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RESUMO
Estudos sobre a produção de etanol em células de Saccharomyces cerevisiae com
maior atividade da enzima H+-ATPase de membrana citoplasmática
Etanol, uma fonte de energia renovável, pode ser considerado como uma boa alternativa
para substituir os combustíveis fósseis. Atualmente, o continente americano é o maior
produtor mundial de etanol, com Estados Unidos e Brasil sendo os maiores produtores
mundiais. O objetivo deste trabalho foi estudar a produção de etanol em células de
Saccharomyces cerevisiae com maior atividade da enzima H+-ATPase de membrana
citoplasmática. Neste trabalho, inicialmente avaliou-se a produção de etanol em cepas
de S. cerevisiae que apresentavam alteração na atividade da H+-ATPase de membrana
citoplasmática, selecionando-se as cepas PJ69 (selvagem) e arg82Δ. As cepas foram
transformadas com plasmídeos contendo o gene PMA1 (que codifica para a H+-ATPase)
contendo modificações para tornar a enzima constitutivamente ativada. Nenhuma das
cepas transformadas apresentou alteração quanto aos parâmetros de crescimento ou
aumento da atividade enzimática. As cepas foram crescidas em meio contendo sacarose
como fonte de carbono, em diferentes concentrações (2, 4, 8 e 15%). A cepa PJ69
apresentou uma maior produção de etanol e maior consumo de sacarose nas
concentrações de 8 e 15% comparada à arg82Δ. O metabolismo de sacarose foi
avaliado através da atividade invertásica e também pelo transporte desse açúcar. As
cepas PJ69 e arg82Δ não diferiram com relação ao transporte de sacarose, entretanto a
cepa selvagem mostrou maior atividade invertásica. A quantificação de ATP
intracelular nas cepas PJ69 e arg82Δ crescidas em glicose mostrou que, na fase
exponencial e na estacionária, a cepa arg82Δ contém seis vezes mais ATP que a cepa
selvagem. Em sacarose, o conteúdo de ATP de arg82Δ também foi maior, sendo 1,1 e
1,5 vezes maior que a PJ69, nas fases exponencial e estacionária respectivamente. Em
fermentação com alta concentração de glicose (15% p/v), as duas cepas produziram ao
final do processo, concentrações similares de etanol, porém, a cepa arg82Δ levou o
dobro do tempo da cepa PJ69 para atingir a mesma concentração de etanol.
Palavras-chave: etanol, Saccharomyces cerevisiae, H+-ATPase
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ABSTRACT
Studies on ethanol production by Saccharomyces cerevisiae cells with higher
plasma membrane H+-ATPase activity
Ethanol, a renewable energy source, can be considered as a good alternative to replace
fossil fuels. Currently, America is the largest producer of ethanol, with United States
and Brazil being its largest producers. The objective of this work was to study ethanol
production by Saccharomyces cerevisiae cells displaying higher plasma membrane H+ATPase activity. In this work, we initially evaluated ethanol production by S. cerevisiae
strains with altered plasma membrane H+-ATPase activity, thus selecting strains PJ69
(wild-type) and arg82Δ. These strains were transformed with plasmids containing the
gene PMA1 (which encodes the H+-ATPase) with modifications that make the enzyme
constitutively active. None of the transformed strains showed changes in growth
parameters or increase in enzymatic activity. The strains were grown on medium
containing sucrose as carbon source, at different concentrations (2, 4, 8 and 15%). The
strain PJ69 showed an increased ethanol production and higher sucrose consumption at
concentrations of 8 and 15% when compared to arg82Δ. The metabolism of sucrose
was assessed by invertase activity and also for sugar transport. The strains PJ69 and
arg82Δ do not differ with respect to sucrose transport. However, the wild-type strain
showed higher invertase activity. Quantitation of intracellular ATP in strains PJ69 and
arg82Δ grown on glucose showed that, at exponential and stationary phases, arg82Δ
strain had an ATP content sixfold greater than the wild-type. ATP content in sucrose
was also higher in arg82Δ strain, being 1,1- and 1,5-fold greater than PJ69, at
exponential and stationary phases respectively. Fermentation with high glucose
concentration (15% w/v), showed that both strains produced at the end of the process
similar concentrations of ethanol. Nonetheless, the arg82Δ strain took approximately
twice as long as PJ69 strain to achieve the same ethanol concentration.
Keywords: ethanol, Saccharomyces cerevisiae, H+-ATPase
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Introdução
1.

INTRODUÇÃO

1.1. Etanol: histórico

Diversos países como o Brasil, Estados Unidos, Canadá, Japão, Índia, China e
os países europeus estão interessados em desenvolver seus mercados internos de
biocombustíveis e estabeleceram planos para utilizá-los. Este interesse está
principalmente relacionado ao preço do petróleo, com o fato das reservas existentes
estarem se extinguindo, com as emissões de gases, bem como com o fornecimento de
alternativas para os produtores agrícolas. A utilização de etanol no lugar da gasolina
reduz as emissões de carbono em mais de 80% e elimina completamente a liberação de
dióxido de enxofre (MUSSATTO et al., 2010).
Os primeiros protótipos de motores com combustão interna construídos no
século XIX eram capazes de utilizar etanol e o primeiro carro produzido em série era
um veículo flexível capaz de utilizar etanol, gasolina ou uma mistura de ambos. O uso
de etanol foi bastante difundido na Europa e nos Estados Unidos até o início do século
XX, mas após a Primeira Guerra Mundial houve uma queda na demanda por este
combustível, uma vez que ele se tornou mais dispendioso para ser produzido em
comparação aos combustíveis fósseis (MUSSATTO et al., 2010).
No Brasil, um programa pioneiro para produção de álcool combustível foi
instalado em 1927 e continuou até meados da década seguinte de maneira incipiente. A
partir dos anos 70 foi que, por razões econômicas (crise global do petróleo e questões
relacionadas ao mercado internacional de açúcar), a indústria do etanol foi alçada ao
primeiro plano com a criação do Programa Nacional do Álcool (ProÁlcool), em 1975.
Em 1999, com a evolução da indústria sucroalcooleira, o ProÁlcool foi extinto
permitindo mais incentivos para investimentos privados e reduzindo a intervenção
estatal (MUSSATTO et al., 2010).
A introdução de motores flexíveis – que permitem a utilização de etanol,
gasolina ou uma mistura de ambos em qualquer proporção – na indústria
automobilística brasileira, transformou o que antes era um nicho econômico num
exemplo mundial de utilização de combustíveis renováveis. A ampla disponibilidade de
veículos com motores flexíveis no país, devido principalmente a diversos incentivos
fiscais, combinada com um aumento do preço do petróleo, levou a um rápido
crescimento da produção de etanol e de cana-de-açúcar desde o ano 2000. Atualmente
1
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mais de 80% dos veículos produzidos no Brasil possui motor flexível (MUSSATTO et
al., 2010).

1.2. Mercado do etanol

A produção mundial de etanol tem aumentado significativamente desde os anos
70 e a previsão é que em 2022 a produção mundial alcance 136,3 bilhões de litros
(GEDDES, NIEVES e INGRAM, 2011). Brasil e Estados Unidos são atualmente os
dois principais produtores mundias deste combustível. A Tabela 1 mostra os principais
produtores mundiais de etanol e o volume produzido em 2011 (DOE, 2012):

Tabela 1 – Produção mundial de etanol em 2011 (DOE, 2012)
País

Produção (em bilhões de litros)

Participação

Estados Unidos

52,60

62,2%

Brasil

21,10

24,9%

Europa

4,43

5,2%

China

2,08

2,5%

Canadá

1,74

2,1%

Ásia (exceto China)

1,25

1,5%

América do Sul (exceto Brasil)

0,78

0,9%

Austrália

0,34

0,4%

México e América Central

0,15

0,2%

África

0,15

0,2%

TOTAL

84,62

100%

O Brasil, como segundo maior produtor mundial de etanol, é hoje um dos
países mais avançados em termos de produção e utilização deste combustível. Como
consequência de inúmeras pesquisas, desde a introdução do ProÁlcool, houve no país
um substancial aumento na produção de etanol, passando de 555 milhões de litros em
1975/76 para aproximadamente 25 bilhões em 2009 (MUSSATTO et al., 2010). De
maneira similar ao Brasil, os Estados Unidos também passaram a investir na produção
do etanol como alternativa para reduzir a dependência aos combustíveis fósseis e são,
hoje em dia, responsáveis pelos maiores investimentos em pesquisas relacionadas ao
etanol. Estes investimentos têm sido feitos pelo governo e iniciativa privada visando o
2
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desenvolvimento de um mercado mais forte. Além disto, a indústria do etanol nos
Estados Unidos tem mostrado desenvolvimento e crescimento rápidos, com a sua
capacidade de produção de etanol passando de 6,2 bilhões de litros no ano 2000 para 40
bilhões em 2009. Em 2006, a produção de etanol pelos Estados Unidos superou a
produção do Brasil, que durante décadas foi o maior produtor mundial (MUSSATTO et
al., 2010).
A indústria de etanol em outros países possui produção em menor escala,
entretanto, o aumento do interesse por etanol em todo mundo poderá favorecer a
expansão destas indústrias. A China, por exemplo, está investindo em sua indústria de
biocombustíveis através de diversas medidas de apoio e, apesar de ter uma produção
pequena quando comparada com Brasil e Estados Unidos, é um dos maiores produtores
deste combustível (YUANYUAN, 2012). Na Europa, a França, Alemanha e Espanha
são os países mais fortemente comprometidos com a produção de etanol, visando
também uma menor dependência em relação ao petróleo e a redução dos impactos
causados por ele ao ambiente (FISCHER et al., 2010).
O mercado internacional de etanol tem sido estimulado por políticas
governamentais de incentivo ao uso de combustíveis renováveis. Embora em expansão,
este mercado pode ser considerado “regional”, uma vez que os maiores produtores são
também os maiores consumidores. A adição de etanol à gasolina, em diversas
proporções, está sendo adotada por diversos países em todo o mundo como forma de
diminuir a utilização e dependência por combustíveis fósseis e também como uma
política de aumento de utilização de energia proveniente de recursos renováveis, o que
acabará contribuindo com o aumento da procura por etanol, elevando cada vez mais sua
participação no mercado (MUSSATTO et al., 2010).
A maior expectativa para crescimento do mercado de etanol vem dos Estados
Unidos, pois este país tem realizado grandes investimentos neste setor ao longo dos
últimos anos. Porém, Europa e Japão são também mercados que apresentam grandes
possibilidades de expansão em um curto prazo. Em relação ao mercado brasileiro, podese afirmar que este ainda está em expansão, com aumento da capacidade produtiva das
unidades existentes e com novas unidades entrando em operação (MUSSATTO et al.,
2010).
No Brasil, a gasolina comercializada apresenta em sua composição 20% de
etanol e recentemente o governo brasileiro decidiu aumentar a mistura de etanol na
gasolina para 25%. Com esse aumento, houve o comprometimento do setor produtivo
3
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em aumentar o volume de etanol produzido em aproximadamente 20% para atender a
demanda que será gerada (BITENCOURT, CAMPOS E VELOSO, 2013).

