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RESUMO 

 

FIGUEIRÊDO, C. M. Estudo da influência do gene FLO8 em fenótipos de linhagens de 
Saccharomyces cerevisiae isoladas em processos industriais de produção de etanol 
combustível no Brasil. 2012. 113 f. Tese (Doutorado em Biotecnologia) – Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
 
A produção de etanol combustível no Brasil é realizada, na maioria das usinas, através do 
sistema de batelada alimentada onde as células de levedura, principalmente Saccharomyces 
cerevisiae, são constantemente centrifugadas e reutilizadas em vários ciclos fermentativos 
subsequentes ao longo da safra. As linhagens de Saccharomyces cerevisiae dominantes do 
processo apresentam-se adaptadas ao ambiente hostil das dornas de fermentação. Este 
estresse é gerado por altas concentrações de açúcares, baixos valores de pH, altas pressões 
osmóticas proveniente das altas concentrações de etanol e de glicerol produzidas, além das 
altas temperaturas. Algumas adaptações resultam em características fenotípicas 
indesejáveis ao processo de produção de etanol brasileiro, floculação celular, produção de 
espuma e biofilmes. Propriedades como estas: dificultam o reciclo celular através da 
floculação; diminuem o volume útil das dornas pela quantidade de espuma formada; 
dificultam a manutenção das dornas pela formação de biofilme; além de determinarem 
menor contato entre as células e o mosto a ser fermentado, o que afeta a produtividade de 
etanol e o custo de produção. Desta forma, a pronta identificação destas características nas 
linhagens de leveduras utilizadas nos processos industriais faz-se necessária para minimizar 
as perdas de rendimento. Sabe-se que as proteínas tipo floculinas estão relacionadas a estes 
fenótipos, sendo estas codificadas pela família de genes FLO. A proteína Flo8p, regulada pela 
via AMPc-PKA, aparece como um dos principais fatores de regulação desta família de genes 
e teria papel fundamental na expressão das características fenotípicas indesejáveis. Tendo 
em vista uma melhor compreensão da regulação das características fenotípicas de linhagens 
industriais de S. cerevisiae, o presente trabalho teve como objetivo analisar o fenótipo e o 
comportamento metabólico, relacionando-os com a regulação via Flo8p e a fonte de 
carbono. Os resultados obtidos no presente trabalho revelaram que a proteína Flo8p exerce 
um papel fundamental na regulação destas características fenotípicas estudadas na 
linhagem industrial FT02. Os dados obtidos a partir do ensaio de formação de espuma 
exibiram que nesta linhagem, o gene FLO11 pode ser o responsável pela indução deste 
fenótipo, uma vez que deletando o gene FLO8, esta linhagem perde a capacidade de 
produzir espuma. Além disso, a linhagem modificada ∆flo8 apresentou uma menor taxa de 
floculação celular, menor hidrofobicidade celular, assim como perdeu a capacidade de 
filamentação. Quanto à regulação pela fonte de carbono, constatou-se que a sacarose 
apresentou maior habilidade na indução dos fenótipos estudados. Foi constatado também 
que para formação de espuma, a concentração da fonte de carbono foi determinante no 
volume máximo produzido. Finalizando as análises, foram realizados qPCR para 
determinação da expressão relativa dos genes da família FLO e sua relação com o gene FLO8. 
Assim, averiguamos que além dos gene FLO1 e FLO11, os genes FLO9 e FLO10 evidenciaram 
regulação via Flo8p. Portanto, através de caracterizações fenotípicas da linhagem industrial 
isolada do processo de produção de etanol combustível, FT02, e de sua linhagem modificada 
∆flo8, pudemos inferir sobre a regulação dos fenótipos pela via AMPc-PKA/Flo8p, sendo o 
primeiro trabalho a relacionar a produção de espuma ao gene FLO8. 
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ABSTRACT 
 

FIGUEIRÊDO, C. M. The influence of the FLO8 gene in phenotypes of Saccharomyces 
cerevisiae strains isolated from industrial fuel ethanol production in Brazil. 2012. 113 p. Ph. 
D. thesis (Biotechnology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2012. 
 
Fuel ethanol production in Brazil is performed, in the majority of distilleries, using a fed-
batch process where the yeast cells, mainly Saccharomyces cerevisiae, are continuously 
centrifuged and reused in several fermentative cycles during the whole crop season. The 
dominant S. cerevisiae strains in this process presents adapted to de hostile environment of 
the fermentation vats. This stress is generated by high sugar concentration, low pH values, 
high osmotic pressure from the high ethanol and glycerol concentrations, besides the high 
temperature. Some adjustments result in undesirable phenotypic characteristics for the 
ethanol brazilian production process, cellular flocculation, foam formation and biofilm. 
Properties like those: hampers the cell recycling through flocculation; reduce the usable vat 
volume because of the foam formed; also hampers the vat maintenance because of the 
biofilm formation; beyond determine lower contact between cell and must, which affects 
the ethanol productivity and the production cost. So, the early identification of these 
characteristics of the yeast strains used in industrial process is necessary to prevent the yield 
losses. It is known that proteins like flocculins are related to those phenotypes, which are 
encoded by the FLO family genes. The Flo8p protein, regulated by c AMP-PKA pathway, 
appears as one of the main transcription factors of this gene family and probably has a 
fundamental role in the expression of these undesirable phenotypic characteristics. 
Intending a better comprehension of the phenotypic characteristics regulation of the 
industrial S. cerevisiae strains, the present work aimed to analyze the phenotype and the 
metabolic behavior, relating them with the Flo8p regulation and the carbon sources. The 
results obtained in the present study revealed that Flo8p has a crucial role in these 
phenotypic characteristics regulation from the industrial strain, FT02. The data obtained 
from foam assay exhibited that in this industrial strain, the FLO11 gene might be the 
responsible for this phenotype induction, since deleting the FLO8 gene, this strain loses the 
ability to produce foam. Moreover, the ∆flo8 strain showed the lower rate of cell 
flocculation, lower cell surface hydrophobicity, and lost the filamentation capability. The 
regulation by carbon sources found that the sucrose had greater ability to induce the studied 
phenotypes. It was also found that for foam formation, the carbon sources were 
determinant in the maximum produced volume. Concluding our analyses, qPCR were 
performed to determine the relative expression of the gene FLO family and the relation with 
the FLO8 gene. Thus, we observed that besides FLO1 and FLO11 genes, the FLO9 and FLO10 
genes demonstrated Flo8p regulation. Therefore, by the phenotypic characteristics from the 
industrial strain isolated from the ethanol fuel production process, FT02, and the ∆flo8 
strain, we could infer about the phenotypes regulation through cAMP-PKA/Flo8p pathway, 
being the first work to relate the foam formation to FLO8 gene. 
 
