using vectors for both cromossomal integration in single copy and for 

the epissomal expression in multiple copies. In anaerobic batch cultivations, it was not 

possible to detected significant differences between the recombinant and wild type strains in 

the glycerol or ethanol yield. The analysis of the variance of the results showed that in these 

batch assays the significant minimum difference between the glycerol and ethanol yields of 

the recombinant and wild type strains was in the range of 9-10% and 10-11% respectively, 

higher values than the differences in the yields observed previously on the continuous assays. 

In order to detect eventual differences in the glycerol and ethanol yields of the modified 

strains, it will be necessary to compare them in anaerobic continuous cultivations, conditions 

in which the variance of the experimental data will be smaller. 

 

KEYWORDS: Saccharomyces cerevisiae, Metabolic Engineering, redox metabolism, 

glycerol, ethanol. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O etanol é conhecido como o “combustível verde” por ser uma fonte renovável e 

sustentável que polui menos do que a gasolina e o óleo diesel. No Brasil, a produção do etanol 

é decorrente da fermentação da sacarose proveniente do caldo de cana-de-açúcar ou do 

melaço de cana por células da levedura Saccharomyces cerevisiae. Em teoria, existem três 

possíveis estratégias para aumentar a produção deste produto: 1) o aumento de áreas 

destinadas ao cultivo da cana-de-açúcar; 2) melhoramento genético de cultivares de cana-de-

açúcar para resistência a pragas, adaptação a regiões áridas ou com maior conteúdo de 

sacarose; e 3) modificação genética das células de S. cerevisiae capazes de produzir mais 

etanol a partir da mesma quantidade de sacarose ou para utilização de outras fontes de 

carbono como os resíduos celulósicos ou pécticos. Como esta levedura é bastante suscetível 

aos processos de modificação genética, a deleção ou superexpressão de genes homólogos ou 

heterólogos podem ser feitos de forma rápida e eficiente. Neste contexto, ter-se-ia como 

objetivos a modificação de rotas metabólicas naturais da levedura ou introdução de novas 

capacidades metabólicas que, além de ser bastante viável economicamente, resultaria numa 

verdadeira revolução do processo fermentativo industrial.  

Experimentos anteriores do nosso grupo de pesquisa mostraram que a expressão do 

gene que codifica a enzima alanina desidrogenase de Bacillus subtillis em uma linhagem 

laboratorial de S. cerevisiae teve como conseqüências a diminuição da produção de biomassa 

e de glicerol, com aumento na produção de etanol (dados não publicados). No presente 

trabalho, investigamos os efeitos da expressão deste gene em linhagens industriais e 

laboratoriais de S. cerevisiae com o objetivo de tentar comprovar a redução na produção de 

glicerol e aumento na produção de etanol a partir da análise fisiológica das células 

recombinantes. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Fermentação alcoólica industrial 

 

No ano de 2005, foram movimentados 2,2 bilhões de dólares no Brasil com a venda de 

álcool combustível. As destilarias de álcool brasileiras ocupam uma posição de destaque na 

chamada “revolução energética” que envolve todo o planeta. No processo de fermentação 

alcoólica em condições anaeróbicas, a levedura S. cerevisiae produz principalmente etanol, 

biomassa, glicerol e CO2. Etanol é o produto da fermentação de maior valor agregado e a sua 

produção representa um modelo extraordinário para otimização do fluxo através da via 

glicolítica. Em teoria, durante fermentação anaeróbia, para cada grama de glicose que entra na 

via glicolítica ocorre produção de 0,51 g de etanol e 0,49 g de CO2. Devido à produção de 

biomassa, 0,46 g de etanol e 0,44 g de CO2 são valores mais aceitáveis (Wheals et al., 1999). 

Várias tentativas de se redirecionar o fluxo de carbono para a síntese de um determinado 

produto de interesse foram dificultadas pelo fino controle exercido nesta parte do 

metabolismo (Smits et al., 2000).  

Para aumentar a produção do etanol, o fluxo de carbono é redirecionado da produção 

de biomassa ou glicerol. O glicerol é o segundo maior subproduto gerado e corresponde a 

mais de 4% da fonte de carbono usada na indústria (Nissen et al., 2000a). A síntese de 

glicerol (Figura 1) ocorre a partir de uma reação de redução de dihidroxiacetona fosfato pela 

enzima glicerol-3-fosfato desidrogenase, seguida pela desfosforilação de glicerol-3-fosfato 

pela glicerol-3-fosfato fosfatase (Björkqvist et al., 1997). Esta é a única rota de produção de 

glicerol em S. cerevisiae. Essa produção possui dois principais papéis fisiológicos na célula: 

osmorregulação e manutenção do equilíbrio redox, através da reoxidação do NADH 

citosólico, compensando as reações que produzem NADH. Em condições anaeróbicas, a 

produção de glicerol é crucial para o balanceamento redox (Nevoigt and Stahl, 1997). Além 
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disso, tem sido proposto que a produção de glicerol está relacionada com a reciclagem dos 

fosfatos inorgânicos usados na glicólise (Thevelein and Hohmann, 1995). É sabido que 

condições que resultam na depleção de NAD+ proporcionam um aumento na produção de 

glicerol (van Dijken and Scheffers, 1986).  

 

 

Figura 1. Mapa do metabolismo central mostrando a produção de etanol e de glicerol 

a partir da glicose assimilada. 

 

 

No processo de fermentação industrial, ao fim da fermentação, as leveduras são 

centrifugadas e reutilizadas, após um tratamento com ácido sulfúrico para diminuição da 

contaminação por bactéria (Wheals et al., 1999). No Brasil, o processo fermentativo ocorre 

em geral sem esterilização prévia do mosto, tornando-o bastante suscetível a episódios de 

contaminação por leveduras não-Saccharomyces (Silva-Filho et al., 2005b). Por essa razão, as 

leveduras mais adaptadas geneticamente e fisiologicamente tendem a dominar o processo 

(Silva-Filho et al., 2005a). Neste trabalho, duas linhagens industriais que apresentam 
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dominância e alta estabilidade no processo, associada a um grande potencial de modificação 

genética foram geneticamente modificadas. A linhagem JPI, comercializada no Brasil, reúne 

todas essas qualidades, sendo atualmente utilizada em várias destilarias de álcool na região 

Nordeste do Brasil (Silva-Filho et al., 2005b).  

A propriedade que a levedura S. cerevisiae possui de respirar e fermentar 

simultaneamente é de grande importância biotecnológica. No processo de transição respiro-

fermentativo, ocorre desvio do fluxo de carbono da via das pentoses para a glicólise, aumento 

do fluxo em direção à piruvato carboxilase, diminuição do fluxo do ciclo dos ácidos 

tricarboxílicos e ocorrência de parte da biossíntese de alanina no citosol (Frick and Wittmann, 

2005). Este efeito, chamado de “Crabtree positivo”, é indesejável para os processos 

industriais que visam a formação de biomassa e não de subprodutos da fermentação (Frick 

and Wittmann, 2005). Entretanto, este efeito é importante para processos fermentativos que 

visam a diminuição ao máximo da produção de biomassa e o direcionamento do carbono para 

a produção do produto de interesse. 

 

 

2.2. A levedura Saccharomyces cerevisiae 

 

2.2.1. Genoma 

 

 O genoma da levedura S. cerevisiae é relativamente pequeno, possui um grande 

número de cromossomos com poucas seqüências de DNA repetitivo e número pequeno de 

introns (Querol et al., 2003). As linhagens haplóides possuem 16 cromossomos lineares de 

tamanhos variáveis, entre 250 a 2000 Kb, totalizando 12 a 13 megabases de DNA nuclear 

(Pretorius, 2000). O seqüenciamento completo do genoma desta levedura definiu cerca de 
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6.340 quadros de leitura (“open reading frames” - ORFs), sendo 5.885 genes potencialmente 

codificadores de proteínas (Goffeau, 1996) (http://www.yeastgenome.org/).  

Estudos indicam que o genoma de S. cerevisiae foi duplicado após o processo de 

divergência a partir de um ancestral comum dos gêneros Saccharomyces e Kluyveromyces. 

Alguns genes foram perdidos e outros sofreram uma reorganização estrutural, resultado de 

episódios de translocação recíproca entre cromossomos. Isto parece ter resultado na 

duplicação de genes que proporcionam o excelente desempenho fermentativo de linhagens de 

S. cerevisiae em relação a outras espécies de leveduras (Wolfe and Shields, 1997).  

Desde os primeiros processos fermentativos das comunidades humanas ancestrais, o 

genoma original de S. cerevisiae tem sido submetido a uma forte pressão de seleção, o que 

possibilitou a sua adaptação neste ambiente particular. As leveduras industriais estão bastante 

adaptadas a ambientes e nichos ecológicos modificados pelo homem, através de um 

mecanismo evolutivo chamado “domesticação” (Querol et al., 2003). Entretanto, esta 

adaptação é em boa medida decorrente de uma complexidade genômica nas linhagens 

industriais que dificulta a aplicação de alguns procedimentos básicos de manipulação genética 

que são empregados para a modificação de linhagens de laboratório. 

 

 

2.2.2. Organismo para modificação genética 

 

A levedura S. cerevisiae é um dos organismos mais bem estudados nas várias áreas 

das ciências biológicas, tais como bioquímica, genética e fisiologia. O conjunto de 

informações geradas ao longo dos anos torna este organismo um excelente modelo para 



Basílio, A.C. M.          Expressão do gene que codifica a alanina desidrogenase bacteriana em S. cerevisiae  

 7 

estudos biológicos fundamentais bem como um modelo para manipulação genética com vistas 

às aplicações biotecnológicas.  

Existe atualmente um conjunto muito bem definido de procedimentos genéticos e 

moleculares que permite a fácil manipulação genética de linhagens de laboratório desta 

levedura. Aliado a isto, a elucidação das diferentes vias metabólicas e das características 

fisiológicas permite o desenho de modificações que possam promover alterações nas vias e 

nos fluxos metabólicos.  

Em decorrência da possibilidade de promover modificações genéticas para direcionar 

e modificar as vias metabólicas foi criado o termo Engenharia Metabólica, a qual consiste 

basicamente nas etapas analítica e sintética de um processo de modificações genéticas 

dirigidas (Ostergaard et al., 2000). A primeira etapa envolve o estudo da fisiologia da célula 

para identificar possíveis alvos para manipulação genética, sendo auxiliada por ferramentas 

analíticas e matemáticas, tais como medidas da expressão gênica, da atividade enzimática e 

das concentrações de metabólitos e a análise dos fluxos das vias metabólicas (Ostergaard et 

al., 2000). A segunda etapa envolve a construção da modificação através da engenharia 

genética na linhagem a ser estudada. Esta última etapa é a mais simples e envolve a aplicação 

das tecnologias de DNA recombinante para a clonagem dos genes de interesse em moléculas 

vetores (plasmídeos ou vírus), introdução nas células hospedeiras, expressão do gene e 

produção da proteína recombinante nas células modificadas (Figura 2). Os organismos 

modificados são, então, submetidos à etapa analítica para se verificar a eficiência da 

modificação metabólica pretendida. Caso os resultados não sejam satisfatórios um novo ciclo 

sintético-analítico é iniciado.  

A modificação genética pode ser mantida na célula em plasmídeo epissomal e, neste 

caso, o gene heterólogo estará presente em múltiplas cópias ou pode ser inserido diretamente 

no genoma da célula hospedeira em cópia única ou múltipla, dependendo do sítio de
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Figura 2. Etapas componentes da engenharia metabólica: análise da fisiologia celular para 

identificação de “seqüências alvos” e construção da modificação. Posteriormente, retorna-se à 

primeira etapa para a análise fisiológica do recombinante (adaptado de Ostergaard et al., 

2000). 
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integração, a partir do processo de recombinação sítio-específica do cassete integrativo com a 

região alvo no genoma celular  

A introdução dos genes e a seleção das células recombinantes requerem o uso de 

marcas de seleção para a detecção dos transformantes (Pronk, 2002). Para as linhagens de 

laboratório de S. cerevisiae são utilizados vetores de clonagem que contêm os genes das 

marcas auxotróficas. As marcas de seleção auxotróficas comumente usadas são os genes 

URA3, LEU2, TRP1 ou HIS3 para as linhagens auxotróficas de S. cerevisiae incapazes de 

sintetizar os aminoácidos uracil, leucina, triptofano ou histidina, respectivamente (Çakar et 

al., 1999). Essas linhagens não possuem uma cópia cromossomal ativa do gene usado como 

marca (Pronk, 2002) e têm sido comumente usadas para a manutenção estável de vetores de 

expressão destinados à produção em larga escala de proteínas nativas ou heterólogas (Hensing 

et al., 1995), assim como para estudos dos efeitos causados pela deleção de genes (Bailey, 

1991; Pronk, 2002).  

O uso de sistema de expressão heteróloga em hospedeiro auxotrófico proporciona a 

manutenção do plasmídeo com marca de seleção, sendo por isso bastante utilizado nas 

pesquisas envolvendo engenharia metabólica de linhagens laboratoriais. As linhagens 

laboratoriais pertencentes à família CEN.PK são comprovadamente eficientes para estudos de 

modificação genética, e seu uso como uma linhagem de referência comum facilita o acesso e 

troca de informações pela comunidade cientifica (van Dijken et al., 2000).  