1.3. Matérias-primas para produção de etanol

O etanol pode ser produzido pela fermentação direta de açúcares simples ou
polissacarídeos, como amido ou celulose. As fontes de carboidratos para produção de
etanol podem ser divididas em três grupos principais – açúcares simples: cana-deaçúcar, beterraba, sorgo sacarino, soro de leite e melaço; amido: grãos (como milho e
trigo) e raízes (mandioca); e biomassa lignocelulósica: material lenhoso, palha, resíduos
agrícolas e de colheita (MUSSATTO et al., 2010).
Dentre as matérias-primas utilizadas para produzir etanol, o caldo de cana-deaçúcar, composto principalmente de sacarose, contribui para o menor custo de
produção, uma vez que é mais produtivo (em média 6200 litros/ha contra 4200 litros/ha
quando se utiliza milho) (CRAGO et al., 2010) e por possuir uma matéria-prima de
processamento mais facilitado. Além disso, o bagaço produzido pode ser queimado para
geração de energia para as usinas, contribuindo com a redução dos custos com energia
(MUSSATTO et al., 2010). Em função disto, o etanol produzido no Brasil é mais barato
que aquele produzido pelos Estados Unidos (milho) ou pela União Europeia (trigo e
beterraba). Na Europa, o custo de produção de etanol é em média três vezes maior que
no Brasil e o dobro em comparação com os Estados Unidos (MUSSATTO et al., 2010).
A escolha da matéria-prima para produção de etanol está fortemente relacionada com as
condições de cultivo das diferentes culturas, resultando no uso de diferentes processos e
também em diferentes custos para produção (MUSSATO et al., 2010).
Estimar os custos de produção de etanol a partir de material lignocelulósico é
difícil, uma vez que diferentes métodos de produção têm sido empregados, e há certa
dificuldade em contabilizar os custos indiretos envolvidos. De acordo com estimativas
para produção de etanol, tendo como matéria-prima a celulose, os maiores gastos estão
relacionados com o pré-tratamento do material (17%), com sacarificação e fermentação
(15%) e energia para as caldeiras e turbogeradores (36%) (MUSSATO et al., 2010). Na
produção de etanol a partir de diferentes materiais lignocelulósicos, o custo final de
produção é em média de US$ 0,54/litro, maior que o valor gasto para produção a partir
de milho e cana-de-açúcar e muito maior até mesmo que o custo de produção da
gasolina. A fermentação é o passo mais dispendioso (31%), seguido pela detoxificação
4
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do material hidrolisado (22%) e o pré-tratamento da matéria-prima para hidrólise
(12,5%) (MUSSATO et al., 2010). A maior vantagem, em relação ao custo, do etanol
produzido a partir de material lignocelulósico, se comparado com o etanol produzido a
partir de amido, é a matéria-prima. Entretanto, os gastos com capital e suprimentos são
significativamente superiores àqueles comprometidos com a produção a partir de amido
(CHENG E TIMILSINA, 2011).
Em muitos países europeus há grande produção de queijo, que têm como
subproduto o soro de leite (esta quantidade pode chegar a 1,0 bilhão de litros por ano).
Este resíduo pode apresentar aproximadamente 40 g de lactose/litro, que pode ser
utilizada como fonte de carbono para fermentação alcoólica. Dentre os microorganismos capazes de fermentar lactose e produzir etanol, cepas de leveduras
pertencentes aos gêneros Kluyveromyces e Candida possuem capacidade de produzir
altas concentrações de etanol (BANAT et al., 1998).
Com relação ao rendimento obtido em etanol, dentre as matérias-primas
atualmente utilizadas, a cana-de-açúcar apresenta produtividade superior em litros/ha
quando comparada a outras fontes, como por exemplo, o milho (atualmente o mais
utilizado para produção de etanol). É importante observar que a cana-de-açúcar só é
superada em termos de produtividade quando se utiliza microalgas ou capim como
matéria-prima para produção de etanol, conforme demonstrado na Tabela 2 (CRAGO et
al., 2010; MUSSATTO et al., 2010). Entretanto, essas fontes ainda estão em estágio de
desenvolvimento, necessitando ainda de mais pesquisas para serem implementadas
eficientemente e se tornarem alternativas reais às matérias-primas atualmente
empregadas (CRAGO et al., 2010; MUSSATTO et al., 2010).
Uma diferença relevante com relação à produção de álcool entre os dois
maiores produtores mundiais de etanol, Estados Unidos e Brasil, é em relação à matériaprima majoritariamente utilizada. Enquanto nos Estados Unidos mais de 95% da
produção de etanol advém da utilização de milho, no Brasil utiliza-se majoritariamente
a cana-de-açúcar como matéria-prima (MUSSATTO et al., 2010).
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Tabela 2 – Rendimento em etanol a partir de diferentes matérias-primas (CRAGO
et al., 2010; MUSSATTO et al., 2010)
Matéria-Prima

Rendimento teórico em etanol (L/ha)

Palha de milho
Trigo
Mandioca
Sorgo sacarino
Milho
Beterraba
Cana-de-açúcar
Capim
Microalgas

1.050 – 1.400
2.590
3.310
3.050 – 4.070
3.460 – 4.200
5.010 – 6.680
6.190 – 7.500
10.760
46.760 – 140.290

Outro aspecto, quando se compara o etanol produzido a partir de cana-deaçúcar com o produzido com milho, é o balanço energético, que é a relação entre as
unidades de energia do etanol produzido com uma unidade de energia utilizada para sua
produção. O etanol fabricado tendo como matéria-prima cana-de-açúcar é mais
favorável em termos de balanço energético. Enquanto no milho essa relação é de 1,3,
quando se utiliza cana-de-açúcar essa relação chega a ser aproximadamente duas vezes
e meia maior, em torno de 3,2. Em algumas variedades específicas de cana-de-açúcar,
essa relação pode atingir até 8,0 (BASSO et al., 2008; MUSSATTO et al., 2010).

1.4. Processo(s) de produção de etanol

A produção de etanol é normalmente realizada da seguinte forma: inicialmente
obtém-se uma solução de açúcares que são fermentados para produzir etanol, sendo este
separado e purificado (MUSSATTO et al., 2010). A Figura 1 apresenta um esquema
resumido do processo de produção de etanol a partir de diferentes matérias-primas. Para
a produção de etanol a partir de caldo de cana-de-açúcar ou beterraba é necessária
somente a moagem para extração de açúcares para fermentação, podendo ser
considerado um processo relativa mente simples de transformação de açúcar
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Figura 1 – Processo de produção de etanol a partir de diferentes matériasprimas. Adaptado de MUSSATTO et al. (2010).
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em etanol. Em processos de produção que utilizam o amido advindo de grãos, como o
milho, antes da fermentação é preciso realizar uma etapa de sacarificação. Nesta etapa,
o amido é geleificado por cozimento e submetido à hidrólise enzimática para formar
monômeros de glicose, que assim podem ser fermentados por micro-organismos.
Produzir etanol a partir de materiais lignocelulósicos envolve basicamente: (1) o prétratamento do material, que torna a celulose e a hemicelulose mais acessíveis nas etapas
subsequentes. Este pré-tratamento geralmente envolve uma etapa mecânica para reduzir
o tamanho das partículas e uma etapa química (ácidos diluídos, álcalis, extração com
solventes, dentre outros), com o objetivo de tornar a biomassa mais digerível; (2)
hidrólise ácida ou enzimática para quebrar os polissacarídeos em açúcares simples; (3)
fermentação dos açúcares (hexoses e pentoses) em etanol e em seguida a separação e
concentração do etanol produzido por destilação-retificação-desidratação (SÁNCHEZ e
CARDONA, 2008).

1.5. Micro-organismos utilizados na produção de etanol

Leveduras, particularmente do gênero Saccharomyces, são normalmente a
primeira escolha para produção de etanol industrialmente, devido à sua boa capacidade
fermentativa, alta tolerância ao etanol e outros inibidores (formados tanto durante o prétratamento de matérias-primas quanto durante a fermentação) e à capacidade de crescer
rapidamente sob as condições anaeróbicas que são caracteristicamente estabelecidas
durante a fermentação em larga-escala (KNAUF e KRAUS, 2006).
No entanto, é importante salientar que outros micro-organismos têm sido
considerados para serem empregados na produção de etanol, como, por exemplo, a
bactéria Zymomonas mobilis e Escherichia coli, que têm sido alvo de programas de
engenharia genética com o objetivo de melhorar seu desempenho em termos de
fermentação alcoólica (JARBOE et al., 2007; ROGERS et al., 2007).

1.5.1.

Saccharomyces cerevisiae e fermentação alcoólica

Saccharomyces cerevisiae é, sem dúvidas, o mais importante micro-organismo
explorado pela humanidade. Nenhum outro organismo tem sido mais intimamente
associado com o progresso e bem-estar da espécie humana do que este gênero e suas
espécies mais proximamente relacionadas (DE SMIDT, PREEZ e ALBERTYN, 2008).
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A principal rota metabólica envolvida na fermentação alcoólica em leveduras é
a glicólise (rota Embden-Meyerhof-Parnas ou EMP), através da qual uma molécula de
glicose é oxidada e duas moléculas de piruvato são produzidas (MADIGAN,
MARTINKO e PARKER, 2000). Na Figura 2 está representado o mecanismo de
formação de etanol, a partir de glicose, em leveduras (BAI, ANDERSON E MOOYOUNG, 2008).
Em condições anaeróbicas, o piruvato é reduzido posteriormente a etanol com
a liberação de uma molécula de gás carbônico. Teoricamente, o rendimento é 0,511 g de
etanol e 0,489 g de gás carbônico em relação a 1 g de glicose metabolizada. Dois ATPs
produzidos na glicólise são utilizados para direcionar a biossíntese de macromoléculas,
o que envolve uma grande variedade de reações que requerem energia. Sem o consumo
contínuo de ATPs pelas células em crescimento, o metabolismo glicolítico é
interrompido imediatamente, pois o acúmulo intracelular de ATP inibe a
fosfofrutoquinase (PFK), uma das enzimas mais importantes envolvidas na regulação da
glicólise (BAI, ANDERSON E MOO-YOUNG, 2008).
Além de etanol e gás carbônico, vários subprodutos também são produzidos
durante a fermentação, sendo o glicerol, o principal deles. A formação destes
subprodutos, bem como o crescimento celular, inevitavelmente direciona alguns
intermediários glicolíticos para as suas correspondentes rotas metabólicas, diminuindo o
rendimento de produção do etanol (BAI, ANDERSON E MOO-YOUNG, 2008).
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Figura 2 – Rota metabólica de fermentação alcoólica em Saccharomyces cerevisiae.
Adaptado de BAI, BASSO e MOO-YOUNG (2008). (Abreviaturas: HK: hexoquinase;
PGI: fosfoglicoisomerase; PFK: fosfofrutoquinase; FBPA: frutose bifosfato aldolase;
TPI: triose fosfato isomerase; GAPDH: gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase; PGK:
fosfoglicerato quinase; PGM: fosfogliceromutase; ENO: enolase; PYK: piruvato
quinase; PDC: piruvato descarboxilase; ADH: álcool desidrogenase)
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1.6. Balanço energético e produção de etanol

Durante o crescimento, as células utilizam os substratos para suprir duas
necessidades principais: acumular energia e intermediários metabólicos para formar
novas células. As leveduras podem obter energia através das vias respiratória e
fermentativa, sendo o etanol e o glicerol os dois principais produtos gerados da
fermentação de glicose e galactose (LAGUNAS, 1976). A formação de produtos que
levem a um rendimento positivo de ATP fornece aos micro-organismos energia livre
para crescimento e também para manutenção dos processos intracelulares (KOK, 2012).
A produção de etanol ou de outro metabólito de interesse envolve vias
anaeróbicas fermentativas que permitem um pequeno, mas positivo, rendimento de
ATP, uma vez que estas vias permitem um “baixo custo” em termos de gasto energético
com a formação mínima de biomassa. A produção de lactato por bactérias lácticas e a
produção de etanol por S. cerevisiae são exemplos clássicos deste tipo de processo
(KOK, 2012).