Keywords: Saccharomyces. Genetic regulation. Transcription factors. Ethanol. Fermentation. 
Phenotypes. 
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1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 Brasil e o etanol combustível 

 

 As indústrias de açúcar e de álcool sempre estiveram relacionadas entre si 

desempenhando um papel importante na economia brasileira desde a época do Brasil 

Império. Deduz-se que a produção de açúcar teve início em 1532 na capitania de São Vicente 

e posteriormente na de Pernambuco, a partir da vinda das primeiras mudas de cana-de-

açúcar provenientes da ilha da Madeira. Entretanto, a produção industrial de etanol no 

Brasil provavelmente teve início efetivamente em meados do século XIX, com as sobras de 

melaço da indústria de açúcar, o que ampliava sua capacidade produtiva (LIMA; BASSO; 

AMORIM, 2001; WHEALS et al., 1999). 

Em 1929, devido a uma grande crise internacional, a indústria açucareira no Brasil 

não ficou a salvo. Em remediação a este fato, foi instalada a primeira indústria de álcool 

anidro brasileira, e também, estabelecida a medida da obrigatoriedade da mistura de 5% de 

etanol à gasolina. A partir dos anos 70, com a crise mundial de petróleo, o governo brasileiro 

incentivou o desenvolvimento de tecnologias alternativas aos derivados do petróleo, como a 

gasolina. Assim, iniciou-se uma nova fase na produção de etanol no Brasil. O etanol surgiu 

como o combustível alternativo e com a sua utilização, ampliou-se o parque canavieiro, 

realizou-se uma modernização das destilarias e instalação de unidades autônomas, assim 

como a criação de grande número de empregos diretos e indiretos. A este programa de 

incentivo à produção de etanol, foi dado o nome de Pró-Álcool. Com isto, o aumento das 

áreas de plantio e o incentivo à implementação de destilarias autônomas foram fortemente 

estimulados através de programas de financiamento oferecidos pelo governo (ANDRIETTA et 

al. 2007; LIMA; BASSO; AMORIM, 2001; WHEALS et al., 1999). 

Nos anos 80, mais de 85% dos carros funcionavam exclusivamente utilizando etanol 

como combustível. Até esse período, as unidades produtoras de cana-de-açúcar, matéria-

prima do etanol, dedicavam sua produção ao açúcar e à aguardente. Com o incentivo do 

governo e do mercado, intensificaram a produção de etanol, implementando conceitos 

biológicos e de engenharia envolvidos no processo fermentativo (ANDRIETTA et al., 2007). A 

produção total de etanol no Brasil cresceu aproximadamente 4% ao ano desde a década de 

90, produzindo cerca de mais de 13% da energia requerida pelo país no final dessa década. 
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Concomitantemente, os custos diminuíram cerca de 3% ao ano desde o programa Pró-

Álcool, resultando num incentivo maior à industria de etanol (WHEALS et al., 1999). 

O processo de fermentação no Brasil sofreu um grande avanço tecnológico com a 

introdução do sistema Melle-Boinot, o qual se baseia em fermentações com alta densidade 

celular e posterior reciclo de leveduras. No sistema Melle-Boinot, ao final de cada 

fermentação, as células são centrifugadas, o que as separa do mosto fermentado a ser 

destilado. Depois de recuperadas, as células, denominadas pé-de-cuba ou pré-inóculo, 

seguem a um tratamento ácido (ácido sulfúrico e água, pH entre 2,0 e 2,5), sendo em 

seguida reaproveitadas nos ciclos subsequentes da produção de etanol combustível 

(AMORIM, 2005). 

 Este processo, que utiliza caldo de cana e melaço diluído como substratos, continua 

sofrendo melhorias, permitindo que a cada ciclo fermentativo, o rendimento na produção de 

etanol seja entre 90-92%, sendo os demais 7-8% destinados ao metabolismo celular 

(AMORIM et al., 2011). Altas concentrações celulares (7 a 10% w/v), reciclo celular (90% das 

células são reutilizadas no ciclo subsequente) e altas concentrações de etanol (90 a 92% da 

conversão teórica de açúcar a etanol) produzido geram uma diminuição na taxa de 

crescimento celular, o que leva a um rendimento de produção de etanol mais elevado, em 

um curto período de tempo, 6 a 12 horas (BASSO et al., 2008). 

O reciclo celular representa uma enorme vantagem do processo brasileiro, pois a 

reutilização da biomassa resulta em um aumento no rendimento fermentativo e em 

economia de substrato para propagação do inóculo, ou seja, ao invés de utilizar o açúcar do 

mosto para produzir biomassa suficiente para o processo, este açúcar é diretamente 

convertido em etanol (AMORIM; LOPES, 2005). Isto difere de outros processos fermentativos 

sem reciclo celular, que não conseguem competir com o brasileiro por causa de seus baixos 

rendimentos na produção de etanol (BASSO et al., 2008). 

Atualmente, o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar e tem toda a sua 

produção industrial de etanol realizada em mais de 420 destilarias autônomas, que estão 

concentradas nas regiões sudeste e nordeste, embora a região centro-oeste venha 

ampliando o plantio da cana-de-açúcar e sua produção de etanol (AMORIM et al., 2011). 

Para a safra de 2012/2013, a produção da região centro-sul brasileira está estimada em 509 

milhões de toneladas, permitindo uma geração de 33,1 milhões de toneladas de açúcar e 
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21,49 bilhões de litros de etanol total (anidro e hidratado) (UNIÃO DA INDÚSTRIA DE CANA-

DE-AÇÚCAR – UNICA, 2008). 

 

1.2 Saccharomyces cerevisiae e o processo fermentativo 

 

Saccharomyces cerevisiae é uma levedura amplamente utilizada em diferentes 

aplicações industriais, devido a sua boa capacidade fermentativa, em condições aeróbicas e 

anaeróbicas, gerando produtos como pão, cerveja, vinho, sake e etanol combustível. Por 

isso, estas leveduras vêm sendo extensivamente estudadas e exploradas pela sociedade 

acadêmica e industrial. Estes organismos são sabidamente os mais tolerantes ao etanol 

dentre os conhecidos na natureza, podendo proliferar-se em meios contendo 14-16% v/v. 