Segundo Çakar et al (1999), há diversos problemas associados ao uso de linhagens 

auxotróficas quando se trata do uso destas células em atividades industriais. O 

comportamento fisiológico de linhagens auxotróficas em meio suplementado com o nutriente 

requerido é diferente do comportamento do transformante portando o gene para a biossíntese 

do nutriente (Pronk et al., 1996). Além disso, existe controvérsia quanto à concentração do 

nutriente requerido no meio de crescimento, podendo causar danos ao crescimento e ao 
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comportamento fisiológico da linhagem. Por último, linhagens auxotróficas sofrem uma 

intensa pressão de seleção para geração de células revertentes sob condições limitantes de 

nutrientes. Essas mutações podem dificultar a interpretação dos resultados obtidos com 

hospedeiros auxotróficos, em especial aos que portam múltiplas auxotrofias. Além disso, a 

menor resistência das células de laboratório às condições de estresse encontradas no ambiente 

industrial leva a escolha de linhagens isoladas daquele ambiente como hospedeiros para 

modificações genéticas com vistas à aplicação industrial (Silva-Filho et al., 2005b). 

A escolha da melhor linhagem industrial também dependerá de uma série de 

características genéticas e fisiológicas que podem diferenciar essas linhagens. Este conjunto 

define a adaptabilidade (ou “fitness”) das células de uma determinada linhagem a uma 

condição industrial específica. Por exemplo, linhagens dominantes no processo de 

fermentação alcoólica industrial em diferentes destilarias de álcool foram identificadas a partir 

do uso de marcadores genéticos para tipagem (Silva-Filho et al., 2005a). Entretanto, deve-se 

considerar que as linhagens industriais, pela maior complexidade do genoma, não são tão 

prontamente modificáveis como as linhagens de laboratório e um trabalho de avaliação da 

capacidade de adquirir, estabilizar e expressar os genes recombinantes deve ser adicionado ao 

de avaliação da adaptação industrial (Antunes, 2003; Silva-Filho, 2003; Silva-Filho et al., 

2005b; Gueiros, 2006).  

Como as linhagens industriais de S. cerevisiae são naturalmente prototróficas e 

poliplóides, não é possível a utilização das estratégias de seleção de recombinantes através da 

complementação de marcas recessivas (Walker et al., 2005). Em linhagens prototróficas, os 

vetores utilizados para induzir a modificação portam marcas de seleção a antibióticos ou 

produtos tóxicos, tais como metais e herbicidas, chamadas de marcas dominantes. Neste caso, 

a linhagem transformada é capaz de crescer em meio contendo um desses compostos, o que é 
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chamado de seleção positiva. Entretanto, o uso destes compostos pode afetar o funcionamento 

celular e representa um custo alto quando usado em larga escala (Pronk, 2002).  

O método mais comumente usado para seleção positiva em S. cerevisiae envolve o uso 

do gene Kanr, obtido a partir do transposon Tn903 de Escherichia coli, que confere resistência 

ao antibiótico Geneticina (G-418) em linhagens de S. cerevisiae (Wach et al., 1994) (Figura 

3). Esta marca de seleção positiva pode ser utilizada tanto para selecionar células 

transformadas com vetores epissomais (de Morais Jr et al., 2003) como para as técnicas de 

deleção e inserção de genes no genoma das células alvo (Wach et al., 1994) (Figura 4).  

A deleção consiste em um evento de recombinação através da homologia entre 

seqüências, resultando na integração da marca e conseqüente substituição do gene alvo. Essa 

recombinação é possível pela clonagem de seqüências homologas ao sítio alvo flanqueando a 

marca dominante. Como o gene Kanr não possui homologia com o genoma de S. cerevisiae, a 

incidência de integrações corretas é bastante alta (Gueldener et al., 2002). Mas, vale ressaltar 

que a eficiência de recombinações corretas depende da extensão da região de homologia dos 

sítios flanqueadores no cassete de integração no genoma da célula alvo. Normalmente, regiões 

de 40 pb são suficientes para o processo de integração correta. Antunes (2003) e Gueiros 

(2006) mostram que este tamanho não foi suficiente para a deleção do gene GDH1 do genoma 

da linhagem industrial JP1. 

Os sistemas de seleção a partir de marcas dominantes são eficientes, mas geram 

problemas ambientais, tanto pelo aumento do uso de antibióticos pelas industriais como pela 

possibilidade de transferência do gene de resistência a outros microrganismos do campo e da 

indústria. Portanto, sistemas que possibilitam a remoção da marca de resistência, até mesmo 

para a sua reutilização, são bastante úteis nas pesquisas envolvendo leveduras industriais. Um 

dos objetivos das pesquisas que visam o melhoramento das propriedades de linhagens 

industriais é reduzir a quantidade de DNA exógeno nestas células (Walker et al., 2005). 
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Figura 3. Mapa físico do plasmídeo pUG6 (Gueldener et al., 1996) contendo a marca de 

seleção KanMX que confere resistência ao antibiótico geneticina .  
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Figura 4. (A) Mapa do plasmídeo pUG6 contendo o cassete de deleção  loxP–kanMX–loxP. 

(B) Esquema representativo do processo de deleção de gene com o uso do cassete de deleção. 

O plasmídeo foi usado como template para a amplificação do cassete de deleção (Adaptado de 

Gueldener et al., 1996).  
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A retirada da marca é possível em construções que possuem seqüências diretas 

repetidas flanqueando-a. Gueldener et al. (1996) criaram um sistema para a remoção da marca 

de seleção Kanr baseado no sistema de recombinação cre-loxP do bacteriófago P1 (Figura 5). 

O sítio loxP é uma pequena seqüência de 34 pares de base, composta de uma região 

espaçadora de 8 bp ladeada por duas seqüências repetitivas e invertidas de 13 pb, presentes no 

DNA do bacteriófago e que serve para recombinação sítio-específica com seu homólogo no 

genoma bacteriano.  

Após o evento de recombinação, o DNA viral é integrado ao genoma e ladeado por 

uma seqüência loxP. Durante a ativação do estado lisogênico do vírus, que inclui a saída do 

genoma do hospedeiro, replicação e empacotamento, ocorre a produção da recombinase Cre 

bacteriana que atua na recombinação sítio-específica dos dois sítios loxP para se promover a 

saída do DNA viral, evento chamado de “pop-out recombination” (Figura 5). Este processo 

natural é atualmente utilizado na construção de cassetes nos quais a marca de seleção é 

flanqueada por dois sítios loxP (loxP-KanMX-loxP). Esse cassete pode ser amplificado a 

partir do uso de oligonucleotídeos quiméricos contendo na porção 5’ a seqüência de um sítio 

alvo no genoma da levedura e na extremidade 3’ a seqüência do cassete, gerando um 

fragmento de DNA capaz de se integrar no sítio alvo do genoma por recombinação sítio-

específica.  

Um dos sítios loxP que ladeia a marca de seleção é, então, removido do genoma do 

recombinante pela transformação celular com plasmídeo que transporta o gene que codifica 

para a enzima Cre (Figura 6). Esse sistema possui a vantagem de permitir a integração 

múltipla do cassete após cada remoção da marca, restando apenas um sítio loxP integrado no 

cromossomo após cada excisão da marca (Gueldener et al., 2002) (Figura 5).  
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Figura 5. Esquema representativo da remoção da marca de seleção Kanr mediada pela 

expressão da enzima Cre recombinase. O processo de recombinação entre os dois sítio loxP, 

induzido pela enzima Cre proporciona a remoção do gene que codifica a marca de seleção 

(Adaptado de Gueldener et al., 1996). 
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Figura 6. Mapa físico do plasmídeo pSH47 (Gueldener et al., 1996) contendo o gene Cre sob 

a influência do promotor GAL1. 
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O procedimento anteriormente citado, utilizando o cassete de deleção loxP-KanMX-

loxP, foi utilizado pelo programa EUROSCARF (“EUROpean Saccharomyces Cerevisiae for 

Functional analysis”), da Universidade de Frankfurt, Alemanha, para se criar um banco de 

linhagens mutantes para cada um dos genes ou prováveis genes de S. cerevisiae a fim de se 

estudar a função de cada um dos genes a partir do fenótipo mutante (http://web.uni-

frankfurt.de/fb15/mikro/euroscarf/). Este banco de linhagens mutantes construídos a partir das 

linhagens de laboratório BY4741 (haplóide “a”), BY4742 (haplóide “α”) ou BY4743 

(diplóide) encontra-se comercialmente disponível e com isso pode-se utilizá-las como modelo 

para se amplificar diretamente o cassete de deleção de um determinado gene contendo regiões 

de homologias com os genes alvos maiores do que algumas dezenas de pares de base (Figura 

7A).  

Trabalhos atuais mostram que regiões de homologia maiores do que 400 pares de base 

aumentam tanto a eficiência quanto a especificidade de integração no genoma da levedura 

(Figura 7B), o que é particularmente importante para linhagens industriais (Silva-Filho et al., 

2005b; Gueiros, 2006). Novos cassetes de deleção, semelhantes ao mencionado acima, com 

diferentes marcas dominantes de resistência foram produzidos e relatados na literatura 

(Gueldener et al., 2002). 

O processo de integração sítio-específica também é muito propício para a introdução 

de genes heterólogos no genoma celular, tornando a modificação mais estável, já que não há 

necessidade da manutenção dos recombinantes em meio seletivo, além de não haver variação 

no número de cópias (Voth et al., 2001).  

A construção de plasmídeos que possibilitam a integração da seqüência de interesse no 

loco HO sem que ocorra duplicação de seqüências em tandem, foi de grande utilidade para 

trabalhos de engenharia metabólica (Voth et al., 2001) 
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Figura 7. Estratégia para deleção gênica a partir da amplificação de um cassete de deleção já 

integrado em uma linhagem mutante. (A) Construção do cassete de integração com regiões 

longas de homologia usando primers (setas em amarelo) que emparelhem com as regiões 5’ e 

3’ do gene GDH1 já deletado pelo cassete KanMX em linhagem da coleção EUROSCARF. 

(B) Recombinação homóloga e interrupção gênica da linhagem-alvo com o produto de 

amplificação contendo o cassete de deleção ladeado pelas seqüências de homologia (Retirado 

de Gueiros, 2006). 

 

O locus HO codifica para uma endonuclease responsável pela interconversão do tipo 

de acasalamento ou sexo, importante para a auto-diploidização de linhagens haplóides 

naturais.  

Este gene pode ser inativado no genoma da célula alvo sem prejuízo fisiológico. Desta 

forma, o mesmo passa a constituir um dos alvos preferenciais para a integração genética. 

A. 

B. 
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Aliando-se a utilidade do locus HO com a marca seletiva positiva KanMX pode-se construir 

um sistema eficiente de integração genômica múltipla muito útil (Figura 8). 

 

 

 

Figura 8. (A) O plasmídeo pC002 construído pela clonagem do gene Bs-ald (AlaDH) no 

plasmídeo de clonagem pM42976 que contém o gene KanMX ladeado pelas seqüências 5’-

terminal e 3’-terminal do gene HO (Voth et al., 2001) e (B) Mecanismo de integração gênica, 

através de recombinação homóloga entre seqüências homologas ao sítio alvo HO.  

 

 

 

2.3. Considerações sobre alanina desidrogenase 

 

A alanina é um aminoácido que pertence à família do piruvato, a qual também inclui a 

valina e leucina (revisto por Caldwell, 1995). Em S. cerevisiae, a síntese de alanina envolve 

uma reação de transaminação entre glutamato e piruvato com a formação de α-cetoglutarato 

(AKG): 

Glutamato + piruvato          alanina + AKG 

 

A B 
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Neste contexto, a presença em S. cerevisiae da alanina desidrogenase heteróloga 

funcionando no sentido catabólico, teria como resultado líquido à conversão de NADPH em 

NADH: 

 

  AKG + NH 4+ NADPH              glutamato + NADP+ 

                       glutamato + piruvato                   alanina  + AKG 

                  alanina  + NAD+                    piruvato  + NH 4 + NADH 

NADPH + NAD+                   NADP+ + NADH 

 

 

Não existe nenhum trabalho descrito na literatura referente ao tema que foi abordado 

neste estudo. Os resultados, a partir dos quais foram levantadas as hipóteses, foram obtidos 

em trabalhos desenvolvidos pelo nosso grupo de pesquisa. Neste trabalho anterior, o gene Bs-

Ald, responsável pela síntese do aminoácido alanina pelas células de Bacillus subtilis, foi 

clonado e introduzido por transformação genética em células de S. cerevisiae. A influência 

desta modificação genética sobre o metabolismo da levedura foi analisada em diferentes 

formas de cultivo. As células recombinantes cultivadas em regime permanente em meio 

limitado em carbono sob condições anaeróbicas apresentaram diminuição de 24% da 

biomassa celular com conseqüente queda na produção de glicerol. Nestas células, também foi 

observado aumento de 9% na produção de etanol, assim como aumento na produção de ácido 

acético. A tabela 1 mostra estes resultados obtidos para uma linhagem parental (CEN.PK113-

7D) e uma linhagem recombinante (CEN.PK559-5D). 
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Tabela 1. Parâmetros fisiológicos de culturas contínuas limitadas em carbono das células 

parental (CEN.PK113-7D) e recombinante (CEN.PK559-5D)  (M.A. de Morais Jr., dados não 

publicados). 