1.7. Aumento da eficiência do processo fermentativo

Uma melhoria em potencial para aumento de produção de etanol seria a
utilização de altas concentrações de açúcares para fermentação e assim aumentar os
níveis de produção. Entretanto, um sério problema encontrado em fermentações que
utilizam altas concentrações de açúcar é a perda de viabilidade celular e, além disso,
quanto mais etanol for produzido, maior a possibilidade de se atingirem concentrações
tóxicas para as células, o que inviabilizaria o crescimento celular. Se as leveduras
utilizadas para fermentação não forem tolerantes ao etanol, algumas enzimas-chave da
via glicolítica, como a hexoquinase ou a álcool desidrogenase, podem ser afetadas
quando houver uma maior concentração deste metabólito. A concentração de etanol
também pode influenciar na captação de nutrientes e no potencial de membrana celular,
por diminuir a atividade da H+-ATPase de membrana plasmática (BREISHA, 2010).
Normalmente, a eficiência fermentativa de Saccharomyces cerevisiae em
temperaturas acima de 40 ºC é muito baixa devido ao aumento da fluidez da membrana,
à qual a levedura responde alterando a composição de ácidos graxos presentes na
membrana plasmática, assim, o uso de leveduras termotolerantes para produção de
etanol é essencial (BREISHA, 2010).
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Introdução
Outro aspecto importante para se aumentar a eficiência no processo de
produção é garantir a completa conversão dos açúcares no produto de interesse.
Entretanto, existem diversos subprodutos da fermentação em leveduras como por
exemplo, dióxido de carbono, glicerol e outros produtos secundários além de biomassa
celular, que diminuem o rendimento total de etanol. A produção de glicerol em
Saccharomyces cerevisiae pode ser substancial, em torno de 2,0 a 3,6% da glicose
consumida (relação g/g). Essa produção de glicerol depende da cepa de levedura
utilizada, condições da fermentação e composição do meio, principalmente em relação
ao tipo de fonte de nitrogênio. A eliminação da formação de glicerol e o
redirecionamento do fluxo de carbono para produção de etanol poderiam aumentar o
rendimento do processo em pelo menos 10%. Além disso, a ausência ou redução do
glicerol presente no caldo de fermentação também reduziria os custos com a extração de
etanol e também o volume dos descartes (NEVOIGT, 2008).
Na indústria, quando se utiliza micro-organismos para a produção de
metabólitos primários ou secundários, é indesejável que haja a formação de excesso de
biomassa, cujo aumento se dá geralmente à custa da redução do rendimento do produto
de interesse. Essa afirmação é válida quando se compara a fermentação alcoólica da
glicose por Saccharomyces cerevisiae (via Embden-Meyerhof-Parnas – EMP) e por
Zymomonas mobilis (via Entner–Doudoroff – ED). A produção de biomassa por Z.
mobilis em culturas anaeróbicas (0,03-0,04 g/g glicose) é bastante inferior em
comparação com S. cerevisiae (0,09-0,10 g/g glicose) e o rendimento em etanol
mostrado por Z. mobilis (0,48-0.49 g.g-1) é superior ao encontrado em Saccharomyces
cerevisiae (aproximadamente 0,40 g.g-1). Na Figura 3 está representado o mecanismo de
formação de etanol, a partir de glicose, através da via Entner–Doudoroff (ED) em Z.
mobilis (BAI, ANDERSON E MOO-YOUNG, 2008).
Uma das tentativas de se aumentar a produção de etanol por S. cerevisiae inclui
a substituição da via EMP pela ED, sendo inclusive objeto de patente (KOK, 2012). A
relação inversa verificada entre a produção de biomassa e o rendimento de etanol, é um
indicativo para se possa supor que um aumento de gasto energético, com consequente
redução de biomassa, aumente o rendimento de etanol produzido por S. cerevisiae.
É largamente conhecido que células de Saccharomyces cerevisiae são os
principais agentes fermentativos envolvidos na produção de álcool combustível. (BAI,
ANDERSON e MOO-YOUNG, 2008). O fato que outras espécies de micro-organismos
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Figura 3 – Rota metabólica de fermentação alcoólica em Zymomonas mobilis.
Adaptado de BAI, BASSO e MOO-YOUNG (2008). (Abreviaturas: LEVU:
levansucrase; INVB: invertase; GFOR: glicose-frutose oxidorredutase; FK:
frutoquinase; GK: glicoquinase; GPDH: glicose-6-fosfato desidrogenase; PGL:
fosfogluconolactonase; EDD: 6-fosfogluconato desidratase; KDPG: 2-ceto-3desoxi-6-fosfogluconato; EDA: 2-ceto-3-desoxi-gluconato aldolase; GNTK:
gluconato quinase; PGI: fosfoglicoisomerase; GAPDH: gliceraldeído-3-fosfato
desidrogenase; PGK: fosfoglicerato quinase; PGM: fosfogliceromutase; ENO:
enolase; PYK: piruvato quinase; PDC: piruvato descarboxilase; ADH: álcool
desidrogenase)
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com menor rendimento energético durante a fermentação alcoólica apresentam maior
produtividade em termos de produção de etanol (SPRENGER, 1996; BAI,
ANDERSON e MOO-YOUNG, 2008), leva à ideia de que se for possível reduzir o
rendimento energético na levedura Saccharomyces cerevisiae é provável que haja um
aumento na produção de etanol durante a fermentação de açúcares.
De fato, a construção de uma cepa de S. cerevisiae com uma super-expressão
do domínio catalítico de uma ATPase codificada pelo gene SSB2 de S. cerevisiae
(enzima associada à chaperonas e que apresenta forte atividade ATPásica) resultou
simultaneamente numa maior utilização de ATP, com menor acumulação de biomassa e
com maior produção de etanol (SIBIRNY, SEMKIV e DMYTRUK, 2010). Em S.
cerevisiae, a fermentação alcoólica através da rota Embden-Meyerhof-Parnas (EMP)
gera 2 ATPs para cada glicose enquanto a via Entner-Doudoroff (ED) em Z. mobilis
gera somente 1 ATP. Neste último, a produção de etanol pode ser 20% superior à
alcançada por S. cerevisiae (KOK, 2012).
Levando todos estes aspectos em consideração, e ainda o fato de que o nosso
grupo de trabalho tem sólida experiência no estudo do mecanismo regulatório da enzima
H+-ATPase de membrana citoplasmática de leveduras, nos pareceu importante estudar a
produção de etanol em cepas com elevada atividade desta enzima.

1.8. ATPases transportadoras de íons em leveduras

As ATPases que transportam íons podem ser classificadas em três diferentes
categorias: ATPases tipo P, V e F. As ATPases do tipo F (presentes nas mitocôndrias,
cloroplastos e em bactérias) são responsáveis pela síntese de ATP, ao passo que as do
tipo V (ATPases vacuolares e lisossomais) são aquelas associadas à membrana de
organelas que não sejam mitocôndrias ou retículos sarcoplasmático ou endoplasmático
(PEDERSEN e CARAFOLI, 1987; RUDOLPH et al., 1989).
ATPases do tipo P são definidas como aquelas que formam um intermediário
covalentemente fosforilado e também usam a energia da hidrólise do ATP para gerar
gradientes de íons. Exemplos deste tipo de ATPase podem ser citadas as ATPases
transportadoras de Na+/K+ e Ca2+, H+ de membranas plasmáticas de células eucarióticas
e a ATPase transportadora de Ca2+ de retículo sarcoplasmático e retículo
endoplasmático (PEDERSEN e CARAFOLI, 1987).
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1.9. H+-ATPase de membrana citoplasmática em Saccharomyces cerevisiae
A H+-ATPase, uma ATPase do tipo P, é a proteína mais abundante na
membrana citoplasmática de fungos e sua atividade é essencial para a viabilidade destes
organismos, sendo codificada pelo gene PMA1 em S. cerevisiae e tendo sido
caracterizada pela primeira vez por MALPARTIDA E SERRANO (1980). Esta
caracterização demonstrou que esta proteína é composta por uma única cadeia
polipeptídica, com massa molecular de aproximadamente 100 kDa, inserida na
bicamada lipídica. Em sua estrutura terciária, apresenta uma estrutura consenso com
dois grandes domínios hidrofílicos e 10 segmentos transmembranares, conforme
esquematizado na Figura 4 (AMBESI et al., 2000). Esta proteína tem como função
básica promover um gradiente eletroquímico de prótons, através de transporte ativo,
importante para a regulação do pH e captação de nutrientes (PORTILLO, 2000).
Devido à alta expressão do gene PMA1 e à meia-vida longa da proteína, em
comparação à meia-vida média de outras proteínas de membrana, é possível sugerir que
os mecanismos de regulação mais importantes ocorram em nível pós-traducional
(BENITO, MORENO e LAGUNAS, 1991; RAO, DRUMMOND-BARBOSA e
SLAYMAN, 1993). Esta enzima é regulada por um grande número de fatores
ambientais, dentre os quais o metabolismo de glicose parece ser o mais importante. A
regulação por glicose pode ser dar em dois níveis: em nível transcricional, a glicose
aumenta a síntese de RNAm do gene PMA1 e em nível pós-traducional, a glicose induz
a ativação da enzima (PORTILLO, 2000).
A função básica da H+-ATPase de membrana citoplasmática de fungos e
plantas é criar um gradiente eletroquímico de prótons, através de um sistema de
transporte ativo, importante para a captação de nutrientes e para a regulação do pH
intracelular (PORTILLO, 2000). Para sua atividade, esta enzima requer Mg2+, Mn2+ ou
Co3+, pH ótimo em torno de 6,0, e apresenta especificidade para ATP. A H+-ATPase
pode ser regulada por dois principais fatores, glicose e pH ácido, entretanto situações de
estresse desencadeadas pela presença de etanol, presença de ácidos orgânicos e choque
térmico também são capazes de promover um aumento da atividade da enzima
(PORTILLO, 2000).
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Figura 4 – Modelo topológico de H+-ATPase de membrana citoplasmática. M1–
M10, segmentos transmembranares; P, sítio de fosforilação; ATP, sítio de ligação do
ATP. Adaptado de AMBESI et al. (2000).
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1.9.1.