Devido sua capacidade de utilizar a fonte de carbono exógena, produzindo etanol e 

posteriormente utilizá-lo como fonte de energia, acredita-se que esta característica da S. 

cerevisiae minimize a proliferação de organismos competidores, tanto pela depleção rápida 

da fonte de carbono, quanto pela alta pressão osmótica gerada pelo etanol (PIŠKUR et al., 

2006; VERSTREPEN; DERDELINCKX; VERACHTERT, 2003). Características como rápido 

crescimento, eficiente metabolização de açúcares, produção e consumo de etanol, 

tolerância a altas concentrações de etanol e baixos níveis de oxigênio, a grande variações de 

temperatura e pH são fundamentais para a escolha de Saccharomyces na indústria 

(ANDRIETTA et al., 2007; PIŠKUR et al., 2006; VERSTREPEN; DERDELINCKX; VERACHTERT, 

2003). Em ambientes naturais, estes microrganismos raramente são encontrados 

individualmente. Geralmente eles preferem viver em comunidades, o que ressalta sua 

habilidade de proteger-se a si mesmos contra ambientes inóspitos, além de oferecer 

possibilidades de desenvolvimento, o que seria excluído por células individuais (PALKOVÁ; 

VÁCHOVÁ, 2006). 

Leveduras desta espécie desenvolveram para sua proteção, habilidades de sobreviver 

e se adequar a ambientes inóspitos e estressantes. Linhagens de S. cerevisiae selvagens são 

as únicas capazes de sobreviver e dominar as dornas de fermentação alcoólica, sendo estes 

ambientes extremamente inóspitos (pH, temperatura, pressão osmótica, reciclo celular) 

(BASSO et al., 2008). A sobrevivência e prevalência em ambientes estressantes dão-se 

principalmente pela capacidade de adaptação de S. cerevisiae através de dimorfismo celular, 

que se caracteriza pela mudança da forma ovoide ou circular, para redes de filamentos em 
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cadeias ramificadas. Filamentação é conhecida como uma importante resposta adaptativa 

que permite à colônia de fungos irem à busca de nutrientes. A formação de filamentos traz 

vários benefícios às células como, por exemplo, exploração de novos ambientes a um baixo 

custo de biomassa, aderência célula-célula e crescimento polarizado que permite a invasão 

de substratos. A filamentação é encontrada sob duas formas: pseudo-hifa, caracterizada por 

cadeias celulares ramificadas longas, e crescimento invasivo, onde células individuais 

adotam um padrão de brotamento não-sexual e elongam-se, acontecendo principalmente 

por efeito da depleção de glicose ou açúcares fermentáveis (BRÜCKNER; MÖSCH, 2012; 

CECCATO-ANTONINI, 2008). 

A mudança da forma ovoide para a forma filamentosa não é somente correlacionada 

com a condição nutricional, como fontes de carbono e nitrogênio, e física do ambiente, 

como concentração de oxigênio e pH, mas também com a presença de alcoóis superiores 

originados a partir do metabolismo de aminoácidos em ambientes limitados em nutrientes 

(CECCATO-ANTONINI, 2008). Vopálenská et al. (2010) verificaram dois fatores importantes 

para o dimorfismo celular, apresentando papéis distintos durante o desenvolvimento da 

população de leveduras. O primeiro seria induzido por amônia volátil ou aminas voláteis que 

resultariam em um crescimento celular orientado proporcionando a união de microcolônias 

adjacentes, independentemente de nutrientes. O segundo seria dependente da presença de 

proteínas de superfície que medeiam a ligação entre células, floculinas, que possibilitariam a 

mudança de uma colônia lisa e brilhante para uma colônia opaca e rugosa. 

Algumas linhagens selvagens de S. cerevisiae dominantes do processo apresentam 

características extremamente indesejáveis ao processo brasileiro, como floculação e 

produção de espuma. Um dos maiores problemas encontrado nas usinas de produção de 

etanol é a floculação prematura das células, já que além de diminuir a interação célula-

substrato e gerar elevados níveis residuais de açúcar, dificulta a centrifugação e reciclo 

celular (AMORIM, 2005; AMORIM et al., 2011; FIDALGO et al., 2006).  

A habilidade de formar flocos pode prover à comunidade de leveduras algumas 

vantagens evolutivas, entretanto acarreta numa redução na eficiência de captação de 

nutrientes, diminuindo a velocidade de crescimento celular. A floculação de leveduras é um 

fenômeno que se caracteriza pela adesão entre as células formando aglomerados, 

finalizando numa sedimentação destes aglomerados celulares em meios onde anteriormente 

encontravam-se em suspensão. A floculação é definida classicamente como um fenômeno de 
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agregação celular assexuado, cálcio-dependente e reversível. Este fenômeno celular 

acontece normalmente em condições de estresse que podem afetar a composição e 

morfologia da parede celular. Alguns fatores de estresse promotores de floculação comuns 

aos processos fermentativos industriais, incluem a diminuição da quantidade de nutrientes, e 

condições de temperatura, pH e oxigênio não adequados ao crescimento (BRÜCKNER; 

MÖSCH, 2012; VERSTREPEN et al., 2003; VERSTREPEN; KLIS, 2006). Em linhagens industriais 

de S. cerevisiae, a floculação apresenta-se como uma característica fenotípica bastante 

relevante em alguns processos biotecnológicos, principalmente os de fabricação de bebidas 

alcoólicas. A floculação funciona como um processo de remoção das células de levedura mais 

rápido, com custo-benefício positivo e ambientalmente amigável (BRÜCKNER; MÖSCH, 

2012). Tendo em vista a utilização da floculação em prol do reciclo celular, Wang et al. (2008) 

modificaram uma linhagem haploide com gene FLO1, obtendo uma linhagem fortemente 

floculante em meio YP acrescido de 20 g.L-1 de glicose, ZWA46-F2, a qual foi capaz de 

produzir a mesma concentração de etanol que a parental, entretanto em um maior intervalo 

de tempo.  