  CEN.PK 559-5D CEN.PK 113-7D 
 Aeróbico Anaeróbico Aeróbico Anaeróbico 

Produção de biomassa g células.(g glicose)-1 0,47 ± 0,02     0,084 ± 0,01 0,5 ± 0,01 0,11 ± 0,01 
Taxa específica de produção de CO2  
mmol.(g biomassa)-1.h-1 2,9 ± 0,05 11,1 ± 0,19 2,8 ± 0,04 8,7 ± 0,6 

Taxa específica de consumo de O2  
mmol.(g biomassa)-1.h-1 

2,9 ± 0,05 0 2,6 ± 0,1 0 

Quociente Respiratório 1 ND* 1 ND* 
Conteúdo de proteína (g.g-1) 0,36 ± 0,04 0,48 ± 0,06 0,42 ± 0,01  0,41 ± 0,01 
Alanina desidrogenase (U/mg) 5,51 ± 0,02 32,3 ± 0,44 0 0 
Piruvato descarboxilase (U/mg) 0,51 ± 0,05 0,82 ± 0,02 0,6 ± 0,1 1 
Alanina intracelular (mM) 26,6 18,5 18,2 17,7 
Alanina extracelular (mM) 0,28 ± 0,01 0,32 ± 0,026 0,24 0,39 ± 0,01 
Etanol (mM) 0 233,3 ± 0,6 0 213,5 ± 0,05 
Acetato (mM) 0 0,68 ± 0,05 0 0,45 ± 0,02 
Glicerol (mM) 0 16,79 ± 0,01 0 18,35 ± 0,05 
Piruvato (mM) 0,02 ± 0,001 0,20 ± 0,01 0,01 0,17 ± 0,02 

*ND: Não determinado 

 

 

 

2.4. Estratégias para o aumento da produção de etanol 

 

As linhagens de S. cerevisiae têm sido tradicionalmente modificadas através de 

mutagênese aleatória ou experimentos clássicos de cruzamento genético, seguido pelo 

screening dos mutantes (Patil et al., 2005). O desenvolvimento de métodos mais sofisticados 

no campo da tecnologia do DNA recombinante tem possibilitado a interferência direta nos 

mecanismos celulares para o melhoramento ou modificação de uma determinada via 

(Ostergaard et al., 2000).  

Os principais objetivos da engenharia metabólica consistem na amplificação da gama 

de substratos utilizáveis, aumento da produtividade e do rendimento, eliminação de 

subprodutos, melhoramento das propriedades celulares e produção de proteínas heterólogas 

(Ostergaard et al., 2000). Em S. cerevisiae, a maioria das pesquisas está voltada para o 



Basílio, A.C. M.          Expressão do gene que codifica a alanina desidrogenase bacteriana em S. cerevisiae  

 22 

aumento da gama de substratos utilizáveis através da introdução de genes heterólogos capazes 

de metabolizar o substrato de interesse, como exemplo o consumo de xilose, levando à 

produção de xilitol. 

Como ganhos marginais da ordem de 3% na produção do etanol, numa escala 

industrial, representam lucro em milhares de dólares, vários trabalhos vêm sendo 

desenvolvidos na tentativa de se desviar o fluxo de carbono da produção do glicerol ou 

biomassa em detrimento da produção de etanol. O processo de redirecionamento de fluxos 

metabólicos em detrimento da produção de um determinado substrato é uma prática antiga, 

com trabalhos publicados que datam do início do século 20. Como exemplo, podemos citar a 

prática da adição de sulfito na fermentação de S. cerevisiae, que leva a formação de um 

composto agregado sulfito-acetaldeído, impedindo a síntese de etanol pela enzima álcool 

desidrogenase. Desta forma, o NADH citosólico só pode ser oxidado através das reações que 

produzem glicerol, aumentando assim a sua produção (Overkamp et al., 2002). Essa 

descoberta levou à produção industrial de glicerol em vários países na época da I Guerra 

Mundial para manufatura de explosivos nitroglicerinados (Walker, 1998). Esta estratégia é 

um exemplo de redirecionamento de fluxo metabólico, sem que haja uma intervenção direta 

nas propriedades celulares, já que é anterior ao advento da tecnologia do DNA recombinante e 

ficou conhecida como fermentação “dirigida”. 

A engenharia metabólica da síntese de glicerol não se mostrou como boa estratégia 

para aumentar a produção de etanol. A deleção de GPD1 e GPD2 que codificam as duas 

isoenzimas para glicerol-3-fosfato desidrogenase resultou em acúmulo de NADH intracelular, 

impossibilitando ao mutante de S. cerevisiae crescer em anaerobiose. Adicionalmente, houve 

um aumento considerável da sensibilidade a estresse osmótico na linhagem modificada, já que 

a ausência de glicerol causa danos celulares irreversíveis e a deleção de apenas um dos genes 

não promove as alterações metabólicas desejáveis. (Björkqvist et al., 1997; Nissen et al., 
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2000b). A produção de glicerol no processo fermentativo é dependente da composição do 

meio. Na ausência de oxigênio, a fonte de nitrogênio possui uma importância significante 

para a produção de glicerol em linhagens de S. cerevisiae crescendo na presença de glicose 

com fonte de carbono. Durante fermentação, na presença de aminoácidos como fonte de 

nitrogênio ao invés de amônia, a produção de glicerol por biomassa é aproximadamente três 

vezes menor (Albers et al., 1996). 

As estratégias de engenharia metabólica para redirecionamento do fluxo de glicerol 

para etanol envolvendo engenharia do metabolismo redox em S. cerevisiae podem ser 

organizadas em quatro grupos a serem definidos segundo Bro et al. (2006): estratégias que 

resultam na substituição do uso de NADPH por NADH nas reações oxidantes de formação de 

biomassa (Estratégia 1), substituição de NAD+ por NADP+ nas reações de redução de 

formação de biomassa (Estratégia 2), introdução de uma via que converte NADH em NADPH 

(Estratégia 3) e substituição da produção de glicerol pela produção de etanol (Estratégia 4). 

Existem trabalhos descritos na literatura que apresentam resultados positivos em 

direção ao aumento da produção de etanol, utilizando apenas as estratégias 1 e 4. Como 

exemplo da estratégia 3, foi demonstrado que a inserção de uma transidrogenase solúvel em S. 

cerevisiae não teve como resultado o aumento na produção de etanol, pois a enzima parece 

ser mais ativa na direção de produção de NADPH (Nissen et al., 2001). Entretanto, os dados 

anteriores do nosso grupo de pesquisa (não publicados), que serviram de base para o presente 

trabalho, revelaram uma maior produção de etanol pelo provável efeito teórico de uma 

transidrogenase funcionando no sentido contrário, ou seja, produzindo NADH a partir de 

NADPH.  

As estratégias mencionadas acima foram definidas pela análise de inserção de genes 

através do uso do modelo em escala genômica de S. cerevisiae (Förster et al., 2003). O 

modelo previu a inserção de uma atividade transidrogenase como estratégia adequada para 
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aumentar a produção de glicerol, mostrando assim que nem todas as simulações resultam em 

estratégias apropriadas.  

Como exemplo da estratégia 1, podemos citar como uma modificação bastante 

promissora a engenharia de rotas metabólicas envolvidas na síntese de biomassa. Esta envolve 

as vias de assimilação de amônia por células de S. cerevisiae (Tabela 2). Nesta levedura, a 

amônia é assimilada principalmente pela atividade da enzima glutamato desidrogenase 

dependente de NADPH. Nissen et al. (2000a) modificaram a via de assimilação através da 

superexpressão dos genes GLN1 (glutamina sintetase) e GLT1 (glutamato sintetase) e da 

deleção do gene GDH1 (glutamato desidrogenase), com mudança na utilização do cofator 

NADPH para NADH durante a assimilação de amônia. As linhagens recombinantes 

produziram cerca de 10% de etanol adicional e reduziram em 38% a produção de glicerol na 

fermentação em batelada. Na prática industrial, certamente esta estratégia não seria tão 

promissora, já que o meio industrial contém aminoácidos como fonte de nitrogênio, e seu 

efeito depende do crescimento da biomassa.  

Embora as deleções dos genes GPD1 e GPD2 não tenham trazido resultados 

satisfatórios, a deleção de GPD1 associada à superexpressão de GLT1 teve como resultado 

uma diminuição na formação de glicerol em 25% e aumento de 10,8% na produção de etanol 

em condições anaeróbicas. Além disso, a linhagem modificada apresentou uma redução 

significativa na produção de ácido pirúvico e acetato, provavelmente como um mecanismo 

auxiliar para manutenção do equilíbrio redox (Kong et al., 2007).  

Ainda como exemplo de ajuste metabólico para bloquear ou minimizar a síntese de 

glicerol, a deleção do gene FSP1 e superexpressão de GLT1 resultou numa linhagem capaz de 

produzir 14% de etanol excedente em relação ao seu parental e 30% a menos de glicerol 

(Kong et al., 2006). O gene FSP1 codifica para uma proteína que forma um canal localizado 

na membrana plasmática (Hedfalk et al., 2004), cuja função é facilitar o transporte de glicerol 
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para o meio extracelular (Oliveira et al., 2003). O glicerol formado em condições não-

estressantes é liberado para o meio extracelular (Nevoigt and Stahl, 1997). Na linhagem com 

o gene FSP1 deletado, ocorre acúmulo intracelular de glicerol, resultando num tipo de 

inibição por “feedback” de rotas metabólicas produtoras de glicerol. Além disso, a 

superexpressão de GLT1 promove a reoxidação de NAD+ através da síntese de glutamato a 

partir de amônia e 2-oxoglutarato, resultando numa diminuição da produção de glicerol (Kong 

et al., 2006).  

 

Tabela 2. Efeito das estratégias 1 e 4 de modificação metabólica em S. cerevisiae sobre os 

rendimentos em etanol e glicerol em batelada anaeróbica. 

Análise fisiológica Estratégia 
Glicerol Etanol 

Fonte 

Via de assimilação de amônia    

(A) NH4+ + 2OGT + NADPH → Glu + NADP+ 
   

Deleção de GDH1 e superexpressão de GLT1 e GLN1 
  

 

(B) NH4 + 2OGT + NADH + ATP →Glu + NAD+ + ADP + Pi -38% 10% 
Nissen et al, 

2000a 
Via de conversão de GA3P em G3P       

(A) GA3P + NAD+ + ADP + Pi → G3P + NADH + ATP    

Expressão heteróloga do gene gapN    

(B) GA3P + NADP+ → G3P + NADPH 
-43% 2,40% 

Bro et al, 
2006 

  (A) Reação metabólica normal nas células parentais.  

  (B) Reação metabólica nas células geneticamente modificadas 

 

A expressão de proteínas heterólogas também representa uma possibilidade na 

tentativa de se redirecionar o fluxo através do metabolismo central do carbono. Saber a função 

desta proteína no organismo recombinante é um dos maiores desafios desta moderna 

tecnologia. Existem diversas estratégias de engenharia metabólica em que os objetivos de 

melhoramento foram alcançados, por outro lado uma série de estratégias falhou 
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provavelmente devido à falta de estratégias racionais baseadas em ferramentas de análise 

preditivas (Patil et al., 2005).  

O uso de um modelo metabólico in silico em escala genômica de S. cerevisiae (Förster 

et al., 2003) tem auxiliado a engenharia metabólica do metabolismo central do carbono. Isto 

permite o desenvolvimento de estratégias de engenharia metabólica para a construção de 

linhagens com propriedades desejadas e melhoradas, de uma maneira mais rápida e com 

resultados seguramente mais adequados. Neste modelo, os efeitos da deleção e/ou 

superexpressão de genes, bem como a expressão heteróloga de reações catalisadas por 

enzimas em S. cerevisiae podem ser avaliados.  

Para encontrar estratégias para a engenharia metabólica do metabolismo redox de S. 

cerevisiae que possibilitassem o aumento da produção de etanol à custa da diminuição da 

produção de glicerol e/ou biomassa, um banco de dados com 3800 reações bioquímicas 

derivado do banco de dados LIGAND (Goto et al., 2002) foi testado no modelo, avaliando, 

desta forma, os efeitos da inserção de genes. Adicionalmente, foram testados 

experimentalmente os efeitos da expressão heteróloga do gene bacteriano gapN e da deleção 

de GDH1 combinada com a superexpressão de GDH2 ou dos genes GLN1 e GLT1. Uma das 

melhores estratégias definidas foi a expressão heteróloga de gliceraldeído-3-fosfato 

desidrogenase dependente de NADP+ não fosforilante codificada pelo gene gapN de 

Streptococcus mutants, que na glicólise catalisa a reação irreversível de oxidação de 

gliceraldeido-3-fosfato e NADP+ em 3-fosfoglicerato e NADPH. Esta modificação 

corresponde à estratégia 4 e resulta na produção de etanol que oxida a mesma quantidade de 

NADH da produção de glicerol, além de produzir NADPH. Como resultado, houve uma total 

substituição de glicerol e um conseqüente aumento de 10% na produção de etanol (Bro et al., 

2006).  
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Para comprovação desses resultados tão promissores, os autores decidiram testar in 

vivo essa estratégia (Tabela 2), obtendo uma linhagem que produzia aproximadamente 40% 

de glicerol a menos e 3% de glicerol a mais, quando comparada com a linhagem parental. 