Ativação da H+-ATPase induzida por glicose

A ativação resulta na promoção de uma modificação conformacional da região
C-terminal, desfazendo a interação inibitória deste domínio com o domínio de ligação
do ATP e fosforilação direta da enzima por intermédio de uma proteína quinase ainda
desconhecida (Figura 5). As modificações ocorridas implicam em: decréscimo do Km
por ATP, relacionado ao sítio envolvendo os resíduos S899 e E901; aumento da Vmáx,
relacionado ao sítio envolvendo os resíduos R909 e T912 e deslocamento do pH ótimo
enzimático de 6,0 para valores neutros (DE LA FUENTE, MALDONADO e
PORTILLO, 1997; PORTILLO, 2000).
PORTILLO (2000) sugeriu a existência de uma proteína que poderia agir como
inibidora da proteína quinase que fosforila o resíduo S899. Após a adição de glicose,
esta proteína inibitória seria ubiquitinada e degradada pelo complexo 26S do
proteassoma, permitindo a fosforilação da enzima neste resíduo. De outra maneira, essa
proteína poderia interagir diretamente com a ATPase, bloqueando o sítio fosforilável,
que ficaria exposto após sua a degradação. Utilizando técnicas de dissociação por
transferência de elétrons (ETD-MS/MS), LECCHI et al. (2007) evidenciaram que a
fosforilação do resíduo T912 parecia ser constitutiva e que o resíduo imediatamente
adjacente, S911, seria o sítio fosforilado após adição de glicose.
Tendo em vista de que foi sugerido primeiramente o envolvimento da proteína
quinase A como sendo a responsável pela fosforilação da enzima, PASSOS et al. (1992)
demonstraram que a ativação da enzima não era mediada por esta quinase.
Considerando que outro importante efeito da adição de glicose a células de levedura é a
estimulação do “turnover” do fosfatidilinositol e a partir de dados obtidos e publicados
por BRANDÃO et al. (1994) sugeriu-se um possível envolvimento deste processo na
regulação da H+-ATPase. Assim, trabalhando com ativadores e inibidores da proteína
quinase C, bem como inibidores da proteína quinase dependente de Ca2+/calmodulina e
da fosfolipase C, propôs-se um mecanismo semelhante àquele da via fosfatidilinositol
de mamíferos, com a provável participação da proteína quinase C na ativação, induzida
por glicose, da H+- ATPase de levedura.
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Figura 5 – Modelo de fosforilação da Pma1p, induzida por glicose. Após a
adição de glicose, os resíduos S899 e T912 são fosforilados desfazendo a
interação inibitória, aumentando o bombeamento de prótons (Adaptado de
PORTILLO, 2000).
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Posteriormente, foi demonstrado que, de fato, a fosfolipase C está envolvida
tanto na indução por glicose do “turnover” do fosfatidilinositol quanto na ativação da
H+-ATPase, já que em mutantes com deleção no gene que codifica para esta lipase, o
“turnover” do fosfatidilinositol é inibido e a ativação da H+-ATPase, induzida por
glicose, é significativamente reduzida ou ausente (COCCETTI et al., 1998). SOUZA et
al. (2001) demonstraram a participação da subunidade alfa da proteína G (Gpa2p), do
sensor de glicose Snf3p e a necessidade da entrada e fosforilação da glicose para que a
ativação eficiente da H+-ATPase acontecesse.
Evidências sobre a existência de um modelo de sinalização relacionada à
homeostase de cálcio, que apresenta muitas semelhanças com o mecanismo que regula a
atividade de H+-ATPase, começaram a ser encontradas por diferentes grupos de
trabalho. Embora todos os componentes desta via ainda não tenham sido identificados, a
elevação transitória de cálcio citosólico (ETCC) também é ativada pela presença de
glicose. Neste contexto, foi ainda verificado que o transporte do açúcar seguido de sua
fosforilação é absolutamente necessário, sendo igualmente requeridas as participações
da fosfolipase C e da proteína Gpa2p (MISETA et al. 1999; FU et al., 2000; AIELLO et
al., 2002 e 2004; TÖKÉS-FÜZESI et al., 2002; KELLERMAYER et al., 2003; TISI et
al., 2004).
TISI et al. (2004) evidenciaram, pela primeira vez em leveduras, um papel para
o inositol-1,4,5-trifosfato (IP3) como um mensageiro secundário responsável pela
ativação do sinal de cálcio induzido por glicose. Em condições fisiológicas, o IP3 é
rapidamente fosforilado a IP4 e IP5 por uma quinase (Arg82p), produto do gene ARG82,
tornando a elevação dos níveis de IP3 na célula um evento transiente. A deleção deste
gene (ARG82) foi capaz de gerar uma elevação dos níveis de inositol-1,4,5-trifosfato e,
ainda, um aumento significativo do sinal intracelular de cálcio. Em outro trabalho,
observou-se que na ausência desta quinase, a ativação da H+-ATPase de membrana
citoplasmática era intensificada a níveis até duas vezes maiores que o observado na cepa
selvagem. Todos estes relatos juntos reforçam a hipótese de uma conexão entre a
sinalização do fosfatidilinositol, liberação de cálcio intracelular e a via de ativação da
H+-ATPase (TRÓPIA et al., 2006).
Com base nos resultados obtidos por TRÓPIA et al. (2006) e PEREIRA et al.
(2008) sugere-se que um sinal de cálcio intracelular induzido por açúcares é necessário
para a ativação da H+-ATPase. Com relação ao envolvimento do sensor de glicose
Snf3p, foram encontradas evidências de que este sensor parece trabalhar de forma
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paralela à proteína Gpa2p, e que a sua extremidade C-terminal é aparentemente
responsável por sua ação. Além disso, também foi observado que uma cepa mutante
snf3Δ apresenta um fenótipo de acumulação de cálcio na célula, sobretudo para células
crescidas em galactose. Os resultados sugerem o envolvimento de Snf3p no controle da
acumulação de cálcio, provavelmente modulando a atividade da enzima Pmc1p, uma
Ca2+-ATPase vacuolar (TRÓPIA et al., 2006).
Com base nos resultados obtidos em diferentes trabalhos, um mecanismo
hipotético de ativação da H+-ATPase induzida por glicose pode ser observado na Figura
6. A internalização seguida pela fosforilação de glicose ou galactose gera um sinal
(quantidades relativas de glicose-6-P e/ou glicose-1-P?) que estimularia a uma proteína
G, Gpa2p, e a fosfolipase C promovendo sua ativação. Então, a fosfolipase C
hidrolisaria fosfatidilinositol bifosfato (PIP2) gerando diacilglicerol (DAG) e IP3 que
agiria direta ou indiretamente no canal de cálcio vacuolar Yvc1p, levando a um aumento
no sinal de cálcio intracelular. Além disso, a cauda C-terminal do sensor de glicose
Snf3p, que controla a Ca2+-ATPase vacuolar, detectaria o sinal. A intensidade final do
sinal de cálcio seria o resultado da contribuição parcial de cada ramo deste sistema
(BOUILLET et al., 2012).
Estudos realizados em nosso laboratório parecem descartar o papel do receptor
de glicose Gpr1p no mecanismo de ativação da H+-ATPase induzida por glicose, uma
vez que a deleção do gene que codifica para esta proteína não afeta a ativação da enzima
(SOUZA et al., 2001).
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Figura 6 – Mecanismo hipotético de ativação da H+-ATPase de membrana
citoplasmática, induzido por glicose. A internalização seguida pela fosforilação de
glicose ou galactose gera um sinal (quantidades relativas de glicose-6-P e/ou glicose-1P?) que estimularia a uma proteína G, Gpa2p, e a fosfolipase C promovendo sua
ativação. Então, a fosfolipase C hidrolisaria fosfatidilinositol bifosfato (PIP2) gerando
diacilglicerol (DAG) e IP3 que agiria direta ou indiretamente no canal de cálcio vacuolar
Yvc1p, levando a um aumento no sinal de cálcio intracelular. Além disso, a cauda Cterminal do sensor de glicose Snf3p, que controla a Ca2+-ATPase vacuolar, detectaria o
sinal. A intensidade final do sinal de cálcio seria o resultado da contribuição parcial de
cada ramo deste sistema. Adaptado de BOUILLET et al. (2012).
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2.

JUSTIFICATIVA

Considerando então que o Brasil, a partir do final da primeira década dos anos
2000, apresenta um crescente desequilíbrio entre a oferta e a demanda por etanol, e que
a frota de veículos movida à biocombustíveis cresceu 11% ao ano neste período
enquanto a produção de etanol cresceu apenas 1,5% ao ano, julgamos que são
necessários investimentos para maior produção deste combustível a fim de atender a
essa demanda (MILANEZ, 2012). Muitos esforços já têm sido direcionados para
encontrar alternativas para melhorar o processo de produção do etanol como a buscas
por variedades de cana-de-açúcar com maior conteúdo de açúcares e maior
produtividade por hectare (MUSSATTO et al., 2010).
Portanto, já que há mais de 20 anos trabalha-se com leveduras no Laboratório
de Biologia Celular e Molecular do NUPEB/UFOP, particularmente com a regulação da
atividade da H+-ATPase de membrana citoplasmática, é oportuno estudar os efeitos da
alteração dos níveis de atividade desta enzima como ferramenta para a obtenção de
cepas que apresentem um menor rendimento energético e um maior rendimento na
produção de etanol.
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3.

OBJETIVOS

3.1. Objetivo Geral

Estudar a produção de etanol em células de Saccharomyces cerevisiae com maior
atividade da enzima H+-ATPase de membrana citoplasmática

3.2. Objetivos específicos

3.2.1.

Selecionar cepas de Saccharomyces cerevisiae que apresentam maior atividade
da H+-ATPase;

3.2.2.

Criar cepas de S. cerevisiae com mutações específicas no gene PMA1 que
tornem a enzima H+-ATPase constitutivamente ativada;

3.2.3.

Verificar a influência do aumento de atividade da H+-ATPase no crescimento
celular;

3.2.4.

Verificar a influência do aumento de atividade da H+-ATPase na produção de
etanol de cada cepa;

3.2.5.

Analisar o balanço energético destas cepas, através da medida dos níveis de
ATP intracelular.
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4.

MATERIAIS E MÉTODOS

4.1. Delineamento Experimental

Figura 7 – Delineamento experimental
4.2. Cepas de leveduras utilizadas

As cepas de Saccharomyces cerevisiae utilizadas neste trabalho foram
escolhidas com base em estudos anteriores do nosso laboratório (TRÓPIA, 2003;
PEROVANO, 2011; BOUILLET et al., 2012), onde foi verificado alteração da
atividade da enzima H+-ATPase de membrana citoplasmática. Todas as cepas foram
mantidas em freezer -80 ºC em meio de cultura YP Glicose 2% acrescido de 30% de
glicerol. As fermentações foram realizadas em meio YP com glicose ou sacarose,
conforme o caso (Tabela 3).
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Tabela 3 – Cepas de leveduras utilizadas neste trabalho
Acesso
Nome
Genótipo
Euroscarf

PJ69 (selvagem)

MATa; trp-901; leu2-3;
112 ura3-52; his3-200;
gal4Δ
gal80Δ;
LYS::
GAL1-HIS3; GAL2-ADE2;
met2::GAL7-lacZ

-

arg82Δ

PJ69; arg82::KanMX4

-

arg8Δ yvc1Δ

PJ69;
arg82::KanMX4
yvc1::URA3

-

yvc1Δ

PJ69; yvc1::URA3

-

BY4741 (selvagem)

MATa ; his3Δ1; leu2Δ0;
lys2Δ0; ura3Δ0

0

arg82Δ

BY4741; arg82::KanMX4

3531

pgm2Δ

BY4741; pgm2::KanMX4

6545

pmc1Δ

BY4741; pmc1::KanMX4

4374

snf3Δ

BY4741; snf3::KanMX4

7201

snf6Δ

BY4741; snf6::KanMX4

6409

ste11Δ

BY4741; ste11::KanMX4

5271

ubi4Δ

BY4741; ubi4::KanMX4

1527

yvc1Δ

BY4741; yvc1::KanMX4

1864

Origem

Dipartimento di
Biotecnologie e
Bioscienze,
Università degli
Studi di MilanoBicocca, Italia
(Cedidas pela Dra.
Renata Tisi)

European
Saccharomyces
cerevisiae Archive
For Functional
Analysis
(EUROSCARF)

4.3. Plasmídeos

Um fragmento de 5 Kb contendo o gene PMA1 foi inserido no plasmídeo pSB32
(marcador auxotrófico: LEU2), gerando a construção pSB32-PMA1. Adicionalmente,
foram realizadas cinco construções diferentes, nas quais o gene PMA1 selvagem foi
mutado gerando substituições de aminoácidos críticos para a ativação da H+-ATPase
(S899 e T912). As modificações realizadas na proteína, assim como o efeito esperado
desta substituição na atividade enzimática, estão sumarizadas na Tabela 4. Todas as
construções descritas foram gentilmente cedidas pela Dra. Pilar Eraso, do Instituto de
Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols”, Universidad Autonoma de Madrid,
Espanha.
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Tabela 4 – Substituições de aminoácidos na proteína Pma1p
Substituição de
Descrição da modificação
Fenótipo teórico
aminoácidos

realizada na proteína
Substituição da serina por Inativação

S899A

sítio

de

alanina na posição 899 em fosforilação. Menor atividade
Pma1p

enzimática

Substituição da treonina por Inativação
T912A

do

do

sítio

de

alanina na posição 899 em fosforilação. Menor atividade
Pma1p

enzimática

Substituição da serina por Ativação constitutiva do sítio
S899D

ácido aspártico na posição de
899 em Pma1p

fosforilação.

Maior

atividade enzimática

Substituição da treonina por Ativação constitutiva do sítio
T912D

ácido aspártico na posição de
912 em Pma1p
Aminoácidos
treonina

S899D T912D

fosforilação.

Maior

atividade enzimática
serina

substituídos

e Ativação

constitutiva

dos

por dois sítios de fosforilação.

ácido aspártico nas posições Maior atividade enzimática
899 e 912, respectivamente,
em Pma1p

4.4. Meios de cultivo

4.4.1.

Meio YP

O meio líquido YP é composto por extrato de levedura 1% (p/v) e peptona
bacteriológica 2% (p/v). O meio sólido requer o acréscimo de ágar 1,5% (p/v). A fonte
de carbono, com concentração e tipo de fonte de carbono variável conforme o
experimento foi autoclavada separadamente e acrescentada, posteriormente, ao meio YP
estéril.
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4.4.2.

Meio mínimo sintético (SD)

Os meios líquidos e sólidos SD são compostos por 0,67% (p/v) de base
nitrogenada de leveduras sem aminoácidos (YNB, Himedia), suplementado com os
aminoácidos: arginina 20 mg/L, metionina 20 mg/L, tirosina 30 mg/L, isoleucina 30
mg/L, lisina 30 mg/L, fenilalanina 50 mg/L, triptofano 100 mg/L, histidina 100 mg/L,
ácido glutâmico 100 mg/L, ácido aspártico 100 mg/L, valina 100 mg/L, treonina 200
mg/L, leucina 250 mg/L e serina 375 mg/L; e as bases nitrogenadas: adenina 50 mg/L e
uracila 50 mg/L. O meio sólido é acrescido de ágar 1,5% (p/v) e o pH ajustado com
KOH 3M para 6,5. Para o preparo do meio SD líquido, o valor de pH foi ajustado para
5,5. A glicose, como fonte de carbono, foi adicionada separadamente, em uma
concentração final de 2%.

4.4.3.

Meio LB

O meio líquido LB é composto por extrato de levedura 0,5% (p/v), triptona
bacteriológica 1% (p/v) e NaCl 1% (p/v) com pH 7,5. O meio sólido requer o acréscimo
de ágar 1,5% (p/v).