 Com um objetivo semelhante, Gomes et al. (2012) modificaram uma linhagem 

industrial de S. cerevisiae isolada do processo de produção de etanol (PE-2) tornando-a 

fortemente floculante e utilizaram a capacidade floculante da linhagem modificada como 

alternativa à centrifugação das células no final de cada ciclo fermentativo, para utilização 

destas no ciclo subsequente. Os resultados mostraram que em altas concentrações de 

glicose (293 g.L-1) as linhagens parental e modificada não apresentaram diferenças nas 

concentrações e na produtividade de etanol. A linhagem modificada, FL20, foi analisada em 

sistemas de 10 bateladas consecutivas, com reciclo celular durante todo o processo. 

Entretanto, para o processo de produção de etanol brasileiro, a sedimentação celular 

por floculação causa uma diminuição na eficiência da centrifugação e consequentemente 

uma diminuição na quantidade de células recicladas. Hoje em dia, não existe nenhuma 

metodologia que possa ser empregada nas usinas para diminuir a contaminação por 

leveduras floculantes selvagens, já que o metabolismo destas é bem semelhante ao das 

leveduras utilizadas como fermento nas indústrias (AMORIM et al., 2011).  

 Já a formação excessiva de espuma por algumas linhagens selvagens de S. cerevisiae 

encontradas nas dornas de fermentação é extremamente indesejável, pois além de 

aumentar o custo de produção pela adição de anti-espumantes, as dornas de fermentação 
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não podem atuar na sua capacidade máxima, para evitar transbordamento (BASSO et al., 

2008). A produção de espuma inicia quando o processo fermentativo está em fase 

exponencial da produção de etanol e diminui quando este processo se torna mais fraco, 

podendo ser inclusive utilizado como um importante indicador de progresso no processo 

fermentativo (SHIMOI et al., 2002). 

 Assim como descrito para floculação (SOARES, 2011), a formação de espuma está 

relacionada com a hidrofobicidade da superfície celular das leveduras, pois ao comparar a 

hidrofobicidade superficial de células produtoras de espuma com células não-produtoras de 

espuma, identifica-se uma hidrofobicidade maior nas superfícies celulares das leveduras 

espumantes (SHIMOI et al., 2002). Corroborando com este trabalho, Figueirêdo (2008) 

apresentou uma correlação significativa entre o volume relativo de espuma formado e a 

hidrofobicidade da parede celular (R=0,75; p ≤ 0,05), quando analisadas 17 linhagens de S. 

cerevisiae isoladas diretamente do processo de produção de etanol combustível no Brasil. 

Acredita-se que a hidrofobicidade das superfícies celulares das leveduras permita uma maior 

afinidade das células com a interfase ar-líquido das bolhas de CO2 formadas durante a 

coversão de glicose a etanol, levando assim, ao acúmulo de uma grande quantidade de 

células na espuma formada (DE-SOUSA et al., 2003). Isto leva a uma diminuição de células 

em contato direto com o substrato a ser fermentado, diminuindo a geração do produto, 

prejudicando o rendimento final de etanol. 

Outras duas características fenotípicas associadas à resposta a ambientes 

estressantes ou inóspitos são as estruturas tipo flor ou velume e biofilme. A estrutura celular 

tipo flor é definida por uma camada de leveduras flutuantes encontradas na interface ar-

líquido, que se ligam umas as outras e formam um tipo de biofilme, que também pode ser 

designado como velume. Assim como floculação, a formação em flor também é 

consideravelmente importante na produção de algumas bebidas alcoólicas como sherry wine 

(BRÜCKNER; MÖSCH, 2012; FIDALGO et al., 2006). Estas estruturas tipo velume funcionam 

como um mecanismo adaptativo de algumas linhagens de S. cerevisiae que asseguram ao 

biofilme flutuante, um maior acesso ao oxigênio e permitem um crescimento contínuo das 

células, mesmo em um ambiente adverso. Características das linhagens tipo flor isoladas de 

barris de sherry wine indicam que estas são capazes de crescer em altas concentrações de 

etanol (maiores que 15% v/v), e de adaptar a hidrofobicidade da parede celular, favorecendo 

a formação dos agregados celulares. Como resultado, os agregados retêm as bolhas de CO2 
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que são originadas durante a fermentação dos açúcares (ZARA et al., 2005). S. cerevisiae é 

sabidamente um organismo com alta eficiência na conversão de carboidratos complexos em 

etanol, possivelmente na tentativa de eliminar competidores. Ao término de uma 

fermentação, o etanol é consumido com maior eficiência na presença de oxigênio, ou seja, 

na interface ar-líquido. Neste caso, a formação de flor é favorecida pela depleção de açúcares 

fermentáveis e altas concentrações de etanol no meio (BRÜCKNER; MÖSCH, 2012). 

Já os biofilmes podem ser definidos como uma comunidade de microrganismo ligada a 

uma superfície. Para bactérias e fungos, a formação de biofilme é um desenvolvimento 

complexo que inclui: adesão entre células e delas com superfície externa, crescimento do 

biofilme; maturação e produção da matriz extracelular. Em relação à adesão, microrganismos 

formadores de biofilme geram estímulos de superfície que permitem sua ligação com 

estruturas moleculares externas. S. cerevisiae pode aderir a superfícies bióticas ou abióticas, 

incluindo plásticos e ágar, o que tornou este microrganismo viável no estudo molecular da 

formação de biofilme (BRÜCKNER; MÖSCH, 2012; REYNOLDS; FINK, 2001). 

 

1.3 Floculinas: proteínas envolvidas em fenômenos de superfície 

 

 Em ambientes naturais, S. cerevisiae pode formar complexos estruturais 

multicelulares que diferem significativamente de culturas planctônicas utilizadas em 

laboratório. Estas transições morfológicas da célula (como formação de flocos e pseudo-

hifas) acontecem geralmente em resposta a condições estressantes, possibilitando às células 

de levedura a busca de nutrientes e assim, escapar de condições inóspitas e nutricionais 

deficientes (VAN MULDERS et al., 2009). 

As principais proteínas envolvidas nestas transições morfológicas são as adesinas, ou 

mais especificamente, as floculinas, que conferem às células a capacidade de aderência. As 

adesinas são classificadas como glicoproteínas e estão localizadas na superfície da parede 

celular, mediando interações entre as células e o ambiente externo. Elas participam na 

interação não-sexual das leveduras, formação de biofilmes, aderência intercelular ou a 

superfícies diversas, formação do broto celular e interações entre a levedura e células de 

mamíferos ou de plantas, como visto na Figura 1 (DRANGINIS et al., 2007; VERSTREPEN; KLIS, 

2006). As adesinas de uma mesma espécie podem variar entre as linhagens, assim como os 
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microrganismos podem possuir receptores para diferentes adesinas (TORTORA; FUNKE; 

CASE, 2005). 