Essa produção de glicerol pode estar associada à limitação da atividade GapN in vivo. A 

expressão de gapN resulta numa reoxidação muito maior de NADH do que a estratégia de 

modificação de assimilação de amônia, o que ocasiona um redirecionamento maior do fluxo 

de carbono da produção de glicerol para a produção de etanol. Além disso, essa estratégia não 

depende da produção de biomassa e da fonte de N presente no meio. 

 

 

 

2.5. Regulação de rotas metabólicas 

 

A engenharia genética possibilitou a modificação e/ou introdução de rotas 

metabólicas, atuando diretamente em seqüências alvos para obtenção de características 

desejadas. Entretanto, é difícil prever o resultado de tais modificações devido à complexidade 

das estruturas e da regulação das rotas metabólicas (Patil et al., 2005).  

A análise de fluxos metabólicos permite quantificar in vivo a atividade de reações e 

rotas metabólicas, tornando-se mais uma ferramenta de investigação do metabolismo de S. 

cerevisiae. Vários trabalhos fazem uso de marcação de isótopos para identificar rotas 

metabólicas, pois além de ser um método rápido, pode gerar informações a respeito da 

localização intracelular de reações específicas (dos Santos et al., 2003).  

A predição dos efeitos de uma dada modificação metabólica em um organismo não é 

uma tarefa óbvia e fácil de realizar. O metabolismo dos microrganismos é severamente 

regulado e está submetido às leis de conservação de massa e energia sobre os metabólitos 

intracelulares (Patil et al., 2005). A análise do transcriptoma aliada ao acesso ao genoma 

completo possibilita a associação de grupos de genes expressos ao metabolismo funcional da 
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célula (Patil and Nielsen, 2005). O funcionamento celular pode ser resumido como uma rede 

complexa de interações moleculares entre enzimas e metabólitos. Estas interações podem ser 

mediadas através do contato físico entre as moléculas (proteína-proteína e proteína-DNA) e 

das conseqüências da integração funcional de algumas moléculas ou grupos de moléculas 

(Lee et al., 2004). Como exemplo, é mais provável que um aumento significante do fluxo de 

uma rota metabólica seja alcançado através da superexpressão de genes que codificam para 

determinados grupos de enzimas e não pela supererpressão de uma enzima em particular 

(Brown, 1997). Além disso, é necessário analisar o metabolismo como um todo.  

 

 

 

2.6. Metabolismo citosólico de NADH 

 

A manutenção do metabolismo redox é fundamental para a integridade das atividades 

metabólicas, bem como para o crescimento celular (Rigoulet et al., 2004). A regulação do 

metabolismo redox está conectada às reações centrais e periféricas do metabolismo do 

carbono e do nitrogênio (Bakker et al., 2001). Geralmente, as coenzimas NADH e NAD+ 

estão relacionadas a rotas catabólicas ou dissimilatórias, enquanto NADPH e NADP+ são 

usados nas reações anabólicas ou biossintéticas (Verho et al., 2003). Entretanto, algumas 

reações processadas a partir de metabólitos centrais (piruvato, oxaloacetato e acCOA), na 

presença de NADH, resultam na síntese de monômeros celulares essenciais e, desta forma, 

promovem reações biossintéticas (Bakker et al., 2001). A formação de biomassa está 

relacionada com a biossíntese de macromoléculas (proteínas, lipídios, RNA e DNA) e requer 

NADPH como agente redutor (Vaseghi et al., 1999). Em S. cerevisiae, mais de 300 reações 

bioquímicas são mediadas pelos cofatores redox (Förster et al., 2003).  
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Em anaerobiose, o NADH gerado na glicólise, é reoxidado na reação de produção de 

etanol e dióxido de carbono a partir do piruvato (van Dijken and Scheffers, 1986). O NADH 

produzido na formação de intermediários da glicólise e do ciclo dos ácidos tricarboxílicos 

(TCA) não é o principal agente redutivo na conversão destes intermediários que resulta na 

síntese dos blocos de polímeros celulares, mas sim o NADPH. Isto leva a uma produção de 

NADH, durante a assimilação, maior do que se poderia esperar e uma demanda por NADPH 

formado na via das pentoses-fosfato (van Dijken and Scheffers, 1986). 

Na presença de oxigênio, durante crescimento e produção de biomassa, ocorre 

formação de NADH para produção de ATP e produção de NADPH usado nos processos 

redutivos das reações biossintéticas (van Dijken and Scheffers, 1986). Dessa forma, há 

produção de NADH e consumo de NADPH durante a produção de biomassa. O NADH 

formado, citosólico ou mitocondrial, é reoxidado pela cadeia transporadora de elétrons, via 

fosforilação oxidativa. Isso implica em dizer que o piruvato pode ser oxidado a acetil-

coenzima A ao invés de ser convertido a acetaldeído. A formação de acCoA é resultado de 

uma descarboxilação oxidativa de piruvato em culturas que crescem em glicose. O resultado 

dessa produção assimilatória de CO2 é que a formação de 1 g de biomassa seca de levedura 

está associada à redução de aproximadamente 10 mmol de NAD+ para NADH (Verduyn et 

al., 1990). Posteriormente, acCoA entra no ciclo dos ácidos tricarboxílicos e é oxidado até a 

formação de CO2 e água.  

A maioria das desidrogenases envolvidas na oxidação mitocondrial do piruvato podem 

produzir NADH (Bakker et al., 2001). Em anearobiose, a formação de etanol garante a 

reoxidação do NADH formado na oxidação de gliceraldeído-3-fosfato, enquanto a produção 

de glicerol é conseqüência da assimilação de açúcar para a produção de biomassa (van Dijken 

and Scheffers, 1986). A produção de 1 mol de glicerol consome 1 mol de NADH (Rigoulet et 

al., 2004).  
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Há indícios de que tanto na ausência de oxigênio quanto após adição de bissulfito no 

processo fermentativo, condições que levam a depleção de NAD+, ocorre um aumento na 

transcrição de GPD2 (Ansell et al., 1997). Isso sugere uma regulação do balanço redox 

independente de oxigênio (Nevoigt and Stahl, 1997).  

A levedura S. cerevisiae não possui atividade transidrogenase (van Dijken and 

Scheffers, 1986). As reações redox ocorrem em diferentes compartimentos celulares e como 

as coenzimas NAD+ e NADP+ não são permeáveis à membrana mitocondrial interna, deve 

haver equilíbrio entre o consumo e a formação em cada compartimento onde foi formado. Em 

condições anaeróbicas, a reoxidação de NADH mitocondrial ocorre através de mecanismos 

transporte que exportam os equivalentes redox para o citosol (Bakker et al., 2001). Durante o 

crescimento aeróbico funcionam dois sistemas mitocondriais para a oxidação de NADH 

citosólico em S. cerevisiae. O primeiro promove a oxidação direta de NADH pelas NADH 

desidrogenases mitocondriais externas (Nde1p/Nde2p). No segundo, chamado de lançadeira 

de glicerol-3-fosfato (Gpd1p/Gut2p), a oxidação ocorre através da redução de DHAP a 

glicerol-3-fosfato pela glicerol-3-fosfato desidrogenase citosólica dependente de NADH 

(Gpd1p), seguido pela re-oxidação de glicerol-3-fosfato a DHAP pela glicerol-3-fosfato 

desidrogenase mitocondrial dependente de FAD+ (Gut2p) onde ocorre novamente formação 

de DHAP (Bakker et al., 2001; Rigoulet et al., 2004).  

Existem pelo menos outros três sistemas adicionais para reoxidação de NADH nesta 

levedura: fermentação alcoólica, produção de glicerol e oxidação de NADH intramitocondrial 

via NADH desidrogenases “internas”. Neste último sistema, a enzima acopla a oxidação do 

NADH a cadeia respiratória (Bakker et al, 2001).  

Há ainda indícios de um sistema redox etanol-acetaldeído que parece estar envolvido 

na reoxidação de NADH mitocondrial em culturas anaeróbicas e que pode assumir o papel do 

sistema GOGAT na manutenção do metabolismo redox (Bakker et al., 2001; Guillamón et al., 
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2001). Como etanol e acetaldeído podem se difundir livremente através de membranas 

biológicas, não há necessidade de transportadores para a oxidação de NADH mitocondrial e 

redução de NAD+ citosólico (Bakker et al., 2001). 

A adição de uma nova desidrogenase ao metabolismo das células de levedura, tal 

como a alanina desidrogenase bacteriana proposta no presente estudo, pode levar a uma 

mudança no equilíbrio redox tal que mais etanol possa ser formado a partir da mesma 

quantidade de glicose assimilada. A alanina é produzida em S. cerevisiae por uma reação de 

transaminação redox-neutra. Portanto, se a produção deste aminoácido estivesse associada a 

um mecanismo que utiliza NAD+/NADH poderíamos simular uma atividade transidrogenase 

com conseqüências importantes para o balanço redox nessas células. 
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 _____________________________________________________________________ 

 

Uma das alternativas para suprir o aumento da demanda por etanol combustível é o emprego 

da engenharia metabólica de linhagens industriais de Saccharomyces cerevisiae, visando o 

aumento do rendimento em etanol, principalmente relacionado com a modificação do 

metabolismo redox. Portanto, a deleção ou superexpressão de algumas desidrogenases pode 

contribuir para se alcançar este objetivo. Nesse contexto, a expressão epissomal do gene que 

codifica para a alanina desidrogenase bacteriana em linhagem laboratorial da levedura 

resultou numa diminuição da produção de glicerol e de biomassa e aumento de 9% na 

produção de etanol, quando cultivada anaerobicamente em quimiostato. Posteriormente, 

investigamos essa alteração fisiológica em linhagens industriais e de laboratório usando tanto 

vetores para integração cromossomal em cópia única como para a expressão epissomal, em 

cópias múltiplas. Em batelada anaeróbica, não foi possível evidenciar diferenças 

estatisticamente significativas entre as linhagens recombinantes e suas parentais nos 

rendimentos em glicerol ou etanol. A fim de detectar eventuais diferenças nos rendimentos 

das linhagens modificadas será necessário compará-las em cultivos contínuos em anaerobiose, 

condições em que a variância dos dados experimentais será menor.  

 

  

_____________________________________________________________________ 

          Saccharomyces cerevisiae, Engenharia Metabólica, metabolismo redox, glicerol, etanol.  

RESUMO 

PALAVRAS-CHAVE 
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             _____________________________________________________________________ 

 

One of the alternatives to supply the increase for the fuel-ethanol demand is the metabolic 

engineering of industrial strains of Saccharomyces cerevisiae, aiming at the increase of the 

ethanol yield, mainly related with the modification of the redox metabolism. Therefore, the 

deletion or overexpression of some dehydrogenases can contribute to reach this objective. In 

this context, the epissomal expression of the gene that codifies for bacterial alanine 

dehydrogenase in laboratorial strain of the yeast resulted in the reduction of the production of 

glycerol and biomass and a 9% increase in the production of ethanol, when cultivated 

anaerobically in chemostat. Later, we investigated this physiological alteration in industrial 

and laboratorial strains using vectors for both cromossomal integration in single copy and for 

the epissomal expression in multiple copies. In anaerobic batch cultivations, it was not 

possible to detected significant differences between the recombinant and wild type strains in 

the glycerol or ethanol yield. In order to detect eventual differences in the yields of the 

modified strains it will be necessary to compare them in anaerobic continuous cultivations, 

conditions in which the variance of the experimental data will be lesser. 

 

 

_____________________________________________________________________ 

         Saccharomyces cerevisiae, Metabolic Engineering, redox metabolism, glycerol, ethanol.

ABSTRACT 

KEYWORDS 
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1. Introdução 

 

O etanol é um dos principais produtos da indústria biotecnológica e tem se tornado um 

combustível alternativo para suprir a demanda da gasolina. Essa tendência tem sido 

fortalecida pela sua origem renovável, por poluir menos o ambiente, em termos de emissão de 

partículas e gases que causam aquecimento global, e ser mais barato do que os subprodutos do 

petróleo. Além disso, a sua produção é estimulada por razões econômicas e sociais como 

economia de divisas e geração de empregos (Van Maris et al., 2006). 