4.5. Condições de crescimento

As células de Saccharomyces cerevisiae foram crescidas a 30 ºC em estufa ou
sob agitação de 200 rpm (incubador rotatório New Brunswick model G25) em meio YP,
com concentração e tipo de fonte de carbono variável conforme o experimento. Para as
cepas transformadas portadoras de plasmídeos foi usado o meio seletivo SD. O
crescimento foi acompanhado através de densidade ótica a 600

nm em

espectrofotômetro (BioMate 3S Thermo Scientific).
Para calcular a taxa específica de crescimento (µ) traça-se um gráfico ln(X)
versus o tempo (t), onde “X” representa os valores de densidade ótica obtidos e o tempo
representa os limites iniciais e finais de tempo utilizados, determinando-se, através do
melhor coeficiente de correlação, o início e a duração da fase exponencial de
crescimento. O coeficiente angular da melhor correlação fornecerá o valor de µ.
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4.5.1.

Peso seco

Para medidas de peso seco foram retiradas alíquotas de 1mL dos cultivos em
microtubos previamente pesados. Os microtubos foram centrifugados a 3000g durante 5
minutos (Eppendorf 5415D), descartando-se em seguida o sobrenadante. As células
foram lavadas por duas vezes com água destilada e em seguida os microtubos foram
levados à estufa 80 ºC por 24h. Após este período os mesmos foram pesados.

4.6. Extração de DNA plasmidial em pequena escala

A bactéria Escherichia coli TG1 contendo o(s) plasmídeo(s) pSB32-PMA1 foi
inoculada em meio LB acrescido de ampicilina (concentração final de 100µg/mL) e
incubada por 18 horas a 37 ºC sob agitação de 200 rpm (incubador rotatório New
Brunswick model G24). Alíquotas de 1,5mL foram centrifugadas em microtubos a
3000g por 6 minutos (Eppendorf 5415D) e o precipitado foi ressuspendido em 200µL
de STET (Sacarose 8% p/v, Triton X-100 0,1% p/v, EDTA 50mM, Tris-HCl 50mM, pH
8,0). Foram adicionados 5µL de lisozima 50mg/mL à suspensão e os tubos foram
incubados por oito minutos à temperatura ambiente. Os microtubos foram transferidos
para termobloco a 95 ºC por 45 segundos e posteriormente centrifugados a 16000g por
10 minutos (Eppendorf 5415D). O sobrenadante foi coletado e a ele foram adicionados
24µL de CTAB 5% p/v (cetiltrimetilbrometo de amônio). Após centrifugação a 16000g
por cinco minutos (Eppendorf 5415D) o precipitado foi ressuspenso em 500µL de NaCl
1,2M e 750µL de etanol 92,5%. A solução foi lavada duas vezes em etanol 70% com
centrifugação a 16000g por cinco minutos e deixado para secar a 30 ºC por duas horas.
O material foi então ressuspenso em 20µL de água e congelado a -20 ºC até o momento
do uso.

4.7. Transformação de leveduras

4.7.1.

Preparo de células competentes

As linhagens a serem transformadas foram inoculadas em 5mL de meio YP
Glicose 2% e incubadas por 12 horas sob agitação de 200 rpm (incubador rotatório New
Brunswick model G25). A seguir foram utilizadas para inocular 45mL do mesmo meio
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e crescidas por 4 horas. As células foram então coletadas por centrifugação a 2885g
(Beckman Coulter Allegra X-12R) por cinco minutos e ressuspensas em 25mL de
tampão Tris-EDTA (Tris 10mM, EDTA 1mM, pH 7,5) e novamente centrifugadas. O
precipitado foi então ressuspenso em 1mL de acetato de lítio 100mM e transferidas para
microtubos. O acetato de lítio foi removido após centrifugação a 8000g por 15 segundos
(Eppendorf 5415D) e as células foram ressuspensas em 400µL de acetato de lítio
100mM.

4.7.2.

Transformação de células competentes

Para cada 50µL de células competentes foram adicionados na seguinte ordem:
240µL de polietilenoglicol 4000 50% (p/v), 36µL de acetato de lítio 1M, 10µL de DNA
de esperma de salmão desnaturado (2µg/µL) e 65µL de água contendo 10µg do
plasmídeo desejado. A mistura foi agitada cuidadosamente e incubada a 30 ºC por 30
minutos, seguida por incubação a 42 ºC por 20 minutos. Após incubação as células
foram centrifugadas por 15 segundos a 8000g (Eppendorf 5415D) e lavadas com 1mL
de água destilada estéril. As células foram ressuspendidas em 200µL de água e
plaqueadas em meio seletivo SD com ausência de leucina (marcador do plasmídeo). As
placas foram incubadas por três dias em estufa 30 ºC.

4.8. Acidificação extracelular induzida por glicose

4.8.1.

Monitoramento da variação de pH induzida por glicose

As linhagens a serem testadas foram inoculadas em 50mL de meio YP Glicose
2% e crescidas a 30 ºC por 24 horas sob agitação de 200 rpm (incubador rotatório New
Brunswick model G25). Todo o volume foi vertido em 300mL de YP Glicose 2% e
incubado por 18 horas. Após crescimento, as células foram coletadas por centrifugação
a 2885g por 5 minutos (Beckman Coulter Allegra X-12R), a 4 ºC, e lavadas três vezes
com água destilada gelada. As células, transferidas para tubos Falcon (50mL), foram
ressuspendidas em 40mL de solução de acidificação (Tris-HCl 100mM, KCl 100mM,
pH 4,5). Alíquotas de 4,5mL da suspensão foram transferidas para béqueres com
volume útil de 5mL.
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Em duas amostras acompanhou-se a estabilização do pH por dois minutos. Em
seguida as células foram submetidas a um pulso de 1 µmol de H+ pela adição de 500µL
de HCl 10 mM (padrão). A variação de pH foi monitorada por 6 minutos e os valores
foram anotados de 30 em 30 segundos (potenciômetro Orion Model 900A). Em três
amostras acompanhou-se a estabilização do pH por 2 minutos, em seguida adicionou-se
500µL de glicose 1M (concentração final de 100 mM) e foi acompanhada a variação do
pH como descrito anteriormente para o pulso de HCl. Ao final de cada procedimento de
acidificação, 100µL da suspensão de células, de cada amostra, foram coletados em
membranas Millipore (0,75µm de porosidade) previamente pesadas. Após a filtração, as
membranas contendo as células foram levadas a estufa 80 ºC por 24h e o peso seco foi
medido como citado anteriormente.

4.8.2.

Cálculo da taxa de acidificação extracelular

Os resultados obtidos nos experimentos de acidificação foram analisados
utilizando o programa Microsoft Excel® e as taxas de bombeamento de prótons foram
calculadas de acordo com a fórmula a seguir (PEROVANO, 2011):

mmol H+ . h-1 . g de células-1 =

ΔpH ÷ ΔpH(HCl) x 60
Δt x PS x volume da solução (50)x1000

Onde:
PS = valor do peso seco médio em gramas
ΔpH = variação de pH na presença de glicose;
ΔpH (HCl) = refere-se à variação de pH após a adição de 1 mol H+ (controle)
Δt = tempo de monitoramento, convertido em escala.
Multiplicou-se por 60 para converter o valor para hora.
Foi dividido pelo peso seco obtendo o resultado em gramas.
Multiplicação por 1.000 na equação, para que a extrusão de prótons seja apresentada em
moles de H+ . h-1 . g-1 de célula.
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4.9. Determinação do transporte de α-glicosídeos (atividade do transportador
AGT1)

As linhagens a serem testadas foram crescidas em tubos contendo 5mL de YP
Sacarose 2% a 30 °C por 48 horas sob agitação de 200 rpm (incubador rotatório New
Brunswick model G25). Em frasco contendo 50mL de YP Sacarose 2%, foi adicionado
volume suficiente para atingir DO600nm entre 0,15 e 0,20. O frasco foi incubado a 30°C,
sob agitação de 200 rpm até que as células atingissem a fase exponencial de crescimento
(DO600nm igual a 1,0). As células foram centrifugadas a 2885g (Beckman Coulter
Allegra X-12R) durante 5 minutos a 4 °C. O sobrenadante foi descartado e 40 mg de
células foram recolhidos e ressuspendidos em 1,7mL de tampão Tris-Succinato 50mM
(Tris 50mM, Ácido Succínico 50mM, pH 5,0) e mantidas a 30 °C por 5 minutos. Uma
alíquota de 100µL foi retirada para determinação de peso seco. À suspensão restante,
foram adicionados 500µL de ρNPαG 40mM (ρ-nitrofenil-α-D-glicopiranosídeo,
Sigma®), diluído em água destilada. Nos tempos 0, 90 e 180 segundos após adição de
ρNPαG, foram recolhidas alíquotas de 500µL e colocadas imediatamente a 95 °C por 3
minutos. Foram adicionados 500µL de bicarbonato de sódio 2M (pH 10,0) em cada
amostra. As amostras foram centrifugadas durante 3 minutos a 16000g (Eppendorf
5415D) e, em seguida, foi realizada a determinação da concentração de
ρ-nitrofenol pela leitura da DO400nm. Os valores de leitura foram corrigidos pela equação
da reta: y = 0,0301x + 0,0309; onde “x” é igual à concentração de ρNPαG transportado
em nmoles e “y” é a leitura da absorbância em 400nm. A atividade do transportador
AGT1 foi expressa em nmoles de ρNPαG transportado. min-1 . g célula-1 (HOLLATZ e
STAMBUK, 2001).

4.10. Atividade da enzima invertase

4.10.1. Extração e quantificação de proteínas

A cada 6 horas, alíquotas de 3mL de cultivos em YP Sacarose 2%, 4%, 8% e
15% das linhagens a serem testadas foram centrifugadas a 2885g por 5 minutos a 4 ºC
(Beckman Coulter Allegra X-12R), descartando-se em seguida o sobrenadante. As
células então foram lavadas em 3mL de tampão imidazol 200mM (imidazol 200mM,
MgCl2 40mM, KCl 400mM, pH 7,0) e novamente centrifugadas a 2885g por 5 minutos
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a 4 ºC. As células foram ressuspendidas em 1mL de tampão imidazol 50mM (imidazol
50mM, MgCl2 40mM, KCl 400mM, pH 7,0) e transferidas para um tubo de vidro.
Foram adicionadas em seguida 0,5g de pérolas de vidro e 2,5µL de PMSF 100mM
(fluoreto de fenilmetilsulfonil). A suspensão foi vortexada por dois ciclos de um
minuto, mantendo os tubos em gelo entre os ciclos por igual período, e em seguida a
suspensão foi transferida para um microtubo. A suspensão foi centrifugada a 16000g
(Eppendorf 5415D) durante 30 segundos, sendo o sobrenadante recolhido em seguida e
mantido congelado a -20 ºC até o momento do uso. As proteínas totais foram
quantificadas segundo o método descrito por LOWRY et al. (1951), utilizando
albumina sérica bovina como padrão.

4.10.2. Dosagem de glicose e atividade invertásica

Em um tubo de vidro foram adicionados 40µL do extrato de proteínas a 60µL
de água destilada, homogeneizando-se em seguida. Foram acrescentados, como
substrato para reação, 100µL de sacarose 0,3M diluída em solução de acetato de
potássio 100mM (pH 5,1) e em seguida incubado em banho-maria a 30 ºC durante 10
minutos. Após incubação, a reação foi interrompida com a adição de 20µL NaOH 0,2M
e em seguida adicionado igual volume de HCl 0,2M para neutralizar o pH da reação.
Após esse procedimento, a glicose liberada foi determinada pela reação clássica de
glicose-oxidase/peroxidase, tendo a ortodianisidina como reativo de cor e a leitura de
absorbância feita a 546 nm. A atividade da enzima invertase foi expressa em nmoles de
glicose.min-1. mg proteína-1 (GOLDSTEIN e LAMPEN, 1975; CELENZA e
CARLSON, 1989).