 

Figura 1 - Esquema de adesão intercelular mediado por floculinas. 
 

 

 
A figura representa uma das formas de adesão via ligação floculina-parede celular a resíduos de 
manose presentes na superfície de outras células, bem como a estrutura básica de uma floculina. 
Fonte: Verstrepen e Klis (2006). 

 

Em leveduras, as adesinas apresentam uma organização básica que confere suas 

características, incluindo a localização no lado externo das células: um sinal secretório de 20 

a 30 aminoácidos na porção N-terminal (normalmente removido durante a inserção da 

proteína no lúmen do reticulo endoplasmático rugoso), um domínio de ligação proteína-

açúcar (lectin-like) também situado na porção N-terminal, uma porção central de sequências 

repetitivas ricas em resíduos de serina e treonina (local de O e N-glicosilação no complexo de 

Golgi) e sequências hidrofóbicas e uma porção C-terminal que medeia a interação da 

floculina com a matriz da parede celular, através de uma âncora GPI (glicosilfosfatidilinositol) 

a qual encontra-se acoplada à membrana celular (Figura 2) (DRANGINIS et al., 2007; GUO et 

al., 2000; KOBAYASHI et al., 1998; VAN MULDERS et al., 2009; VERSTREPEN; REYNOLDS; 

FINK, 2004). 
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Figura 2 - Estrutura geral de uma floculina tipo Flo1p. 

 

Porção N-Terminal (A e B) da proteína, contendo o domínio lectin-like (A) de ligação de açúcares; 
seguido do domínio Central polimórfico rico em Ser/Thr (C); e o domínio C-Terminal (D e E), 
contendo a cauda GPI (E). 
Fonte: Figueirêdo (2008). 

 

 O domínio central contendo regiões repetitivas ricas em serina e treonina geralmente 

apresenta polimorfismos de tamanho que estão associados à evolução de sítios funcionais, 

principalmente mostrando-se como motivos de glicosilação e fosforilação (Figura 2). As 

moléculas de manose integradas aos resíduos de serina e treonina por O-glicosilações atuam 

na interação célula-célula, ligando-se aos resíduos lectin-like das regiões N-terminal de 

outras adesinas, promovendo adesão intercelular. Segundo Bowen e Wheals (2006), quando 

há uma alteração na quantidade de repetições destes resíduos, em algumas proteínas de 

parede celular, pode haver uma mudança das propriedades fisiológicas da mesma, 

provavelmente conferindo certas vantagens adaptativas em determinadas condições 

ambientais. Estas sequências repetitivas demonstram ser bastante instáveis, apresentando 

um taxa de recombinação em torno de 10-5 por geração, o que resulta em perdas ou ganhos 

destas sequências repetitivas, com alteração no tamanho do gene (RANDO; VERSTREPEN, 

2007). Isto sugere que esta alta variação no número de repetições possa gerar novas 

proteínas Flop, o que resulta em uma diversidade fenotípica ligada à floculação, 

possibilitando uma rápida adaptação de linhagens de S. cerevisiae em diferentes ambientes 

(DRANGINIS et al., 2007; VERSTREPEN et al., 2005). 

 As repetições em tandem são extremamente comuns em proteínas de parede celular 

de fungos. Essas repetições são sequências de DNA de 20-200 nucleotídeos adjacentes que 

se repetem com frequência, apresentando um padrão idêntico ou parcialmente degenerado, 

na sequência repetitiva. Grande parte das repetições em tandem acontece em regiões não-

condificantes do DNA, entretanto se encontram com frequência repetições em regiões 

codificantes e em pseudogenes. Alguns fatores podem gerar repetições: 
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desemparelhamento da fita de DNA molde da nova fita durante a replicação; recombinação 

gênica seguida de um crossing over desigual entre repetições e o cromossomo homólogo 

durante a meiose; reparo de quebras de fita dupla de DNA, o qual pode utilizar a sequência 

de informações de um cromossomo homólogo, levando a uma variação no número de 

repetições ou até genes quiméricos (LEVDANSKY; SHARON; OSHEROV, 2008). 

 Vários estudos têm caracterizado genes envolvidos no processo de floculação em S. 

cerevisiae, incluindo os genes pertencentes à família FLO (GUO et al., 2000; HALME et al., 

2004; VERSTREPEN et al., 2005; ZARA et al., 2005). A família de genes FLO se modifica 

constantemente, apresentando divergências dos alelos entre linhagens distintas. As 

proteínas codificadas pelos genes da família FLO conferem adesão através de dois 

mecanismos diferentes: adesão célula-superfície (biofilme e formação de espuma), onde a 

interação hidrofóbica entre domínios específicos das adesinas e a superfície mostra-se 

essencial e adesão célula-célula (floculação), onde a interação acontece através do domínio 

lectin-like das floculinas e os oligossacarídeos, geralmente oligômeros de manose, presentes 

na parede celular de células circundantes (VAN MULDERS et al., 2009). 

A família FLO é constituída por diferentes genes com localização telomérica (± 10- 40 

kb do telômero), incluindo o FLO1, FLO5, FLO8, FLO9, FLO10 e o gene FLO11 que constitui o 

único a situar-se na região subtelomérica (HALME et al., 2004). Os genes FLO1, FLO5, FLO9 e 

FLO10 são considerados sequências de alta homologia. Outros genes que também codificam 

floculinas constituem um segundo grupo, composto pelos genes FLO11, FIG2 e AGA1, que 

possuem sequências de aminoácidos diversas. Estes dois últimos genes são induzidos por 

interações sexuais entre as leveduras, enquanto o gene FLO11 é necessário para formação de 

pseudo-hifas em células diploides e para crescimento invasivo em células haploides 

(GOOSSENS; WILLAERT, 2010). 

As floculinas Flo1p, Flo5p e Flo9p, tipo Flo1p, são proteínas que participam da 

floculação através de motivos que atuam como lectinas. Estas floculinas reconhecem 

oligômeros de manose específicos e em alguns casos, como a floculina Flo5p, utilizam o íon 

cálcio na interação açúcar-proteína (GOOSSENS; WILLAERT, 2010; VERSTREPEN; REYNOLDS; 

FINK, 2004) (Figura 3).  
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Figura 3 - Organização dos domínios encontrados nas floculinas de Saccharomyces cerevisiae. 
 