A produção industrial de etanol combustível é feita principalmente a partir da 

fermentação da glicose ou sacarose presente em hidrolisados de amido, no caldo de cana-de-

açúcar ou ainda no melaço resultante da fabricação de açúcar de cana ou de beterraba 

açucareira. O rendimento da conversão industrial é elevado, conseguindo-se geralmente acima 

de 90% do rendimento máximo teórico em etanol. Além do etanol, são produzidos glicerol, 

biomassa celular e CO2. Nas plantas industriais, o meio utilizado não é esterilizado, e na 

população microbiana presente no processo predominam linhagens industriais de 

Saccharomyces cerevisiae adaptadas às condições particulares de cada indústria (Silva-Filho 

et al., 2005a, 2005b). 

Diversas estratégias de engenharia metabólica destinadas a melhorar a produção de 

etanol combustível têm sido propostas. Uma delas busca ampliar a gama de substratos 

passíveis de conversão a etanol, mediante a introdução de novas rotas metabólicas, tanto em 

bactérias (Beal and Ingram, 1993; Ingram et al., 1998; Ohta et al., 1991), como em leveduras 

(Domingues et al., 1999, Kuyper et al., 2005). Nesses trabalhos, demonstrou-se a 

possibilidade de converter carboidratos como a lactose e a xilose a etanol com rendimentos 

elevados. Em outro tipo de estratégia, busca-se aumentar o rendimento em etanol da 

fermentação convencional de glicose ou sacarose mediante a construção de linhagens 

geneticamente modificadas de S. cerevisiae nas quais o fluxo intracelular de carbono é 
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redirecionado a fim de aumentar a produção de etanol em detrimento da produção de glicerol 

e/ou biomassa celular (Bro et al., 2006, Kong et al., 2006, 2007, Nissen et al., 2000). A 

utilização pelas destilarias dessas linhagens geneticamente modificadas poderia, em tese, 

representar o acréscimo de bilhões de litros à produção mundial de etanol sem qualquer custo 

adicional e mesmo sem aumento da demanda pelo substrato. 

Entretanto, nenhuma das estratégias de engenharia metabólica referidas acima é 

atualmente utilizada na produção industrial de etanol combustível. De fato, tais modificações 

genéticas foram introduzidas e testadas em linhagens de S. cerevisiae de laboratório, e antes 

que possam ser efetivamente adotadas na indústria, precisam ser reproduzidas e testadas nas 

linhagens industriais capazes de permanecer e predominar na população presente nas plantas 

industriais (Van Maris et al., 2006). 

Neste trabalho, foi desenvolvida e testada em uma linhagem de laboratório uma nova 

estratégia de engenharia metabólica de S. cerevisiae para o aumento do rendimento em etanol, 

baseada na expressão de um gene bacteriano que codifica a alanina desidrogenase. 

Adicionalmente, nós testamos a transposição, para linhagens industriais, dessa estratégia 

envolvendo a expressão de um único gene. 

 

2. Materiais e Métodos 

 

2.1. Linhagens  

Duas linhagens industriais, JPI e P25 e duas linhagens laboratoriais haplóides 1201 e 

CENPK2-1C (MATa, ura3-52, trp1-289, leu2-3/112, his3∆1, MAL2-8c, SUC2) foram usadas 

neste trabalho. As linhagens de S. cerevisiae JPI (comercial) e P25 foram obtidas a partir do 

trabalho de monitoramento microbiológico de algumas destilarias do estado de Pernambuco e 

da Paraíba realizado no nosso laboratório. Foram incluídas por obedecerem aos padrões de 

qualidade de fermento de partida no processo de fermentação industrial e pelo potencial da 
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primeira à manipulação genética (Silva-Filho et al., 2005b). As linhagens laboratoriais 

CEN.PK2-1C e 1201 foram usadas como controle e serviram para a comparação do efeito da 

expressão multicópia e monocópia da alanina desidrogenase.  

 

2.2. Plasmídeos  

 Para a construção do plasmídeo expressando o gene que codifica a alanina 

desidrogenase, o promotor do gene TPI1 foi amplificado a partir do DNA genômico de S. 

cerevisiae. Em seguida, este fragmento foi digerido com BamHI e EcoRI e inserido no 

plasmídeo pRS426, gerando o plasmídeo pPK242. O gene alanina desidrogenase de Bacillus 

subtillis (Bs-ald) foi amplificado por PCR a partir do DNA genômico de B. subtillis 

ATCC6633. O fragmento de PCR de 1143pb resultante foi digerido com EcoRI e XhoI e 

inserido no plasmídeo pPK242, gerando o plasmídeo pPK243. A partir do plasmídeo pPK243 

construído (Figura 1), o cassete de expressão contendo o gene da alanina desidrogenase foi 

amplificado por PCR com uso dos “primers” TPI1-BamH1 (5’-AAG GGA TCC ACG TAT 

GGT CAT TTC TTC TTC AG.) e Bs-aldBI (5’- CAG GGA TCC TTA AGC ACC CGC CAC 

AGA TG) (Figura 2A). Após purificação com o kit Wizard PCR-prep (Promega Co., USA), o 

fragmento foi clonado no vetor comercial pGEM-Teasy (Promega Co., USA), gerando o 

plasmídeo pC001. Células competentes de DH5α foram transformadas com pC001, pelo 

método do CaCl2, gerando colônias resistentes a ampicilina. Algumas colônias foram 

selecionadas para a extração plasmidial (Sambrook et al., 1989) e posterior digestão do 

plasmídeo com a enzima de restrição BamHI. A digestão liberou o cassete de expressão 

(Figura 2B), com as extremidades coesivas, que foi purificado a partir do gel de eletroforese. 

O cassete foi clonado no sítio BamHI do plasmídeo integrativo pM4297 (Voth et al., 2001) 

(Figura 3) para gerar o plasmídeo pC002 (Figura 2C) que foi introduzido em células DH5α 

como descrito acima. Após o procedimento de extração plasmidial pelo método de midprep, o 
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plasmídeo extraído foi digerido com a enzima NotI para liberação do cassete de integração 

(Figura 2D).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Etapas da construção do cassete integrativo HO-AlaDH-KanMX4-HO (A) Linha 1: fragmento amplificado e 

purificado do cassete de expressão (TPI1-Bs-ald), linha 2: Marcador de peso molecular 1Kb, linhas 3,4 e 5: Marcador lambda 

(λ) para quantificação em ng . (B) Linha 1: pC001 digerido com BamHI, liberando o cassete de expressão (TPI1-Bs-ald), 

linhas 2 e 3: Marcador de peso molecular de 1 Kb e 100 pb, respectivamente. (C) Linha 1: pC002, linha 2: pM4297, linha 3: 

Marcador de 1 Kb, linha 4: Marcador lambda (λ/HindIII). (D) Linha 1: pC002 digerido com NotI, liberando o cassete 

integrativo (HO-AlaDH-KanMX4-HO) com 6,061 Kb, linha 2: marcador de 1 Kb.  

 
 

Figura 1. Mapa físico do plasmídeo pPK243. 
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2.3. Transformação de levedura  

Células das linhagens industriais JP1 e P25, bem como da linhagem laboratorial 1201 

foram transformadas com cerca de 4 µg do cassete de integração seguindo o protocolo 

descrito por Gietz e Woods (2002) e semeadas em placas contendo meio YPD suplementado 

com o antibiótico Geneticina (G-418 Sulfate-GIBCO) na concentração de 200 µg/mL , para 

JP1 e 1201, e 400 µg/mL, para P25. As colônias recombinantes resistentes ao antibiótico 

foram isoladas. A linhagem laboratorial CEN.PK2-1C foi transformada com o plasmídeo 

pPK243 seguindo o mesmo protocolo e semeadas em meio sintético (SCD-URA), 

suplementado com leucina, histidina e triptofano. A seleção foi feita através da marca de 

auxotrofia, a partir da qual as células transformadas tornaram-se capazes de crescer em meio 

sem uracil. 

 

 
 

Figura 3. Mapa físico do plasmídeo pM4297 (Voth et al., 2001). 
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2.4. Determinação da atividade enzimática  

As células recombinantes foram cultivadas em meio mínimo (SCD-URA), 

suplementado com histidina, leucina e triptofano. As linhagens parentais foram cultivadas e 

usadas como controle.  A preparação do extrato protéico foi realizada a partir da ruptura 

celular com pérolas de vidro em tampão de sonificação (Fosfato de potássio 100 mM pH 7,5, 

EDTA 2 mM, MgCl2 2 mM), na presença de DTT a 10 mM. A mistura de reação foi 

composta de 50 µL do extrato protéico, NH4Cl a 100 mM, piruvato a 5 mM, NADH a 0,2 

mM em tampão Tris-HCl (pH 8,5) a 100 mM. A reação foi conduzida à temperatura ambiente 

e a diminuição da absorbância de NADH foi medida a 340 nm após a adição de piruvato. A 

dosagem protéica no extrato foi medida pelo método de Lowry. As atividades foram 

calculadas em micromoles de NADH oxidado por minuto por miligrama de proteína no 

extrato celular e expressas em picokat por miligrama de proteína no extrato celular.  

 

2.5. Cultivo contínuo anaeróbico 

A linhagem laboratorial CEN.PK2-1C e a linhagem recombinante CEN.PKAla foram 

cultivadas em meio mineral contendo glicose como fonte de carbono (25 g.L-1) usando um 

fermentador de laboratório (Applikon, The Netherlands) com agitação a 800 rpm e 

temperatura constante a 300C. O volume de trabalho de 1L foi mantido constante através do 

uso de uma bomba peristáltica acoplada a um sensor elétrico. O pH foi mantido constante a 

5.0 com KOH. Nitrogênio gasoso foi usado para garantir a anaerobiose. O meio foi 

suplementado com ergosterol e Tween 80 para os requerimentos de esterol e ácidos graxos da 

levedura (Verduyn et al., 1990).  
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2.6. Cultivo em frasco 

As linhagens foram crescidas em meio mínimo a temperatura ambiente sob agitação 

orbital a 100 rpm por 16 h. Os ensaios de velocidade de crescimento foram iniciados com 

uma absorbância de 0,100 (3 x 106 células/mL). Os experimentos foram realizados em 

Erlenmeyers de 500 mL contendo 100 mL de meio mínimo com glicose a 2%, em agitador 

magnético com 9 posições permitindo a realização de 4 ensaios simultâneos sob as mesmas 

condições de agitação a 300 rpm. A temperatura foi mantida a 330C através da circulação da 

água por um banho-maria. Os frascos foram vedados com rolha de silicone possibilitando a 

coleta da amostra sem interrupção da agitação e mantendo as condições de crescimento 

constantes. As amostras foram coletadas em intervalos de 1h para a medida da absorbância a 

600 nm. Estes dados foram utilizados para o cálculo das velocidades específicas de 

crescimento (µ) das linhagens parentais e recombinantes utilizadas neste estudo.  

 

2.7. Fermentação em batelada anaeróbica 

 As linhagens foram cultivadas por 48h em 200 mL de meio definido para crescimento. 

Após este período, as células foram coletadas e suspensas para a concentração de 3x108 

células/mL em um volume final de 15 mL em meio de fermentação (4,5x109 células no total). 

A concentração inicial de biomassa foi em torno de 1,77 g/L. Os ensaios fermentativos foram 

realizados em provetas de 16 mL em agitador magnético. A temperatura foi mantida a 330C 

através da circulação da água por um banho-maria. As provetas foram vedadas com rolhas de 

silicone dotadas de um pequeno orifício tampado com algodão, de modo a permitir saída de 

CO2 sem entrada de O2. Para cada linhagem foram realizados quatro ensaios simultâneos e 

sempre a linhagem recombinante juntamente com seu parental, totalizando 8 ensaios de 

fermentação por vez. O meio definido para crescimento continha 20 g/L de sacarose, 7,5 g/L 

de (NH4)2SO4, 14,4 g/L de KH2PO4, 0,5 g/L de MgSO4 . 7H2O e elementos traços. A solução 
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de vitaminas foi adicionada após esterilização do meio. Para o meio de fermentação, a 

concentração de sacarose e (NH4)2SO4 foram definidas segundo Nissen et al. (2000). A 

solução de vitaminas foi adicionada após esterilização do meio. 

 

2.8 Análises fisiológicas 

 

2.8.1. Determinação de glicerol 

A concentração de glicerol do sobrenadante após o ensaio fermentativo foi 

determinada pelo método enzimático através do “Kit” GPO-PAP (LABORLAB, Brasil) para 

determinação de triglicerídeos. Foi preparada uma curva de calibração de glicerol na 

concentração de 1,0 g/L com diluições de 0,8 g/L, 0,6 g/L, 0,4 g/L e 0,2 g/L. As amostras 

foram diluídas 11x. Para cada 10 µL de cada diluição foi adicionado 1 mL do reagente 

enzimático. O branco foi constituído de 10 µL de água destilada e 1 mL do reativo 

enzimático. As amostras foram mantidas em banho-maria a 33ºC por 15 minutos.  A leitura da 

DO foi realizada para comprimento de onda de 505 nm, como recomendado pelo fabricante. 

A concentração de glicerol em g/L foi obtida multiplicando-se o valor da absorbância pela 

diluição da amostra e pelo fator da curva de calibração.  