4.11. Dosagem de ATP intracelular

Os níveis intracelulares de ATP das linhagens testadas foram determinados
pelo método luciferina-luciferase (MILLARD et al., 1997; LOO et al., 2010). As
linhagens foram crescidas em meio YP Glicose 2% e YP Sacarose 2% sob agitação de
200 rpm (incubador rotatório New Brunswick model G25) até que a DO600nm atingisse
1,0 (fase exponencial) ou 2,5 (fase estacionária). De cada frasco, foram retirados 10mL
de suspensão, centrifugados a 2885g por 5 minutos a 4 ºC (Beckman Coulter Allegra X12R), descartando o sobrenadante em seguida. As células foram ressuspendidas em
32

Materiais e Métodos
10mL de solução gelada de metanol em água (1:1) e centrifugadas a 2885g por 5
minutos a 4 ºC. Posteriormente, as células foram lisadas através de maceração em Graal
previamente gelado e com adição de 2,5mL de solução de ácido perclórico (HClO4)
1,2M, 2,5 mL de água destilada e nitrogênio líquido.
Após maceração, o extrato foi coletado e transferido para um tubo Falcon de
50mL e em seguida sonicado (sonicador Sonifier 250 – Branson) por 5 ciclos de 1
minuto cada (com 1 minuto de descanso em gelo entre os ciclos), para aumentar a
eficiência da lise. Após sonicação, o extrato foi centrifugado a 2885g por 5 minutos a 4
ºC para obtenção do extrato livre de células. Foram retirados 40µL do extrato livre de
células que em seguida foi neutralizado com 4,96mL de tampão Tris-EDTA (0,01M
Tris, 0,001M EDTA, pH 7,5).
Para medir os níveis de ATP, foram transferidos para tubos de luminômetro
conforme se segue: branco – 150µL de tampão Tris-EDTA; padrão – 50μL de solução
padrão de ATP (Kit Enliten®, Promega) + 100μL de Tris-EDTA; amostras – 150µL do
extrato neutralizado. Em seguida foi adicionado a cada tubo 100µL de reagente
luciferina-luciferase (Kit Enliten®, Promega). A luminescência foi lida em luminômetro
Lumat 9507 (Berthold Technologies). Uma curva-padrão de ATP foi utilizada como
referência.
Para determinação do peso seco foram filtrados à vácuo em membrana
Millipore (0,75µm de porosidade) 10mL da suspensão celular, sendo as células levadas
em seguida com igual volume de água destilada. As membranas foram levadas a estufa
80 ºC por 24h e posteriormente pesadas. Os níveis de ATP foram expressos em mM . g-1
peso seco.

4.12. Cultivo de células em alta concentração de glicose

4.12.1. Fermentação em YP Glicose 15%

As linhagens de S. cerevisiae testadas foram inoculadas em 50mL de meio YP
Glicose 2% e crescidas a 30 ºC por 24 horas sob agitação de 200 rpm (incubador
rotatório New Brunswick model G25). Todo o volume foi vertido em 200mL de YP
Glicose 10% e incubado por mais 24 horas sob agitação. Após crescimento, foi
calculado o volume de inóculo necessário para se iniciar a fermentação com DO600 igual
a 4,0. Em seguida as células foram coletadas por centrifugação a 2885g por 5 minutos
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(Beckman Coulter Allegra X-12R) a 4 ºC. As células foram ressuspendidas em 200mL
de meio YP Glicose 15% e os frascos de fermentação foram mantidos a 30 ºC sob
agitação de 200 rpm (incubador rotatório New Brunswick model G25) por 48 horas.

4.12.2. Determinação da produção de etanol em fermentação com alta
concentração de glicose

De tempos em tempos os frascos com as suspensões celulares foram pesados e
da relação entre a diferença de peso encontrada foi estimada a produção de etanol. Cada
grama de peso perdida equivale a 1,0g de gás carbônico (CO2) liberado. Dessa forma,
por relação estequiométrica da fermentação alcoólica de glicose, cada grama perdida
equivale a aproximadamente 1,047g de etanol produzido. Estimou-se também a perda
de água por evaporação, corrigindo-se os valores de perda de peso quando necessário.

4.13. Análises químicas

4.13.1. ºBrix

Para verificação do consumo de sacarose, os sólidos solúveis totais (ºBrix)
foram medidos utilizando-se um densímetro digital portátil (modelo DMA 35N – Anton
Paar).

4.14. Análises cromatográficas

4.14.1. Determinação da concentração de etanol

De tempos em tempos, alíquotas de 1mL dos cultivos em YP Glicose e/ou
Sacarose, das linhagens a serem testadas, foram centrifugadas a 3000g por 5 minutos
(Eppendorf 5415D). A determinação da concentração de etanol (v/v) foi realizada por
cromatografia gasosa em cromatógrafo a gás Shimadzu 17A, com detector de ionização
em chama, utilizando-se uma coluna capilar de polietileno glicol (Supelco) de 60 m,
0,25 mm de diâmetro interno e 0,25µm de espessura de filme. As condições
cromatográficas foram as seguintes: temperatura do injetor igual a 225 ºC, temperatura
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do detector igual a 280 ºC; fluxo de gás de arraste (nitrogênio) 30mL/min.; vazão dos
gases no detector, hidrogênio 30mL/min. e ar sintético 300mL/min. e taxa de split igual
a 30. A programação da temperatura do forno da coluna durante a análise
cromatográfica foi a seguinte: inicialmente a 60 ºC por 3 minutos e então levada a 240
ºC a uma razão de 20 ºC/min., permanecendo a 240 ºC por 15 minutos. Foram feitas
injeções de 1,0µL de sobrenadante de cultivos diluído na proporção 1:10. A
concentração de etanol foi expressa em % v/v. (BOSCOLO et al., 2000; NONATO et
al., 2001; CARDOSO et al., 2004; VICENTE, 2007; SOUZA, 2010). Foram utilizados
os seguintes padrões: etanol grau HPLC (J.T. Baker ®), metanol grau HPLC (J.T.
Baker®) e 1-pentanol grau HPLC (Merck®).

4.14.2. Quantificação do etanol

Inicialmente foram injetados separadamente o etanol, metanol (diluente do
padrão interno) e o 1-pentanol (padrão interno) para determinar o tempo de retenção. A
quantificação do etanol nas amostras foi realizada pelo método da padronização interna.
Após análise das soluções, relaciona-se a razão de áreas (área do etanol/área do padrão
interno que tem concentração constante) com a concentração (variada) da substância. A
amostra também é analisada após a adição da mesma quantidade conhecida do padrão
interno. Através da razão de áreas obtidas no cromatograma tem-se a concentração da
substância na amostra (RIBANI et al., 2004).

4.15. Análises estatísticas

As análises estatísticas (ANOVA: teste de Tukey e teste t de Student) foram
realizadas utilizando-se o programa estatístico ASSISTAT (versão 7.6)
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5.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1. Seleção de cepas

5.1.1.

Curvas de crescimento

As cepas são provenientes de dois backgrounds diferentes: BY4741 e PJ69. As
cepas escolhidas para o background BY4741 foram arg82Δ, pgm2Δ, pmc1Δ, snf3Δ,
ste11Δ, ubi4Δ e yvc1Δ. Já para o background PJ69 foram utilizadas as cepas arg82Δ,
arg82Δ yvc1Δ e yvc1Δ. Todas as cepas foram crescidas em 200mL de meio YP Glicose
2%.
Nos dois grupos apenas a cepa arg82Δ apresentou perfil de crescimento
diferenciado em relação à cepa selvagem de referência, conforme mostrado na Figura 8.
As taxas de crescimento específicas (µ) foram calculadas para as cepas testadas e estão
representadas na Tabela 5. Conforme já havia sido observado no perfil de crescimento,
a cepa arg82Δ apresentou em ambos os backgrounds taxa de crescimento inferior à
cepa selvagem, sendo esta taxa equivalente a aproximadamente metade da taxa da cepa
referência. As demais cepas testadas apresentaram taxas de crescimento similares à sua
cepa selvagem.

5.1.2.

Quantificação de etanol

O etanol foi quantificado por cromatografia gasosa em todos os tempos
indicados na Figura 8. Considerou-se, para efeito de comparação, o valor máximo de
etanol quantificado para cada cepa. A produção máxima de etanol está monstrada na
Tabela 6.
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Figura 8 – Perfil de crescimento das cepas selecionadas.
Backgrounds BY4741 (a) e PJ69 (b)
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Tabela 5 – Taxas de crescimento específicas das
cepas. Backgrounds BY4741 e PJ69
Cepa
µ (h-1)
BY4741

0,34

arg82∆

0,15

pgm2∆

0,33

pmc1∆

0,33

snf3∆

0,33

ste11∆

0,33

ubi4∆

0,31

yvc1∆

0,34

PJ69

0,28

arg82∆

0,14

arg82∆ yvc1∆

0,24

yvc1∆

0,29

Tabela 6 – Etanol máximo (% v/v) produzido
pelas cepas. Backgrounds BY4741 e PJ69
Cepa
Etanol máximo (% v/v)
BY4741

1,81

arg82∆

1,49

pgm2∆

1,37

pmc1∆

1,20

snf3∆

1,68

ste11∆

1,79

ubi4∆

1,29

yvc1∆

1,57

PJ69

1,09

arg82∆

1,45

arg82∆ yvc1∆

1,16

yvc1∆

1,15
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De todas as cepas testadas, apenas a cepa arg82Δ do background PJ69
apresentou produção máxima de etanol (1,45% v/v) maior que a cepa selvagem (1,09%
v/v). As outras cepas desse background não superaram a cepa selvagem em termos de
produção de etanol, da mesma forma que as cepas testadas do background BY4741
(1,81% v/v). Dessa forma, apenas a cepa arg82Δ e a sua cepa selvagem referência
(PJ69) foram escolhidas para continuidade do trabalho.

5.2. Aumento da atividade da enzima H+-ATPase de membrana citoplasmática

Os plasmídeos a serem utilizados na transformação das cepas foram obtidos
conforme descrito previamente. Em seguida, cada um dos cinco plasmídeos foi
submetido à clivagem utilizando-se a enzima de restrição Hind III (Fermentas, Brasil).
Conforme demonstrado na Figura 9, é possível observar após a clivagem duas bandas
no gel de agarose 1%. A banda correspondente a aproximadamente 8 Kb representa o
plasmídeo pSB32 sem o fragmento (NONET, SWEETSER e YOUNG, 1987) contendo
o gene PMA1, que se mostra como uma banda de 5 Kb no gel.
A transformação foi confirmada pela aquisição da capacidade de crescimento
das linhagens transformadas em meio SD na ausência do aminoácido leucina – marca
auxotrófica presente no plasmídeo (NONET, SWEETSER e YOUNG, 1987),
capacidade ausente tanto em PJ69 quanto em arg82∆ (resultados não mostrados).
Confirmou-se também a identidade das linhagens pela ausência de crescimento
em meio SD sem adição de uracila, triptofano e histidina, evitando a escolha de falsopositivos (resultados não mostrados).

5.2.1.

Parâmetros de crescimento das linhagens transformadas

Foram observados o perfil de crescimento e o acúmulo de biomassa celular
(peso seco). O experimento foi realizado em duplicata para cada cepa e é possível
observar o perfil de crescimento das mesmas e as medidas de peso seco na Figura 10.
Não houve alteração no perfil de crescimento nas células transformadas com os
plasmídeos, quando comparadas à cepa referente, tanto para PJ69 quanto para arg82Δ.
Além disto, observou-se que, conforme já indicado na literatura e no presente trabalho
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Figura 9 – Digestão do plasmídeo pSB32 contendo diferentes construções do gene
PMA1 resolvidos em gel de agarose 1%. Linhas 1 e 12: padrão de peso molecular;
Linhas 2, 4, 6, 8 e 10: plasmídeos sem clivagem; Linhas 3, 5, 7, 9 e 11: plasmídeos após
clivagem com a enzima de restrição Hind III. A linha acima do gel indica as
modificações realizadas no gene PMA1, conforme Tabela 4.
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Figura 10 – Parâmetros de crescimento das linhagens transformadas com o
plasmídeo pSB32 contendo diferentes construções do gene PMA1. Perfil de
crescimento (DO600nm) da linhagem selvagem PJ69 e respectivos transformantes (a) e
linhagem arg82Δ e transformantes (b) e peso seco (g/mL) PJ69 e transformantes (c) e
arg82Δ e transformantes (d).
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(DUBOIS e MESSENGUY, 1994), a cepa arg82∆ apresentou menor crescimento e
assim um menor acúmulo de biomassa em comparação com a cepa selvagem PJ69. As
taxas de crescimento específico foram calculadas para as cepas e não apresentaram
alterações significativas, conforme demonstrado na Tabela 7.
Conforme modelo hipotético de ativação da H+-ATPase de membrana
citoplasmática, induzido por glicose, a internalização seguida pela fosforilação de
glicose ou galactose gera um sinal que estimularia uma proteína G, Gpa2p, e a
fosfolipase C promovendo sua ativação. A fosfolipase C hidrolisaria o PIP2 gerando
diacilglicerol (DAG) e IP3. Este último agiria direta ou indiretamente no canal de cálcio
vacuolar Yvc1p, levando a um aumento no sinal de cálcio intracelular, culminando com
a ativação da enzima (BOUILLET et al., 2012).
Arg82p atua em pelo menos dois processos celulares: regula a transcrição de
genes arginina-responsivos e juntamente com Plc1p e Ipk1p, Arg82p atua na via que
leva à produção de inositol polifosfatos solúveis no núcleo. A cepa arg82Δ já apresenta
por si só atividade aumentada da enzima H+-ATPase, uma vez que, a ausência da
Arg82p impede que o IP3 seja fosforilado em IP4 e IP5. Dessa maneira, o sinal gerado
para liberação de cálcio, que deveria ser transiente, mantém-se por um período maior de
tempo, aumentando assim a atividade da H+-ATPase (SAIARDI et al., 1999; STEGER
et al., 2003).
É possível que, com uma maior atividade ATPásica, esta linhagem apresente
um maior gasto energético que consequentemente leve-a a ter um maior rendimento em
produção de etanol. Cepas com deleção do gene arg82Δ apresentam crescimento lento
(DUBOIS e MESSENGUY, 1994), o que pode ser indício de um maior dispêndio de
energia causado pela super-ativação da H+-ATPase em detrimento de crescimento
celular.
Outra possibilidade de aumento de atividade da H+-ATPase é fazer com que a
mesma esteja constitutivamente ativada, ou seja, não dependa da fosforilação dos sítios
regulatórios na cauda C-terminal para que haja alteração dos parâmetros cinéticos Km e
Vmáx (PORTILLO, 2000). Esta alteração pode ser alcançada pela substituição dos
aminoácidos fosforiláveis implicados na alteração da atividade, S899 e T912 (DE LA
FUENTE, MALDONADO e PORTILLO, 1997; PORTILLO, 2000), por aminoácidos
que possuam cadeia lateral com carga negativa, simulando assim o efeito conferido pela
fosforilação.
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Tabela 7 – Taxas de crescimento específicas das
cepas. PJ69, arg82Δ e transformadas
Cepa
µ (h-1)
PJ69