 

 

Os domínios conhecidos foram separados por cores diferentes: em cinza, é sinalizado o peptídeo 
sinal; em verde, o domínio lectin-like; em creme, as repetições em tandem e em marrom, o domínio 
C-terminal. 
Fonte: Brückner e Mösch (2012). 
 

O gene FLO1 (YAR050W) encontra-se situado no braço direito do cromossomo I e 

apresenta uma janela de leitura de aproximadamente 4,6 Kb (de acordo com o genoma da 

linhagem S288C). Na região central do gene FLO1 há presença de sequências altamente 

repetitivas. A análise funcional revelou uma correlação linear entre o tamanho desta região 

central e a taxa de floculação (VERSTREPEN et al., 2005). O gene FLO1 codifica uma 

glicoproteína (Flo1p), que possui a estrutura típica de uma floculina a qual demonstra ser 

uma das principais responsáveis pela adesão célula-célula. A adesão, que acontece a partir 

da interação de Flo1p com resíduos de manose, pode ser inibida pela presença deste açúcar 

no meio, através da interação entre a floculina e resíduos de manose do meio, ao invés dos 

resíduos ligados à parede celular e/ou à floculinas de outras células. (LIU et al., 2007; VAN 

MULDERS et al., 2009; VERSTREPEN; DERDELINCKX; VERACHTERT, 2003; VERSTREPEN et al., 

2005).  

 Algumas linhagens de leveduras floculantes apresentam o gene FLO1 com algumas 

alterações, o qual é denominado Lg-FLO1 ou NewFLO (KOBAYASHI et al., 1998). Este gene 

codifica uma adesina que provavelmente se liga tanto a resíduos de manose, quanto de 

glicose, sacarose e maltose, sendo o seu fenótipo floculante inibido pela presença destes 

açúcares no meio extracelular. De acordo com este princípio, estas linhagens são utilizadas 

em alguns processos fermentativos (p.ex. cervejaria), pois as células mantêm-se por mais 
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tempo em suspensão e em contato com o substrato. Assim, a floculação acontece no final 

do processo fermentativo, facilitando a separação das células do produto gerado (CHANG; 

SHIH; CHEN, 2005; CUNHA et al., 2006). Um exemplo de levedura floculante tipo NewFLO 

são as linhagens de cervejaria tipo lager, híbridos naturais entre a Saccharomyces cerevisiae 

e a Saccharomyces bayanus, denominada Saccharomyces pastorianus (VERSTREPEN; 

DERDELINCKX; VERACHTERT, 2003). 

 O gene FLO5 (YHR211W) é responsável por fenótipos de floculação intensa; quando 

expresso em linhagens não-floculantes, modifica seu fenótipo, para floculantes intensas. 

Este gene não é alélico ao gene FLO1, porém apresentam cerca de 96% de identidade. 

Encontra-se localizado na porção final do cromossomo VIII. A floculina Flo5p, assim como a 

Flo1p, é uma proteína de parede celular e sua expressão é correlacionada com altas taxas de 

floculação celular, a qual é fortemente inibida pela presença de manose e fracamente 

inibida por outros açúcares como glicose, sacarose e maltose (GOOSSENS; WILLAERT, 2010; 

VAN MULDERS et al., 2009). 

 Nem todas as linhagens possuem o gene FLO9 (YHR211W), o qual está localizado no 

mesmo cromossomo do FLO1, apresentando uma homologia com este gene de cerca de 94% 

e 74% com o gene FLO5. O gene FLO10 (YKR102W) está localizado no cromossomo XI e 

possui uma homologia de 58% com o gene FLO1. Flo9p e Flo10p são adesinas menos 

seletivas, ou seja, a floculação mediada por estas floculinas é fortemente inibida pela 

presença de manose, assim como glicose, sacarose e maltose. A sobre-expressão do FLO10 

em S. cerevisiae provoca uma floculação menos intensa quando comparada com a sobre-

expressão do gene FLO1. Entretanto, a Flo10p mostrou-se responsável pela filamentação e 

adesão celular a poliestireno. A sobre-expressão dos genes FLO1, FLO5 e FLO9 causaram um 

aumento na capacidade de adesão a poliestireno, enquanto comparando a sobre-expressão 

isolada de todos os genes da família FLO, não foi encontrada diferença significativa na 

hidrofobicidade celular entre as linhagens estudadas (GOOSSENS; WILLAERT, 2010; GUO et 

al., 2000; VAN MULDERS et al., 2009). O gene FLO10 confere uma agregação celular um 

pouco diferente da floculação tipo Flo1p e pode envolver mecanismos independentes de 

manose ou lectinas, baseando a formação dos flocos em interações hidrofóbicas, sendo um 

mecanismo semelhante ao da Flo11p (BRÜCKNER; MÖSCH, 2012). 

O gene da família FLO mais estudado é o gene FLO11 (YIR019C), o qual não está 

diretamente envolvido com a floculação de linhagens de S. cerevisiae. Este é o único não-
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telomérico dos genes da família FLO; apresenta uma fase de leitura de cerca de 4 Kb e 

localiza-se no cromossomo IX. Semelhante à Flo1p, a proteína Flo11p também apresenta 

uma estrutura típica de uma floculina. Entretanto, Flo11p é a floculina mais distinta entre as 

demais desta família. De fato, o produto previsto desta floculina possui 37% de similaridade 

com o produto previsto da floculina Flo1p, sendo destes, 26% idênticos (GOOSSENS; 

WILLAERT, 2012). Flo11p desempenha um importante papel no crescimento invasivo em 

ágar e formação de pseudo-hifas (DOUGLAS et al., 2007; GUO et al., 2000; HALME et al., 

2004; JIN et al., 2008; REYNOLDS, 2006; WHITE et al., 2011), na adesão a poliestireno 

(MORTENSEN et al., 2007), formação de biofilmes (REYNOLDS; FINK, 2001; REYNOLDS, 2006; 

REYNOLDS et al., 2007; WHITE et al., 2011 ZARA et al., 2005) e floculação (BAYLY et al., 2005; 

GUO et al., 2000). Complementando o papel da proteína Flo11p, Fichtner, Schulze e Braus 

(2007) demonstraram que Flo11p é responsável pela interação célula-substrato, enquanto a 

Flo1p se mostra essencial nas interações célula-célula das camadas superiores, concluindo 

que ambas as proteínas são necessárias para que haja crescimento invasivo de S. cerevisiae.  