 

2.8.2. Determinação de ART 

A concentração do açúcar inicial e final dos ensaios fermentativos foi medida pelo 

método do ácido denitrosalissílico (ADNS). Inicialmente foi preparada uma curva de 

calibração com uma solução aquosa de glicose na concentração de 2,0 g/L com diluições de 

1,8 g/L, 1,4 g/L, 1,0 g/L, 0,6 g/L e 0,2 g/L. As amostras do meio utilizadas para determinar a 

concentração inicial de açúcar foram diluídas 25x, e as amostras do sobrenadante final para 

determinar a concentração de açúcar final foram diluídas 10x, quando houve necessidade. 
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Para a reação, foi adicionado 100 µL de HCl 1M em 1 mL da amostra do meio fermentado. 

Após agitação, a amostra foi aquecida a 100ºC por 10 minutos para hidrólise da sacarose. 

Após resfriamento, foi adicionado 100 µL de NaOH 1M e 1 mL de reativo ADNS. A amostra 

foi novamente aquecida a 100ºC por 5 minutos e, após resfriamento, o volume foi completado 

para 10 mL com água destilada. A leitura da DO foi realizada a 540 nm. O valor do açúcar em 

g/L foi obtido multiplicando-se o valor da leitura da DO, pela diluição e pelo fator da curva de 

calibração. O branco foi submetido às mesmas condições e preparado com 1 mL de água 

destilada.  

 

2.8.3. Determinação de etanol 

O conteúdo de álcool nas amostras foi determinado em cromatógrafo gasoso CG-37 no 

laboratório industrial da destilaria Japungu, injetando-se manualmente 50 µL da amostra 

diluída, sem utilização de padrão interno. 

 

3. Resultados e Discussão 

 

3.1. Linhagens de S. cerevisiae com expressão epissomal do gene Bs-ald 

 A linhagem laboratorial CEN.PK2-1C foi utilizada para transformação com o 

plasmídeo pPK243, originando o transformante CEN.PKAla. A presença do vetor epissomal 

na linhagem transformada foi confirmada através de reação de PCR usando oligonucleotídeos 

específicos para a amplificação do cassete de expressão contendo o gene Bs-ald. Para todos os 

clones foram observados fragmentos de aproximadamente 2 Kb, correspondente ao promotor 

do gene TPI1 seguido do gene Bs-ald. Confirmada a presença da modificação genética, cinco 

clones recombinantes foram selecionados para o ensaio da atividade enzimática em condições 
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aeróbicas de cultivo. A maior atividade específica Bs-ald observada in vitro foi 352 

picokat.mg-1 para o recombinante CEN.PKAla-4. Esse clone, juntamente com a linhagem 

parental, foi cultivado em frascos contendo meio mineral para ensaios de curva de 

crescimento. A linhagem expressando o gene Bs-ald apresentou uma ligeira redução em torno 

de 5% na velocidade específica de crescimento (Tabela 2).  

 

3.2. Cultivo contínuo em anaerobiose 

As linhagens CEN.PK2-1C e CEN.PKAla4 foram cultivadas em quimiostato 

anaeróbico a uma taxa de diluição de 0,1 h-1 contendo meio mineral. As análises fisiológicas 

durante o cultivo demonstraram que a expressão do gene Bs-ald alterou o comportamento 

fisiológico das células de S. cerevisiae. A célula recombinante apresentou redução de 12% no 

rendimento em glicerol e aumento de 6% no rendimento em etanol, quando comparada à 

linhagem parental. Estratégias de modificação metabólica que resultaram no aumento do 

rendimento em etanol por células de S. cerevisiae geneticamente modificadas já foram 

observadas em outros estudos. A engenharia de rotas metabólicas envolvidas na assimilação 

de amônia proporcionou redução na produção de glicerol e conseqüente aumento na produção 

de etanol por células de S. cerevisiae sob condições de cultivo em batelada anaeróbica (Nissen 

et al., 2000). Esses autores demonstraram que uma redução na produção de NADH associada 

ao aumento do consumo de ATP durante a formação de biomassa proporcionava o fenótipo 

observado para as linhagens modificadas. Essas alterações nos rendimentos em etanol e 

glicerol também foram observadas em células de S. cerevisiae expressando o gene bacteriano 

gapN em plasmídeo epissomal (Bro et al., 2006). O produto deste gene catalisa a reação de 

oxidação de gliceraldeído-3-fosfato em 3-fosfoglicerato que resulta na produção de NADPH e 

proporciona, na produção de etanol, a reoxidação da mesma quantidade de NADH resultante 

2,072 Kb 
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da produção de glicerol. Portanto, menos glicerol é produzido por mol de glicose assimilada, 

desviando o fluxo para a produção de etanol. 

As produções de etanol, glicerol, biomassa, dióxido de carbono e ácidos orgânicos 

calculadas para as linhagens testadas estão listadas na Tabela 1. A redução no rendimento em 

glicerol observada para a linhagem CENPKAla4 está relacionada com a redução de 29% no 

rendimento em biomassa apresentada para esta linhagem. Além disso, observou-se o aumento 

de 5% no rendimento em dióxido de carbono ocasionado pelo aumento no rendimento em 

etanol na mesma proporção para essa linhagem recombinante em relação à parental.   

 

 

 

  CEN.PK CEN.PKAla 
Etanol 0,524 0,555 
Glicerol 0,068 0,060 
Biomass 0,126 0,090 
CO2 0,279 0,292 
Acetato 0,001 0,002 
Piruvato 0,001 0,001 
Alanina 0,001 0,001 
   
Total 1,000 1,000 

 

 

É provável que as alterações fisiológicas observadas para a linhagem CEN.PKAla4 

estejam relacionadas à atividade da enzima alanina desidrogenase no sentido catabólico, 

catalisando a produção de piruvato a partir de L-alanina e, desta forma, promovendo redução 

de NAD+. Desta forma, o balanço líquido das atividades Bs-ald e alanina transaminase 

resultaria na conversão líquida de NADPH em NADH, simulando o efeito de uma 

Unidade: C-moles de produto/C-moles de glicose 

Tabela 1. Estimativa dos produtos produzidos para as linhagens CENPK e 

CENPKAla (TPI1-Bs-ald) em cultivo contínuo em anaerobiose. 
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transidrogenase. O redirecionamento dos fluxos intracelulares provocado pela utilização de 

parte do NADPH produzido teria como conseqüência a queda da produção de biomassa e de 

glicerol, possibilitando o desvio de carbono da produção de biomassa para a produção de 

etanol. Uma parte da produção adicional de NADH deve ter sido reoxidada pela reação de 

produção de glicerol. Isto explicaria a pequena redução no rendimento deste produto pela 

célula modificada. Esta hipótese pode ser suportada pela análise da medida de concentração 

de alanina. Apesar da alta atividade enzimática encontrada, não foi possível detectar um 

aumento na produção de L-alanina em relação à linhagem controle, cujos valores 

intracelulares medidos ficaram em torno de 18 mM. A nossa hipótese sobre a atividade Bs-ald 

in vivo entra em conflito com a de Nissen et al. (2001). Os autores sugeriram que a atividade 

da enzima transidrogenase heteróloga em S. cerevisiae é mais ativa no sentido inverso, ou 

seja, convertendo NADPH em NADH. Esse fato poderia explicar o motivo pelo qual o 

recombinante não produziu mais etanol (Nissen et al., 2001).  

Na tentativa de transpor os resultados obtidos nas linhagens laboratoriais, testamos a 

expressão heteróloga Bs-ald em linhagens industriais de S. cerevisiae. A análise dos efeitos 

fisiológicos da atividade Bs-ald em linhagens industriais, nas condições em que o aumento na 

produção de etanol já foi percebido por Nissen et al. (2000) é de importância fundamental 

para ensaios posteriores em condições que se aproximem da realidade industrial. Nenhuma 

das estratégias citadas acima foi testada em linhagens de fermentação industrial. 

 

3.3. Construção das linhagens recombinantes com cópia única do gene Bs-ald 

 Uma linhagem laboratorial e duas industriais foram modificadas para portar o gene 

heterólogo Bs-ald em cópia única, integrada ao genoma. A linhagem laboratorial 1201 e as 

industriais JPI e P25 foram transformadas com o cassete de integração HO-AlaDH-KanMX4-

HO, como previamente descrito em Materiais e Métodos. Para cada linhagem transformada, 
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incluindo a linhagem laboratorial portando plasmídeo epissomal, 10 clones foram 

selecionados e testados para a presença do gene heterólogo Bs-ald. Para isto, o DNA total das 

linhagens transformadas foi extraído e submetido à reação de PCR específica para 

amplificação do cassete de expressão contendo o gene alanina desidrogenase, resultando na 

produção de um fragmento de 2.062 pb (Figura 4), semelhante ao observado para a linhagem 

de laboratório portando o gene no plasmídeo multicópia.  

 

 

Figura 4. Amplificação do fragmento de 2.062 pb contendo o cassete de expressão que foi integrado ao genoma das células 

de S. cerevisiae. Pistas 1 a 8: produto de amplificação gerado a partir do DNA extraído de diferentes colônias transformadas 

da linhagem JP1 resistentes a Geneticina. Pistas M1 e M2: marcadores de peso molecular de 100 pb e de 1 kb, 

respectivamente.  

 

3.4. Seleção dos recombinantes e análise fisiológica em aerobiose 

 Cinco clones de cada linhagem recombinante com cópia única do gene Bs-ald 

integrada ao genoma foram escolhidos para os ensaios de atividade enzimática em condições 

aeróbicas de cultivo. Os valores obtidos para as atividades específicas das linhagens foram 

semelhantes, tendo os maiores valores sido obtidos para a linhagem laboratorial 1201. Para 

esta linhagem, os valores das atividades observadas nos cinco transformantes estiveram entre 

18,6 e 34,5 picokat.mg-1. Os transformantes da linhagem industrial P25 exibiram atividades 

1    2     3   4     5   M1 M2  6     7    8 

2 Kb 
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entre 4,3 e 16,9 picokat.mg-1, enquanto que os da linhagem industrial JPI tiveram atividades 

entre 1,9 e 13,1 picokat.mg-1. Os valores obtidos para os recombinantes 1201Ala (cópia 

única) selecionados para os ensaios fermentativos foram cerca de 10 vezes menores do que os 

obtidos para CEN.PKAla (multicópia), e o valores observados para os transformantes de 

linhagens industriais (cópia única) foram cerca de 30 vezes menores que os observados para 

CEN.PKAla (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Valores das atividades específicas de alanina desidrogenase, velocidades específicas de crescimento e rendimentos 

em glicerol das linhagens recombinantes e suas parentais, crescidas em meio mínimo em aerobiose.   

Linhagem A.E.* µ (h-1) Glicerol** 
JP1 0 0,44 0,09 

JP1 Ala 2 10,9 0,45 (+3%) **** 0,096 (+6%) 
P25 0 0,52 0,07 

P25 Ala 2 10,2 0,48 (-8%) 0,058 (-16%) 
1201 0 0,40 0,045 

1201 Ala 1 21,2 0,38 (-4%) 0,037 (-18%) 
1201 Ala 9 34,5 ND*** ND 

CENPK 0 0,35 0,036 
CENPK Ala 4 352,5 0,33 (-5%) 0,031 (-15%) 

* (A.E) Atividade específica em picokat.mg-1. 

** Concentração de glicerol em g/L. 

*** (ND) Não determinado. 

**** () Diferença entre o recombinante e seu parental. 

 

Um clone recombinante de cada linhagem parental foi selecionado para os ensaios de 

crescimento em aerobiose nas mesmas condições utilizadas para os ensaios com a linhagem 

multicópia, determinando-se a velocidade específica de crescimento e o rendimento em 

glicerol (Tabela 2). Para todas as linhagens modificadas, com exceção da JPIAla2, foi 

observada uma ligeira redução na velocidade específica de crescimento. Entretanto, as 

diferenças não foram significativas. A velocidade específica de crescimento observada para a 

linhagem industrial JPI (0,16 h-1), utilizando a sacarose proveniente do melaço como 
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substrato, foi metade da velocidade observada para outra linhagem comercial PE-2 (0,23 h-1) 

sob as mesmas condições de cultivo (Silva-Filho et al.,2005b). Os autores demonstraram que 

a linhagem JPI está adaptada a usinas que utilizam o caldo de cana-de-açúcar como substrato, 

apresentando nestas um excelente desempenho fermentativo associado a uma alta estabilidade 

no processo. Em condições laboratoriais, a velocidade de crescimento de sete linhagens de S. 

cerevisiae comercializadas como produtoras de bioetanol no Brasil, incluindo JPI, foi entre 

0,45 h-1 e 0,49 h-1 (Silva-Filho et al., 2005b). As linhagens industriais modificadas neste 

estudo não apresentaram diferenças significativas em relação à linhagem parental para as suas 

velocidades específicas de crescimento e esses valores foram semelhantes aos obtidos por 

Silva-Filho et al. (2005b). Este fato suporta a idéia de que as linhagens industriais 

modificadas neste trabalho manteriam condições de competir com a população de leveduras 

presente no meio sob condições industriais.    