0,29

PJ69 + S899D

0,30

PJ69 + S899D T912D

0,31

PJ69 + T912A

0,23

PJ69 + T912D

0,34

PJ69 + S899A

0,38

arg82Δ

0,15

arg82Δ + S899D

0,16

arg82Δ + S899D T912D

0,20

arg82Δ + T912A

0,15

arg82∆ + T912D

0,14

arg82∆ + S899A

0,18
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Neste trabalho, utilizamos cinco plasmídeos contendo o gene PMA1
modificado para que os aminoácidos fossem alterados na proteína expressa, conforme
Tabela 4. Dos plasmídeos utilizados, a substituição por ácido aspártico simula o efeito
de fosforilação em um dos resíduos citados ou em ambos. Já a substituição por alanina
impede que haja fosforilação por proteína(s) quinase(s).

5.2.2.

Acidificação extracelular das linhagens transformadas

A acidificação extracelular pode ser utilizada como medida indireta para
observação do aumento de atividade da H+-ATPase de membrana citoplasmática, uma
vez que uma maior ativação da enzima leva ao aumento do bombeamento de prótons
para o meio extracelular, tornando-o mais ácido (SERRANO, 1980; SOUZA, TRÓPIA
e BRANDÃO, 2001; TRÓPIA et al., 2006; BOUILLET et al., 2012).
Este teste foi realizado em duplicata com três repetições para cada cepa testada.
O perfil de variação do pH extracelular, representado pela média dos valores de pH
medidos em cada tempo, pode ser observado na Figura 11. A taxa de bombeamento de
prótons foi calculada e os valores encontrados estão representados na Figura 12.
Conforme já havia sido observado anteriormente por TRÓPIA et al. (2006), a
taxa de acidificação da cepa arg82Δ (0,614 mmoles H+ h-1 g-1) mostrou-se superior à
verificada na cepa selvagem (0,264 mmoles H+ h-1 g-1), equivalente a aproximadamente
o dobro do verificado na cepa PJ69.
Os asteriscos indicam os valores de taxa de bombeamento de prótons onde
houve diferença em relação à cepa de referência (sem plasmídeo). A introdução dos
plasmídeos não influenciou positivamente a taxa de acidificação, isto é, não houve
aumento em nenhuma cepa transformada. As taxas de acidificação foram iguais à
observada para a

cepa

referência

ou

tiveram

os seus

valores reduzidos

significativamente (Figura 12).
Nenhuma das cepas transformadas apresentou indicativos de aumento de
atividade da H+-ATPase ou alteração dos parâmetros de crescimento, mesmo na
presença da enzima modificada para ativação constitutiva. Isso pode ser devido à
presença simultânea das duas formas da H+-ATPase: a enzima expressa a partir do DNA
genômico (que precisa ser ativada) e a enzima produzida a partir do gene PMA1
modificado presente no plasmídeo. Nesse caso, seria interessante se utilizar uma cepa
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Figura 11 – Perfil de variação do pH extracelular após adição de glicose ao meio
(concentração final 100mM). PJ69 e transformadas (a) e arg82Δ e transformadas (b).

Figura 12 – Taxa de acidificação extracelular (em mmoles H+ h-1 g -1). PJ69 e
transformadas (a) e arg82Δ e transformadas (b). *p<0,05, teste ANOVA (teste de
Tukey).
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de levedura onde seja possível restringir a expressão da Pma1p a partir do DNA
genômicoe assim garantir que a Pma1p expressa a partir do plasmídeo seja a “forma
dominante” presente na membrana citoplasmática.
CID et al. (1987) desenvolveram uma cepa de Saccharomyces cerevisiae
que só é capaz de expressar o gene PMA1 genômico na presença de galactose. Assim,
após transformação com o plasmídeo de interesse e crescendo a célula em glicose,
somente o gene PMA1 plasmidial seria expresso. Dessa maneira, a utilização dessa cepa
ou de outra com características semelhantes, seria ideal para verificação da influência da
substituição desses aminoácidos na atividade da H+-ATPase e posteriormente qual seria
a influência dessas alterações na produtividade de etanol por cada cepa transformada.

5.3. Fermentações com as cepas PJ69 e arg82∆ em diferentes concentrações de
sacarose

Durante a fermentação, a sacarose é hidrolisada em frutose e glicose, que são
convertidas em etanol e dióxido de carbono. Cada molécula de glicose e/ou frutose é
convertida em duas moléculas de etanol e duas de dióxido de carbono.
Aproximadamente 90% do açúcar presente no meio é fermentado, e além do etanol e
dióxido de carbono, há a formação de subprodutos como resultado de reações paralelas
à fermentação, ao crescimento celular e às impurezas presentes no caldo de cana. Além
disso, aproximadamente 4% da glicose produzida pela quebra da sacarose não é
consumida. Os subprodutos mais comumente encontrados em fermentações de larga
escala são o glicerol, ácido acético e ácido succínico (DIAS et al., 2009). No Brasil
utiliza-se principalmente a cana-de-açúcar como matéria-prima para a produção de
etanol combustível (BASSO et al., 2008). Após moagem dessa matéria-prima, é
produzido um caldo que apresenta como um dos principais componentes, a sacarose. O
caldo de cana utilizado no processo de produção de etanol apresenta em média 22% p/v
desse açúcar (DIAS et al., 2009).
Assim, realizou-se o crescimento em 100mL de meio YP das cepas PJ69 e
arg82∆ acrescido de sacarose em diferentes concentrações (2, 4, 8 e 15%). O
crescimento foi acompanhado durante 60 horas e o perfil de crescimento, para cada uma
das concentrações de sacarose, está representado na Figura 13.
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Figura 13 – Perfil de crescimento das cepas PJ69 e arg82Δ em diferentes
concentrações de sacarose. 2% (a), 4% (b), 8% (c) e 15% (d)
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As taxas de crescimento específico foram calculadas para as cepas nas
diferentes concentrações de sacarose, conforme demonstrado na Tabela 8.

Tabela 8 – Taxas de crescimento específicas das cepas PJ69 e arg82∆ em
diferentes concentrações de sacarose
Cepa
µ (h-1)
PJ69

0,32

0,26

0,34

0,29

arg82∆

0,24

0,17

0,19

0,17

Concentração de Sacarose

2%

4%

8%

15%

Aparentemente, a concentração de sacarose não afetou a taxa de crescimento
das cepas, em nenhuma das concentrações. E, como já havia sido observado no
crescimento em glicose, a cepa arg82∆ apresentou taxa de crescimento inferior
comparada à selvagem.

5.3.1.

Quantificação de etanol

O etanol foi quantificado por cromatografia gasosa, nos tempos indicados na
Figura 14.
Na Figura 14 podemos observar que nas concentrações de 2% e 4% de
sacarose, durante 32 horas de fermentação, a produção de etanol pelas duas cepas foi
similar em praticamente todos os intervalos testados. Nas fermentações com 8% e 15%
de sacarose, apenas na menor concentração a produção de etanol foi similar para as duas
cepas, ao final de 60 horas de fermentação. Utilizando-se 15%, a cepa arg82Δ
apresentou menor produção de etanol se comparada a cepa PJ69.

5.4. Consumo de sacarose pelas as cepas PJ69 e arg82∆ durante a fermentação

Foi avaliado o consumo de sacarose ao longo da fermentação, em células
crescidas em 200mL de meio YP Sacarose nas concentrações de 2, 4, 8 e 15%. O
consumo foi monitorado através da medida do Brix durante os tempos indicados e os
resultados obtidos estão representados na Figura 15.
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Figura 14 – Produção de etanol pelas cepas PJ69 e arg82Δ em diferentes
concentrações de sacarose. 2% (a), 4% (b), 8% (c) e 15% (d)
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Figura 15 – Crescimento celular ( e ) e consumo de sacarose ( e ) das cepas
PJ69 e arg82Δ em diferentes concentrações de sacarose. 2% (a), 4% (b), 8% (c) e
15% (d)
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Há uma diferença no perfil de consumo de sacarose entre as duas cepas (Figura
15). A cepa arg82Δ apresenta, nas concentrações testadas, um menor consumo de
sacarose ao longo da fermentação. Entretanto, ao final da fermentação, mesmo com o
consumo de sacarose mais lento observado na cepa arg82Δ, as duas cepas atingem
níveis semelhantes de consumo, exceção somente quando o crescimento é feito com
adição de 15% de sacarose (Figura 15d).
A fermentação em 15% de sacarose indicou que para a cepa arg82Δ há uma
maior quantidade de sacarose residual ao final de 60 horas de crescimento, comparada à
cepa PJ69. Esse dado poderia explicar, ao menos em parte, a menor produção de etanol
observada nessa cepa (Figura 14), uma vez que nem todo o açúcar presente foi
convertido em etanol.

5.5. Metabolismo de sacarose nas cepas PJ69 e arg82∆

A cepa arg82Δ apresentou um consumo menor e/ou mais lento de sacarose que
a PJ69, como pode ser visto na Figura 15. Dessa maneira, investigou-se se esse menor
consumo poderia ser devido a uma menor atividade da enzima invertase ou se havia
diferença em relação ao transporte de sacarose para dentro da célula, e que estaria
interferindo no metabolismo desse açúcar por arg82Δ.
Saccharomyces cerevisiae pode metabolizar a sacarose de duas formas. No
principal mecanismo, a sacarose é hidrolisada por uma enzima extracelular denominada
invertase, codificada pelo gene SUC2. A hidrólise da sacarose produz glicose e frutose
que entram na célula através de difusão facilitada via transportadores de hexose
codificados por genes da família HXT (BASSO et al., 2011).
A segunda forma envolve o transporte ativo da sacarose para dentro da célula
através de um mecanismo de simporte, realizado por um transportador de α-glicosídeos
codificado pelo gene AGT1, e assim a sacarose é hidrolisada intracelularmente. Este
transportador é capaz de transportar ativamente maltose, trealose, maltotriose,
melezitose, α-metilglicosídeo e sacarose, sendo considerado um transportador de alta
afinidade para este último (Km ~ 7mM), embora haja também um transportador de
maltose MALx1 com baixa afinidade para sacarose (Km > 100mM) (HOLLATZ e
STAMBUK, 2000; BADOTTI et al., 2008; BASSO et al., 2011).
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5.5.1.