As floculinas FLO11 estão ligadas à parede celular e possuem 3 domínios principais: 

domínio carboxi-terminal (C-Terminal), que possui uma âncora de glicosilfosfatidilinositol 

(GPI); domínio central polimórfico rico em resíduos de serina e treonina, e um domínio 

amino-terminal (N-Terminal), que está localizado na parte externa da parede celular. De 

acordo com a variedade de fenótipos atribuídos à glicoproteína Flo11p, Goossens e Willaert 

(2012) investigaram a capacidade adesiva desta proteína analisando apenas a região N-

terminal (N-Flo11p), uma vez que esta região está envolvida com reconhecimento e ligação a 

açúcares. Esta análise concluiu que Flo11p é uma proteína não-ligante a manose, e que 

realiza interações homotípicas. Foi verificado que a região N-terminal da Flo11p é O-

glicosilada e que esta região possui 18 resíduos de treonina, 14 de serina e 7 de prolina, 

corroborando com o fato de que a O-glicosilação acontece em regiões da proteína com altas 

proporções de resíduos de serina e treonina com resíduos de prolina nas proximidades. Além 

disto, foi visto que o domínio N-terminal da proteína Flo11p é capaz de se ligar ao mesmo 

domínio de outra proteína Flo11p, o que é denominado como interação homotípica. Esta 

ligação Flo11p-Flo11p provavelmente está baseada em interações eletrostáticas e 

hidrofóbicas, assim como influenciada pela presença de O-glicosilação nas proteínas. Ainda 

neste trabalho, Goossens e Willaert avaliaram a região N-Flo11p por dicroísmo circular e 

caracterizaram-na com 40,6% de folhas β e 3% de α-hélices, ratificando a prevalência de 
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folhas β nos domínios N-terminal das floculinas. Nenhuma estrutura tipo lectina foi 

encontrada na porção N-terminal da proteína Flo11p, explicando o fato de que não foi 

detectada ligação desta proteína com manose ou qualquer outro glicano testado. 

Corroborando com o trabalho de Goossens e Willaert (2012), Mahbuba e Cullen (2012) 

estudaram o impacto da glicosilação de Flo11p na capacidade adesiva da linhagem ∑1278b. 

A partir dos dados obtidos, puderam concluir que a O-glicosilação de Flo11p não está 

envolvida com a interação proteína-manose, mas sim com a estabilidade da proteína 

ancorada na parede celular. Proteínas Flo11p menos glicosiladas foram capazes de induzir a 

adesão celular na mesma proporção que Flo11p normais. 

Outra análise recente sobre o gene FLO11 defendeu a hipótese de que a organização 

celular tipo flor ou velume, além de estar associada aos níveis de transcritos do gene FLO11, 

estaria envolvida com a biossíntese de ácidos graxos. De acordo com o modelo apresentado 

pelo trabalho, a biossíntese de inositol afeta a formação de estruturas de biofilme tipo flor, 

uma vez que a molécula de inositol apresenta-se como peça-chave na síntese da âncora de 

glicosilfosfatidilinositol da proteína Flo11p (ZARA et al., 2012). 

 O gene FLO8 (YER109C) possui uma janela de leitura de 2.400 pb, localiza-se no 

cromossomo V e codifica um fator de transcrição positivo para os genes FLO1 e FLO11, 

essencial para que haja expressão destes. Muitas linhagens de laboratório de S. cerevisiae 

possuem uma mutação no nucleotídeo de posição 608, o qual insere um códon de 

terminação, gerando uma proteína não-funcional (YEAST GENOME DATABASE, 1997). Estas 

linhagens não possuem os fenótipos relativos às adesinas Flo1p e Flo11p. Entretanto, 

restaurando-se o gene FLO8, passam a expressar estes fenótipos. A proteína Flo8p liga-se à 

região promotora do gene FLO11 através de uma sequência palindrômica situada à 

montante do códon de iniciação do gene, aproximadamente 1,0 a 1,5 Kb. A região 

responsiva à proteína Flo8p é TTTGC-n-CCAAA, onde n é igual a 97 nucleotídeos aleatórios, 

flanqueados pelas sequências palindrômicas. Outros dois fatores de transcrição apresentam 

afinidade pelo mesmo sitio de ligação da proteína Flo8p, Sfl1p e Mss11p (BESTER; 

PRETORIOUS; BAUER, 2006; KOBAYASHI; YOSHIMOTO; SONE, 1999; LIU; STYLEST; FINK, 

1996; OCTAVIO; GEDEON; MAHESHRI, 2009).  

Em 2006, Bester, Pretorius e Bauer demonstraram que juntamente com o fator de 

transcrição Mss11p, a proteína Flo8p é necessária para a regulação da floculação e que esta 

regulação também influencia a transcrição do gene FLO1, assim como do gene FLO11. 
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Entretanto, em linhagem modificada S288C-FLO8, deletando o gene FLO1, verificou-se a 

ausência da floculação dependente de cálcio, o que não foi verificado com a deleção do gene 

FLO11. Além disso, multicópias dos genes FLO8 e MSS11 provocaram diferentes impactos na 

transcrição do gene FLO1, ou seja, os níveis de transcrição do gene FLO1 foram 

significativamente mais elevados que multicópias do gene FLO8 que para o gene MSS11, 

sugerindo que Flo8p e Mss11p ajam de forma cooperativa. 

Além de participar da regulação dos genes FLO1 e FLO11, a proteína Flo8p também 

está envolvida na regulação dos genes da família STA. A família STA compreende 4 genes: 

STA1, STA2, STA3 e STA10. STA1, STA2 e STA3 codificam isozimas glucoamilases 

extracelulares as quais permitem que linhagens de Saccharomyces cerevisiae utilizem amido 

como fonte de carbono. A região 5` a jusante dos genes STA1 e STA2 são praticamente 

idênticas a do gene FLO11. Gagiano et al. (1999) e Kim et al. (2004) estudaram a relação da 

proteína Flo8p com a regulação dos genes STA1 e STA2. Sabe-se que o gene STA10 atua 

como regulador negativo destes genes. A deleção do gene FLO8 em linhagens ∆sta10 levou à 

ausência de floculação celular, assim como à produção de glucoamilases. Entretanto, a 

inserção do FLO8 através de um plasmídeo centromérico em linhagens STA10 é suficiente 

para suprimir a repressão pela Sta10p. 