Sob as mesmas condições de cultivo aeróbico mencionadas acima, todas as linhagens 

modificadas, com exceção de JP1Ala2, apresentaram redução na produção de glicerol, quando 

comparadas aos seus respectivos parentais (Tabela 2). Neste caso, o número de cópias do 

gene, e a atividade enzimática, aparentemente não interferiram no desempenho das linhagens, 

provavelmente devido à produção limitada de glicerol neste tipo de cultivo. Em aerobiose, 

durante crescimento e produção de biomassa, ocorre formação de NADH para produção de 

ATP e produção de NADPH usado nos processos redutivos das reações biossintéticas (van 

Dijken and Scheffers, 1986). O NADH formado, citosólico ou mitocondrial, é reoxidado pela 

cadeia transporadora de elétrons, via fosforilação oxidativa. A ativação desta via garante a 

reoxidação do NADH formado durante a produção de biomassa e, portanto, resulta em uma 

menor produção de glicerol. Desta forma, a presença do gene em cópia única ou em múltiplas 

cópias não promoveu as diferenças fisiológicas entre os recombinantes.  
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Como em crescimento aeróbico e em cultivo contínuo anaeróbico foi observada a 

redução na produção de glicerol pelas linhagens expressando Bs-ald, testamos o desempenho 

destas em batelada anaeróbica, condições em que essas diferenças já foram evidenciadas 

(Nissen et al., 2000; Bro et al., 2006).  

 

3.5. Avaliação de desempenho fermentativo em batelada anaeróbica 

Foram realizados quatro ensaios simultâneos de desempenho fermentativo em batelada 

anaeróbica para cada linhagem recombinante selecionada. Para avaliar se a atividade Bs-ald 

interferiria no desempenho das linhagens, foram selecionados dois recombinantes 1201 com 

atividades enzimáticas específicas distintas, determinadas a partir de condições aeróbicas de 

cultivo. 

Os valores médios dos rendimentos em glicerol e etanol estão listado na Tabela 3. As 

médias observadas para cada par analisado, ou seja, a linhagem recombinante juntamente com 

o seu parental, foram comparadas através da análise de variância e do teste estatístico de 

Tukey. Os resultados da análise de variância dos rendimentos em glicerol e etanol 

demonstraram que não há diferença significante para quaisquer das linhagens testadas quando 

comparadas com o seu parental, a partir dos dados disponíveis. Esses resultados não nos 

permitem afirmar que as diferenças não existam, mas apenas que se estas existirem, são 

inferiores ao valor da diferença mínima significativa.  

O efeito da expressão monocópia versus multicópia de Bs-ald não pôde ser percebido 

de forma clara devido à variância encontrada no cultivo em batelada. Em quimiostato 

anaeróbico, tivemos uma indicação clara de que a linhagem laboratorial expressando Bs-ald 

em plasmídeo epissomal apresenta um aumento no rendimento em etanol e redução no 

rendimento em glicerol. No entanto, a mesma linhagem quando cultivada em batelada 

anaeróbica não apresentou diferenças nos rendimentos em glicerol ou etanol. 
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Tabela 3. Produção e rendimentos em glicerol e etanol observados em cultivo descontínuo em anaerobiose. 

ART (g/L) Etanol 
(g/L)  

Glicerol 
(g/L) Linhagem 

inicial  Final  final  Final 
Yet/art  (g/g) Yglic/art  

(g/g) 

JP1 28,06 0,07 11,66 2,35 0,416 ± 0,023 0,084 ± 0,003 
JP1 Ala 2 28,06 6,63 8,97 1,87 0,418 ± 0,025 0,087 ± 0,004 

P25 27,61 0,03 10,86 2,01 0,394 ± 0,025 0,073 ± 0,002 
P25 Ala 2 27,61 0,03 11,45 2,04 0,415 ± 0,025 0,074 ± 0,005 

1201 28,75 0,05 12,80 1,93 0,446 ± 0,018 0,067 ± 0,002 
1201 Ala 1 28,75 0,05 12,80 2,08 0,446 ± 0,008 0,073 ± 0,004 

1201 31,52 0,04 11,32 1,75 0,356 ± 0,008 0,055 ± 0,001 
1201 Ala 9 31,52 0,03 11,37 1,67 0,343 ± 0,038 0,053 ± 0,003 

CENPK  26,80 1,10 11,41 2,22 0,461 ± 0,017 0,086 ± 0,002 
CENPK Ala 4 26,80 2,45 11,15 1,92 0,458 ± 0,018 0,079 ± 0,006 

 

 

  

 É provável que devido à variância encontrada não tenhamos percebido, de maneira 

estatisticamente significativa, as diferenças nos rendimentos entre o recombinante 

CEN.PKAla4 e a linhagem parental CEN.PK2-1C. Portanto, para variações esperadas da 

ordem de 9%, a metodologia não teve o refinamento suficiente para detectá-las. Esses dados 

não nos permitiriam determinar se as alterações fisiológicas resultantes da expressão 

heteróloga Bs-ald nas linhagens industriais promoveram um aumento no rendimento em 

etanol e diminuição no rendimento em glicerol. Além disso, estes dados podem ser 

indicativos de que para estes recombinantes, as diferenças nos rendimentos, se detectadas, 

seriam menos expressivas do que as diferenças observadas para a linhagem expressando Bs-

ald em vetor multicópia. Isso demonstra a dificuldade de reproduzir resultados obtidos das 

linhagens laboratoriais para as linhagens industriais. 

 O nosso próximo passo será testar os recombinantes que portam cópia única do gene 

Bs-ald em cultivo contínuo anaeróbico e/ou otimizar a metodologia utilizada para o cultivo 

em batelada, para torná-la refinada o suficiente para detectar pequenas variações. Esses dados 
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nos permitirão determinar se as alterações fisiológicas resultantes da expressão heteróloga Bs-

ald nas linhagens industriais promovem um aumento no rendimento em etanol.  
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5.1. Detalhamento da metodologia utilizada 
 
5.1.1. Extração e amplificação do DNA 
 

O DNA total das linhagens transformadas (Figura 1) foi extraído segundo o protocolo 

descrito por Silva-Filho (2003). Após serem selecionadas nas placas, cada colônia foi 

cultivada em meio YPD a 300C por 16 horas a 150 rpm. Uma alíquota da cultura crescida foi 

transferida para microtubos de 1,5 ml e centrifugada a 10.000 rpm por três minutos a 240C. O 

sobrenadante foi ressuspendido em 600 µl de tampão de extração. Após ter sido levado ao 

vortex, foi incubado a 650C por 30 minutos, e homogeneizado com o uso de ponteira a cada 

dez minutos. Foi adicionado mesmo volume de fenol:clorofórmio, sendo a suspensão 

homogeneizada no vortex, seguido de centrifugação a 13.000 rpm por 15 minutos a 240C. A 

fase superior foi transferida para novos microtubos de 1,5 ml e foram adicionados 500 µl de 

clorofórmio: álcool isoamílico. A amostra foi homogeneizada e centrifugada 13.000 rpm por 

15 minutos a 240C. Foram transferidos 400 µl da fase superior para microtubo novo e 

adicionado 800 µl de etanol absoluto gelado, seguido de precipitação a -200C por 2 horas. O 

DNA precipitado foi centrifugado a 13.000 rpm por 15 minutos a 240C. O pellet do DNA 

extraído foi lavado duas vezes com etanol a 70%, seco na estufa a 370C durante 30 minutos e 

ressuspendido em Tampão TE pH 8,0 (TRIS 10mM/EDTA 1mM). Para ser quantificada, a 

amostra foi diluída 1:200 e levada ao espectofotômetro a 260 nm de comprimento de onda, 

utilizando a relação 1D.O= 50 µg/ml (Sambrook et al., 1989). O DNA extraído foi 

armazenado a –20ºC. 

Os oligonucleotídeos usados para a amplificação do gene Bs-ald e do promotor TPI1 

de S. cerevisiae estão listados na Tabela 1 e os utilizados para amplificar o cassete de 

expressão contendo o gene Bs-ald estão listados na Tabela 2. A reação de amplificação do 

cassete de expressão contido no pPK243 foi feita para um volume final de 50 µl utilizando-se, 

25,6 µl de água Milli Q estéril, 5 µl de tampão de PCR (10X), 5 µl de BSA (0,25 µg/µl), 5 µl 
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da mistura de dNTP (2,0 mM), 1,0 µl de cada iniciador(10,0 pmol/µl), 5 µl de MgCl2 (50 

mM), 0,4 µl de Taq DNA Polymerase High Fidelity (Invitrogen) (5 U/µl) e 2µl do DNA(100 

ng/µl). A amplificação foi programada para um ciclo de desnaturação inicial de 10 minutos a 

94ºC seguido de 30 ciclos de desnaturação a 94ºC por 90 segundos, anelamento a 68ºC por 60 

segundos, extensão a 72ºC por 90 segundos, e extensão final a 72ºC por 15 minutos. A 

eletroforese dos fragmentos amplificados foi feita em gel de agarose a 0,8% em tampão TBE 

0,5X, submetidos a 9,0 volts/cm, durante 40 minutos. O produto diretamente da amplificação 

foi purificado com o Kit Wizard PCR-prep (Promega-Comp.). A eletroforese do fragmento 

purificado, juntamente com o marcador λ DNA, para quantificá-los, e do marcador de 1Kb, 

foi feita em gel de agarose a 0,8% com TBE 0,5X por 40 minutos (Figura 1A na seção 

Materiais e Métodos). As imagens dos géis foram capturadas no formato TIFF com uma 

câmera (Sistema de fotodocumentação).  

As células de levedura foram transformadas como o DNA plasmidial ou com o cassete 

de integração utilizando o método descrito por Gietz e Woods (2002) e selecionadas em 

placas YPD com 200µg/mL de Geneticina G418 (Figura 1). 

 

Tabela 1. Seqüência de nucleotídeos dos primers para amplificação do gene Bs-ald e do 
promotor TPI1.  

Primer Seqüência 5’-3’ 
Bs-ald-EI AGC GAA TTC* ATG ATC ATA GGG GTT CCT AAA G 
Bs-ald-XI CAG CTC GAG TTA AGC ACC CGC CAC AGA TG 
TPI1-BamHI AAG GGA TCC ACG TAT GGT CAT TTC TTC TTC AG  
TPI1-EcoRI AGC GAA TTC TAG TTT ATG TAT GTG TTT TTT GTA G 

* Os sítios de restrição estão em negrito.  

Tabela 2. Seqüência de nucleotídeos dos primers para amplificação do cassete de expressão 
contendo o gene Bs-ald. 

Primer Seqüência 5’-3’ 
BS-ald-BI CAG GGA TCC* TTA AGC ACC CGC CAC AGA TG 
TPI1-BamHI AAG GGA TCC ACG TAT GGT CAT TTC TTC TTC AG  

              * Os sítios de restrição estão em negrito.  
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Figura 1. Placa dos recombinantes JPI com cassete integrativo HO-AlaDH-KanMX4-HO 
 
 
 

5.2. Resultados e discussão adicionais 
 
 
5.2.1. Atividade Bs-ald em linhagens de S. cerevisiae. 
 

Além da confirmação da presença do gene que codifica para alanina desidrogenase, 

em vetor plasmidial ou em cópia única integrada ao genoma, através da amplificação por PCR 

do cassete de expressão, ensaios de atividade enzimática foram realizados, a fim de se 

comprovar in vitro o funcionamento da enzima. Para todas as linhagens modificadas foi 

detectada a atividade enzimática, sendo observada uma alta atividade para a linhagem 

portando o gene Bs-ald em plasmídeo epissomal.  

 A influência da atividade Bs-ald in vivo sobre o comportamento das linhagens 

recombinantes foi primeiramente determinada através de ensaios de crescimento em meio 

mínimo. Para todas as linhagens, não houve diferença significativa nas velocidades 

específicas de crescimento quando comparadas às linhagens parentais (Figura 2).  
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Figura 2. Curvas de crescimento (A) JPI e JPIAla2, (B) P25 e P25Ala2, (C) 1201 e 1201Ala1 

e (D) CENPK e CENPKAla4. Os símbolos ■ e ▲ foram usados para designar as linhagens 

parentais e recombinantes, respectivamente.  

 
 
 
5.2.2. Avaliação de desempenho das linhagens recombinantes 
 
 
 As médias observadas dos rendimentos em etanol e glicerol para cada grupo analisado 

(linhagem parental e a levedura recombinante correspondente) foram comparadas através da 

análise de variância e do teste de Tukey. Esse teste estatístico nos indica, com base em uma 

análise de variância, se existe uma diferença significativa entre as médias e estabelece a 

menor diferença entre as médias dos rendimentos observados para cada grupo que pode ser 

considerada estatisticamente significante, chamada de diferença mínima significante (d.m.s.).  