Atividade invertásica

Para realização do teste de atividade invertásica foram retiradas amostras de
cada tempo indicado do teste realizado para verificação do consumo de sacarose, em
cada uma das concentrações de sacarose testadas 2, 4, 8 e 15%.
Para a amostra de cada tempo selecionado, realizou-se o teste de atividade
invertásica em duplicata, cada uma com duas repetições. Os resultados estão
representados na Figura 16. A atividade está expressa em nmoles glicose.min-1.mg
proteína-1.
Os asteriscos indicam os valores de atividade invertásica onde houve diferença
quando se comparam as duas cepas no mesmo tempo amostrado, conforme teste
estatístico ANOVA (teste t de Student), com 95% de confiança (Figura 16).

5.5.2.

Atividade do transportador AGT1

O teste para determinação da atividade do transportador AGT1 foi realizado
conforme descrito previamente. Os testes foram feitos em duplicata, cada uma com três
repetições. Os resultados estão representados na Figura 17. A atividade do transportador
está expressa em nmoles de ρNPαG transportado. min-1. g célula-1.
Não houve diferença significativa nas atividades do transportador AGT1 para
as duas cepas testadas, conforme teste estatístico ANOVA (teste t de Student), com 95%
de confiança (Figura 17). A cepa PJ69 apresentou atividade média de 310 nmoles de
ρNPαG transportado. min-1 . g célula-1 enquanto a cepa arg82Δ transportou 320 nmoles
de ρNPαG. min-1 . g célula-1.
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Figura 16 – Atividade invertásica das cepas PJ69 e arg82Δ em diferentes
concentrações de sacarose. 2% (a), 4% (b), 8% (c) e 15% (d). *p<0,05, teste ANOVA
(teste t de Student).
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Figura 17 – Atividade do transportador AGT1 das cepas PJ69 e arg82Δ
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É notável que, em qualquer das concentrações de sacarose utilizada, a cepa
PJ69 apresenta uma atividade invertásica maior que a da arg82Δ. Após 4 horas de
crescimento, já se observa a desrepressão do gene SUC2, que pode ser inferida
indiretamente pela elevada atividade da invertase neste tempo. À medida que aumenta a
captação de glicose, produzida pela hidrólise da sacarose, pode-se observar uma
diminuição da atividade invertásica, uma vez que a glicose é repressora do metabolismo
de sacarose (GANCEDO, 1998).
O menor consumo de sacarose e menor atividade invertásica exibidos por
arg82Δ pode ser devido a uma menor desrepressão do gene SUC2. A expressão desse
gene é dependente do complexo SWI/SNF que apresenta atividade reduzida na ausência
de IP4 e IP5, e em arg82∆, a ausência da Arg82p impede que o IP 3 seja fosforilado em
IP4 e IP5, já que essa enzima desempenha essa atividade em Saccharomyces cerevisiae
(SAIARDI et al., 1999; CHANG E VANCURA, 2012).
O complexo SWI/SNF (“switch/sucrose nonfermentable”) é necessário para a
expressão de uma grande diversidade de genes em Saccharomyces cerevisiae. SWI/SNF
foi o primeiro complexo remodelador da cromatina ATP-dependente descrito e este
complexo é caracterizado por ser grande e com múltiplas subunidades, contendo oito ou
mais proteínas. Estudos genéticos em S. cerevisiae indicaram que a maior parte das
subunidades do complexo são necessárias para as funções desempenhadas in vivo e que
mutações nulas para os genes que codificam as proteínas do complexo levaram a
fenótipos similares (BURNS e PETERSON, 1997; SUDARSANAM e WINSTON,
2000; EUSKIRCHEN et al., 2012).
Em S. cerevisiae, a proteína Snf6p é capaz de ativar a transcrição
independentemente das outras proteínas do complexo e já foi verificado que essa
proteína é necessária para manutenção da integridade estrutural do complexo SWI/SNF
(ESTRUCH e CARLSON, 1990; SUDARSANAM e WINSTON, 2000). Assim,
decidiu-se verificar se uma cepa snf6Δ apresentaria fenótipo semelhante ao encontrado
em arg82Δ com relação ao metabolismo de sacarose, uma vez que o complexo
SWI/SNF estaria com atividade reduzida de forma semelhante à cepa arg82Δ.

5.6. Metabolismo de sacarose nas cepas BY4741 e snf6∆

Neste teste, utilizaram-se as cepas da coleção EUROSCARF (European
Saccharomyces cerevisiae Archive for Functional Analysis) uma vez que essa coleção já
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possui todos os mutantes viáveis após deleção individual de cada um dos genes de S.
cerevisiae. Utilizou-se como cepa referência a selvagem BY4741 para comparação com
a cepa snf6∆.
As cepas foram crescidas em 200mL de meio YP Sacarose 15%, pois nessa
concentração se observou uma maior diferença de consumo desse açúcar entre as cepas
PJ69 e arg82Δ. O crescimento das cepas BY4741 e snf6∆ bem como o consumo de
sacarose, medido através do Brix, estão representados na Figura 18.
Além do crescimento em 15% de sacarose, realizou-se também o
plaqueamento em meio sólido YP Glicose 2% e YP Sacarose 2%, através de microgota
(20 µL por diluição), representado na Figura 19.
Pode-se observar que, as duas cepas apresentaram comportamento semelhante
quando crescidas em meio de cultivo acrescido de 15% de sacarose. Segundo a
literatura, a ausência da proteína Snf6p faria com que o complexo SWI/SNF se torne
instável e assim reduziria a expressão do gene SUC2. Entretanto, ao menos em relação
ao consumo de sacarose, a cepa snf6Δ não apresentou diferença comparada à cepa
BY4741 (selvagem). Vale ressaltar também que, em nenhum dos trabalhos pesquisados,
utilizou-se a cepa BY4741 para estudos do metabolismo de sacarose e sua relação com
o complexo SWI/SNF ou as proteínas que o compõem. É necessário também a
realização de testes posteriores com o objetivo de se confirmar se a cepa utilizada
apresenta deleção do gene SNF6.
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Figura 18 – Crescimento celular ( e ) e consumo de sacarose ( e ) e
consumo de sacarose das cepas BY4741 e snf6Δ em meio YP Sacarose 15%

Figura 19 – Crescimento celular em meio sólido das
cepas BY4741 e snf6Δ. (a) Glicose e (b) Sacarose
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5.7. Quantificação de ATP intracelular nas cepas PJ69 e arg82Δ

Com uma maior atividade ATPásica, é possível imaginar que a cepa arg82Δ
apresente um maior gasto energético e assim apresente um conteúdo de ATP
intracelular pequeno em relação à cepa selvagem. Como já dito anteriormente, cepas
com deleção do gene arg82∆ apresentam crescimento lento, o que pode ser indício de
um maior gasto de energia causado pela super-ativação da H+-ATPase em detrimento de
crescimento celular.
Decidiu-se quantificar o conteúdo nas cepas PJ69 e arg82Δ em dois momentos
fisiológicos distintos: durante a fase exponencial e na fase estacionária. As
quantificações foram realizadas em duplicata, cada uma com três repetições. Os
resultados estão expressos em mM de ATP . g-1 peso seco (Figura 20). Os asteriscos
indicam os valores de conteúdo de ATP intracelular onde houve diferença quando se
comparam as duas cepas, conforme teste estatístico ANOVA (teste t de Student), com
95% de confiança (Figura 20).
Em glicose, a cepa arg82Δ tem um conteúdo de ATP bem superior na fase
exponencial (0,31 mM) que a cepa selvagem PJ69 (0,05 mM) na mesma fase. Na fase
estacionária, ATP intracelular reduz nas duas cepas, entretanto, a arg82Δ (0,06 mM)
ainda apresenta um conteúdo seis vezes maior que a PJ69 (0,01 mM).
Com as cepas crescidas em sacarose, a concentração intracelular de ATP é
aparentemente constante para as duas cepas nas duas fases. O ATP quantificado foi
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Figura 20 – ATP intracelular das cepas PJ69 e arg82Δ nas fases exponencial e
estacionária. (a) Glicose e (b) Sacarose. *p<0,05, teste ANOVA (teste t de Student).
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para as fases exponencial e estacionária respectivamente, em PJ69 (0,12 mM e 0,10
mM) e arg82Δ (0,13 mM e 0,15 mM).
Em qualquer uma das situações, o ATP intracelular encontrado em arg82Δ é
superior ao verificado na cepa PJ69, o que é surpreendente, já que se esperava um
menor conteúdo de ATP nessa cepa, já que ela apresenta uma super-ativação da enzima
H+-ATPase de membrana citoplasmática e que estaria utilizando o ATP intracelular de
forma contínua. Isso pode ser explicado, ao menos em parte, em função da menor
atividade do complexo SWI/SNF que apresenta atividade ATPásica, e tem sua atividade
reduzida em cepas com deleção do gene ARG82 (EUSKIRCHEN at al., 2012). A maior
quantidade de ATP também poderia ser explicada pela ausência de atividade quinase da
Arg82p nessa cepa, que dessa maneira contribuiria para o aumento de ATP verificado.

5.8. Fermentação das cepas PJ69 e arg82Δ em meio com alta concentração de
glicose

Neste experimento estimou-se a produção de etanol das duas cepas quando
crescidas em 200mL de meio YP Glicose 15% durante 60 horas de fermentação, sendo
os cultivos realizados em duplicata. O etanol produzido foi estimado através de relação
estequiométrica e os valores obtidos estão representados na Figura 21.
Ao final da fermentação, as duas cepas apresentaram produção de etanol
semelhante. A cepa PJ69 atingiu o máximo da fermentação com 27 horas, enquanto a
arg82Δ só atingiu o mesmo patamar com o dobro do tempo, a partir de 54 horas. Isso
pode ser devido ao menor crescimento dessa cepa que assim só atinge uma biomassa
capaz de fermentar o açúcar presente em um intervalo de tempo maior que a cepa
selvagem.
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Figura 21 – Produção de etanol pelas cepas PJ69 e arg82Δ em fermentação com
15% de glicose.
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Conclusões

Dentre as cepas selecionadas para produção de etanol todas apresentavam
maior ativação da H+-ATPase quando comparada à cepa selvagem nos dois
backgrounds, com exceção das cepas yvc1Δ e arg82Δ yvc1Δ. Apenas a cepa arg82Δ e a
sua cepa selvagem respectiva (PJ69) seguiram adiante nos experimentos já que a
arg82Δ mostrou produção de etanol aproximadamente 30% superior à selvagem o que
foi considerado significativo.
A transformação das cepas PJ69 e arg82Δ com os plasmídeos contendo o gene
PMA1 modificado não apresentou nenhuma cepa com taxa de acidificação extracelular
(medida indireta da atividade H+-ATPásica) superior à cepa referência. Nenhuma das
cepas transformadas apresentou alteração na taxa de crescimento específica ou no
acúmulo de biomassa.
Em fermentação com glicose a baixas concentrações (2%) a cepa arg82Δ
apresentou menor taxa de crescimento e maior produção de etanol (resultados
preliminares). Já quando se realiza fermentação tendo a sacarose como fonte de carbono
a cepa PJ69 mostrou uma maior produção de etanol e maior consumo de sacarose em
concentrações mais elevadas desse açúcar (8 e 15%). Outro aspecto a se salientar é a
maior atividade invertásica exibida pela cepa PJ69 em relação à arg82Δ.
PJ69 e arg82Δ crescidas em glicose apresentaram diferenças significativas em
relação ao conteúdo de ATP. Tanto na fase exponencial quanto na estacionária, arg82Δ
apresenta um conteúdo de ATP seis vezes maior que a cepa selvagem. Em sacarose, o
conteúdo em arg82Δ também é maior, porém não tão superior em termos proporcionais.
Em fermentação com alta concentração de glicose (15% p/v), as duas cepas
produziram ao final da fermentação, concentrações similares de etanol. Porém, a cepa
arg82Δ levou aproximadamente o dobro do tempo da cepa PJ69 para atingir a mesma
concentração.
De forma indireta, mas não menos importante, observa-se que a ausência do
gene ARG82, aparentemente afeta a expressão e/ou atividade da enzima invertase,
codificada pelo gene SUC2.
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Perspectivas

É interessante verificar se na cepa arg82Δ a ausência desse gene realmente
interfere na expressão do gene SUC2, utilizando-se, por exemplo, a técnica de PCR em
tempo real.
Outro aspecto que poderia ser averiguado seria verificar qual a influência da
super-expressão do gene ARG82 em cepas de Saccharomyces cerevisiae utilizadas na
produção industrial de etanol e assim verificar a influência dessa super-expressão na
fisiologia dessas leveduras – crescimento e produção de etanol.
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