 Os resultados da análise de variância dos rendimentos em glicerol e etanol estão 

resumidos nas Tabelas 3 e 4. Esses resultados indicam que não há diferença significativa nos 
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rendimentos em glicerol e etanol para quaisquer das linhagens testadas quando comparadas 

com o seu parental, a partir dos dados disponíveis. Isso pode ser comprovado pelo valor do 

índice F inferior ao Fcrítico. Esses resultados não nos permitem afirmar que as diferenças não 

existam, mas apenas que se estas existirem, são inferiores ao valor da diferença mínima 

significativa. Foi possível observar que o valor de F calculado dos rendimentos em glicerol 

para os pares 1201/1201Ala1 e CENPK/CENPKAla4 são os maiores e que mais se 

aproximam do valor do Fcrítico, sugerindo que talvez nestas duas linhagens as diferenças 

realmente existam. Entretanto para o primeiro par, a linhagem recombinante apresenta um 

rendimento em glicerol maior do que a do seu parental e o inverso ocorre para o segundo. 

 Este resultado demonstra que o nosso procedimento analítico não nos permitiu 

observar diferenças menores que 10% e 11% nos rendimentos em glicerol para esses pares, 

valor calculado para a diferença mínina significativa (d.m.s.). Portanto, a redução de 9% no 

rendimento em glicerol obtida no cultivo contínuo não poderia ser observada em batelada, 

pois é inferior ao valor da d.m.s. calculada.  

 De forma semelhante, para a linhagem 1201Ala9 não percebemos diferenças nos 

rendimentos em glicerol ou etanol. Apenas diferenças em glicerol acima de 7,7% poderiam ter 

sido detectadas e essa diferença indicaria redução da produção de glicerol. Neste caso, a 

atividade Bs-ald pode ter influenciado o comportamento fisiológico do recombinante, pois 

para a linhagem 1201Ala1 haveria aumento no rendimento em glicerol se a diferença fosse 

estatisticamenteasignificativa. 



Tabela 3. Resultados da análise de variância e cálculo da diferença mínima significante (d.m.s) para os rendimentos em glicerol de cada 
linhagem recombinante comparada com o seu parental. 

 

Linhagem Fa Fcrítico
b d.m.s. SQTrc SQRd MQTre MQRf 

JPI/JPIAla2 2,2712 6,6079 7,32% 2,22E-05 4,88E-05 2,22E-05 9,75E-06 

P25/P25Ala2 0,099 6,6079 11,23% 1,72E-06 8,66E-05 1,72E-06 1,73E-05 

1201/1201Ala1 5,5069 7,7086 9,85% 4,17E-05 3,03E-05 4,17E-05 7,58E-06 

1201/1201Ala9 2,3254 7,7086 7,73% 8,30E-06 1,43E-05 8,30E-06 3,57E-06 

CENPK/CENPKAla4 4,6127 6,6079 10,87% 1,05E-04 1,14E-04 1,05E-04 2,28E-05 

 
           a Nível de significância de 5%,  b Calculada através da análise de variância, c Soma de quadrado de tratamentos, d Soma de quadrado de resíduos, e Quadrado médio de tratamentos e  
                f Quadrado médio de resíduos 

 

                       

Tabela 4. Resultados da análise de variância e cálculo da diferença mínima significante (d.m.s) para os rendimentos em etanol de cada linhagem 
recombinante comparada com o seu parental.             

Linhagem Fa Fcrítico
b d.m.s. SQTrc SQRd MQTre MQRf 

JPI/JPIAla2 0,0114 6,6079 11,15% 6,36E-06 2,79E-03 6,36E-06 5,58E-04 

P25/P25Ala2 1,2507 6,6079 12,56% 7,91E-04 3,16E-03 7,91E-04 6,32E-04 

1201/1201Ala1 0,0005 6,6079 6,58% 1,05E-07 1,11E-03 1,05E-07 2,23E-04 

1201/1201Ala9 0,3311 6,6079 16,48% 2,95E-04 4,45E-03 2,95E-04 8,90E-04 

CENPK/CENPKAla4 0,0501 6,6079 7,59% 1,59E-05 1,58E-03 1,59E-05 3,17E-04 
           

           a Nível de significância de 5%,  b Calculada através da análise de variância, c Soma de quadrado de tratamentos, d Soma de quadrado de resíduos, e Quadrado médio de tratamentos e  
                f Quadrado médio de resíduos 
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 A linhagem industrial P25Ala também não apresentou diferenças na produção de 

etanol ou glicerol. O valor de F, calculado pela análise de variância, apresentou valores tão 

baixos que não nos permite fazer qualquer inferência que aponte para uma diferença 

fisiológica entre as linhagens. A atividade Bs-ald parece não ter alterado o comportamento 

fisiológico desta linhagem neste tipo de cultivo. Para a linhagem JPI também não houve 

alteração na produção de glicerol ou etanol. Entretanto, se as diferenças em glicerol pudessem 

ter sido detectadas, os resultados apontariam para um pequeno aumento da produção. Uma 

conseqüência bastante inusitada da expressão heteróloga de alanina desidrogenase nesta 

linhagem foi o açúcar residual detectado no seu sobrenadante.  

 Resultados semelhantes aos anteriormente citados foram observados para os 

rendimentos em etanol. Não houve diferença significativa entre as linhagens modificadas 

quando comparada aos seus parentais.  Além disso, os valores do índice F são bastante 

inferiores aos valores do Fcrítico.  

 Os valores calculados para as diferenças mínimas significativas foram altos o 

suficiente para que apenas valores acima de 9,2% e 11% para os rendimentos em glicerol e 

etanol, respectivamente, pudessem ser identificados como estatisticamente significantes. É 

provável que os valores elevados para a d.m.s estejam relacionados aos índices ligados aos 

resíduos, que, em alguns casos, apresentaram valores mais altos do que os índices ligados aos 

tratamentos. Esse fato demonstra a necessidade de otimizar a metodologia para reduzir os 

valores dos índices ligados aos resíduos e, consequentemente, reduzir o valor da d.m.s. 

 Em conjunto, os dados obtidos demonstram a dificuldade de se reproduzir um 

determinado fenótipo observado em linhagens laboratoriais modificadas para as linhagens 

industriais. A introdução de uma modificação genética, seja pela deleção, inserção ou mesmo 

superexpressão de um determinado gene, acarreta uma série de alterações no metabolismo 

celular. As enzimas e metabólitos estão altamente conectados e formam uma verdadeira 
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estrutura em rede. Possivelmente existe interação física entre as enzimas glicolíticas, 

formando algum tipo de estrutura dentro do citoplasma da levedura que pode facilitar o 

transporte dos substratos (Brown, 1997). Esse entrosamento enzimático e metabólico é de 

grande relevância para a engenharia metabólica e constitui um entrave para as interpretações 

fisiológicas decorrentes da mesma.  
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6. Conclusões 

 

A Linhagem laboratorial CEN.PK2-1C, usada como controle, foi transformada com 

plasmídeo epissomal pPK243, contendo o gene da alanina desidrogenase de Bacillus subtillis 

sob controle do promotor constitutivo do gene TPI1 de levedura. Adicionalmente, uma 

linhagem laboratorial prototrófica e duas industriais foram transformadas com o cassete de 

integração HO-AlaDH-KanMX4-HO. Todos os recombinantes exibiram atividade alanina 

desidrogenase in vitro em cultivo aeróbico. As análises de crescimento em frasco e da 

fermentação em batelada anaeróbica obtidas neste estudo e comparada aos dados 

anteriormente obtidos pelo nosso grupo de estudo nos permitem dizer que:  

a) Em cultivo em frasco sob condições aeróbicas, as linhagens recombinantes expressando 

atividade alanina desidrogenase exibiram redução na produção de glicerol, assim como já 

havia sido percebido nos resultados anteriormente obtidos pelo nosso grupo de estudo.  

b) Em condições de fermentação anaeróbica em batelada não foi possível observar os efeitos 

da expressão da enzima heteróloga alanina desidrogenase que proporcionaram o aumento da 

produção de etanol e redução na produção de glicerol. Para variações esperadas da ordem de 

9% a metodologia usada não foi indicada, pois não tem o refinamento suficiente para detectá-

las.  

c) É provável que, nas linhagens modificadas, a enzima alanina desidrogenase tenha 

funcionado no sentido catabólico, catalisando a produção de piruvato a partir de L-alanina.  

d) Esse efeito pode ser observado em quimiostato anaeróbico, pois neste tipo de cultivo as 

perturbações extrínsecas ao sistema são tão pequenas que não contribuem para mascarar o 

efeito das pequenas variações na produção de glicerol e etanol. Propomos avaliar o 

desempenho das linhagens laboratoriais e industriais modificadas neste trabalho em cultivo 

contínuo para a possível observação e/ou comprovação dos fenômenos anteriormente vistos. 
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publication of original research papers on the directed 
improvement of cellular properties or metabolite 
production through the modification or introduction of 
specific biochemical reactions. Experimental, 
computational, and modeling approaches to the 
elucidation of metabolic pathways and their manipulation 
by genetic, media, or other environmental means are 
presented. Efficient probing of metabolic pathways 
requires the application of appropriate methods from 
molecular biology and biochemistry, along with 
modeling and data analysis techniques from engineering. 
MBE provides a forum for communicating such 
interdisciplinary research, as well as relevant results in 
the constituent areas of biochemistry, molecular biology, 
applied microbiology, cellular physiology, cellular 
nutrition in health and disease, and biochemical 
engineering. 
 
Articles accepted for publication in MBE will be 
published electronically as soon as author approval of the 
proofs has been received; the printed edition will be 
published quarterly. The printed version of all articles 
will be identical to that distributed electronically; no 
alterations between the publishing of the electronic 
and print versions will be permitted. All author 
alterations must be indicated on the proofs e-mailed to 
authors before the article is published electronically. The 
official publication date for each paper will be the date 
that it was published on ScienceDirect. 
 
Submission of Manuscripts  
It is a condition of publication that all manuscripts must 
be written in clear and grammatical English and be 
submitted to the Metabolic Engineering Web site at 
http://ees.elsevier.com/mbe. Text and tables should be 
submitted as Word documents, and figures should be 
submitted as TIFF or EPS files (300 dpi). The 
accompanying cover letter, outlining the basic findings of 
the paper and their significance, should be addressed to 
the Editorial Office. Authors are asked to submit the 
names, addresses, telephone numbers, and e-mail 
addresses of three to five potential reviewers within their 
cover letter. There are no submission fees or page 
charges. 
Original papers only will be considered. Manuscripts are 
accepted for review with the understanding that the same 
work has not been published, that it is not under 
consideration for publication elsewhere, that its 
submission for publication has been approved by all of 
the authors and by the institution where the work was 
carried out, and that all clearances have been received by 
the author by the time a manuscript is submitted for 
publication. It is further understood that any person cited 
as a source of personal communications has approved 
such citation; written authorization may be required at the 
discretion of the Editors. Articles and any other material 
published in Metabolic Engineering represent the 
opinions of the author and should not be construed to 
reflect the opinions of the Editors or Publisher. 
 Upon acceptance of an article, authors will be asked to 
transfer copyright (for more information on copyright, 
see http://authors.elsevier.com). This transfer will ensure 
the widest possible dissemination of information. A letter 
will be sent to the corresponding author confirming 
receipt of the manuscript. A form facilitating transfer of 

copyright will be provided after acceptance. 
If material from other copyrighted works is included, the 
author(s) must obtain written permission from the 
copyright owners and credit the source(s) in the article. 
Elsevier has preprinted forms for use by authors in these 
cases: contact Elsevier Global Rights Department, P.O. 
Box 800, Oxford OX5 1DX, UK; phone: (+44) 1865 
843830 , fax: (+44) 1865 853333, e-mail: 
permissions@elsevier.com. 
 
Preparation of Manuscripts  
Manuscripts should be double-spaced (point size 12, 
vertical spacing 24). Number all pages consecutively, 
including references, footnotes, tables, and figure 
legends. 
Research Notes, Letters to the Editor, and Priority 
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14 double-spaced typewritten manuscript pages 
(including tables and figures). Accepted Research Notes 
will not receive publication priority over regular articles. 
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words. 
Letters to the Editor will be considered for priority 
publication under the following conditions: (a) Letters 
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published article in this journal; (b) in cases of conflicting 
views on any topic, no more than one Letter from each 
author will be accepted. 
The Editors will evaluate the suitability of an article for 
consideration as a Priority Communication according to 
the following criteria: (a) The article contains unique, 
exciting, and obviously novel results with a clear 
requirement for rapid publication; (b) articles may be of 
preliminary nature, but experimental details of the 
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such that the experiment can be repeated. Priority 
Communications should include an abstract of 60-100 
words; Introduction, Methods, and Results, and 
Discussion sections; a maximum of 3 figures and/or 
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material deserves rapid publication. Manuscripts 
accepted as Priority Communications will be printed as 
quickly after acceptance as possible. Manuscripts that are 
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The title page (p. 1) should contain the article title, 
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will be useful or indexing or searching should be listed 
immediately after the abstract. 
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Materials and methods should be sufficiently detailed to 
enable the experiments to be reproduced. Authors should
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draw attention to any particular chemical or biological 
hazards that may be involved in carrying out the 
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should be described; if an accepted code of practice has 
been followed, a reference to the relevant standards 
should be given. 
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