 A proteína Flo8p em Candida albicans também se mostra importante na regulação da 

formação de pseudo-hifas. Cao et al. (2006) verificaram que linhagens deletadas no gene 

FLO8 perdiam completamente a capacidade de formar pseudo-hifas, o que levou à perda da 

virulência no modelo sistemático de candidíase. 

 Em linhagens de Schizosaccharomyces pombe, foi visto que a sobre-expressão do 

gene FLO8 de Saccharomyces cerevisiae (ScFlo8) induz uma floculação não-sexual, a qual é 

cálcio-dependente e inibida pela presença de galactose no meio. A presença de manose, 

glicose e sacarose não conferiram inibição à floculação. Mesmo não possuindo genes da 

família FLO, foi visto que ScFLO8 é capaz de induzir a transcrição do gene GSF2. Este gene 

codifica uma proteína de parede celular, que se liga a cadeias de galactose da superfície de 

outras células, sendo essencial para a formação dos flocos e filamentos (MATSUZAWA et al., 

2011). 
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1.4 Regulação dos genes de floculinas em S. cerevisiae 

 

 As formas invasivas e de pseudo-hifas de S. cerevisiae mostram-se como específicas 

às condições ambientais, principalmente durante a limitação de nutrientes. Sob condições 

de limitação de fontes de nitrogênio e de carbono, S. cerevisiae apresenta dimorfismo, passa 

da forma leveduriforme para forma de pseudo-hifa, ajudando a célula ir à busca de 

nutrientes e ambientes que favoreçam seu crescimento. Considerando que a maioria das 

propriedades morfológicas está correlacionada com a expressão do gene FLO11, este gene 

tem sido apontado como paradigma em estudos de regulação dos processos dimórficos em 

S. cerevisiae. De fato, a região promotora do gene FLO11 é uma das maiores encontradas 

nesta levedura, sendo a expressão deste gene consequentemente governada por uma 

complexa rede de vias de sinalização que incluem o AMPcíclico (AMPc)- Proteína Quinase A 

(PKA), a cascata de fosforilação que regula o ciclo sexual e divisão celular (governada pelas 

MAP quinases) e a via de sinalização de nitrogênio controlada pelas proteínas TOR (BAHN et 

al., 2007; SENGUPTA; VINOD; VENKATESH, 2007; VAN DYK; PRETORIUS; BAUER, 2005; VINOD 

et al., 2008). As vias de regulação da transcrição gênica desempenham um papel importante 

no desenrolamento de cada via de acordo com o estímulo extracelular recebido, através da 

coordenação específica de fatores gênicos de ativação e de repressão. Tendo em vista estes 

fatores, torna-se importante o estudo e elucidação da hierarquia entre as vias de regulação e 

a relação entre esses fatores de transcrição e os elementos regulatórios dessas vias 

(BORNEMAN et al., 2006). 

 A relação entre os níveis intracelulares de AMPc e o estado nutricional celular é bem 

definida. Células que apresentam altos níveis de AMPc são mais sensíveis ao estresse e à 

depleção de nutrientes no meio extracelular, apresentando dificuldades em esporular e 

crescer em meios com açúcares não-fermentáveis e pouca fonte de nitrogênio. Entretanto, 

altos níveis intracelulares ou exógenos de AMPc estimulam crescimento celular sob a forma 

de pseudo-hifa, o que é relacionado com aumento nos níveis de expressão do gene FLO11. 

Muitos dos componentes da via do AMPc participantes da regulação do crescimento sob a 

forma de pseudo-hifas em leveduras, via transcrição do FLO11, já foram definidos 

(GAGIANO; BAUER; PRETORIUS, 2002; SENGUPTA; VINOD; VENKATESH, 2007; VERSTREPEN 

et al., 2004; VINOD et al., 2008). Na presença de glicose e/ou sacarose e/ou carência de 

amônia no meio extracelular, o receptor Gpr1p (sensor de alta afinidade pela sacarose) e o 
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transportador de amônia Mep2p captam estes sinais e a cascata de ativação do AMPc é 

desencadeada. O receptor Gpr1p induz a transcrição do gene FLO11 através da ativação da 

via AMPc-PKA, em altas concentrações de sacarose ou até mesmo em condições ricas em 

fonte de nitrogênio ou na ausência da permease Mep2p. Apesar de Mep2p ser proposto 

como sensor de carência de amônia, necessário para filamentação em condições limitantes 

de nitrogênio em glicose, a expressão de Mep2p mostra-se indispensável para indução da 

filamentação em meios ricos em amônia (VAN DE VELDE; THEVELEIN, 2008).  

Inicialmente, a Gpa2p (proteína ligada ao nucleotídeo guanosina) encontra-se 

acoplada a receptores de membrana (GPCRs- G Protein- Coupled Receptors), como Gpr1p e 

Mep2p. A ativação da Gpa2p acontece através do estimulo via receptor, o que causa troca 

de GDP ligado à proteína inativa, pelo GTP. A Gpa2p-GTP dissocia-se do receptor e liga-se à 

adenilato ciclase (Cyr1p). Cyr1p quando ativada, catalisa a conversão de ATP em ADP e AMPc 

(NELSON; COX, 2008). As proteínas Gpa2p e Ras2p (proteína ativada pela via MAPK, mas que 

age na via AMPc-PKA) são as responsáveis pela ativação da proteína Cyr1, sendo a Gpa2p 

responsável por 60% desta ativação enquanto a Ras2p, responsável por 20% (Figura 4) 

(SENGUPTA; VINOD; VENKATESH, 2007). 

Em seguida, o AMPc formado ativa alostericamente a proteína quinase dependente 

de AMPc (proteína quinase A- PKA), ligando-se às subunidades regulatórias da PKA (Bcy1p), 

liberando as subunidades catalíticas (Tpk1p, Tpk2p e Tpk3p). A forma inativa da PKA em S. 

cerevisiae consiste em 2 subunidades regulatórias e 3 catalíticas, que ao serem ativadas pelo 

AMPc, são separadas. Das três subunidades catalíticas encontradas em S. cerevisiae, as 

Tpk1p e Tpk3p são reguladores negativos da filamentação. A porção Tpk1p atua na 

fosforilação e inativação da proteína Yak1p, uma tirosina quinase, que atua na fosforilação 

de dois fatores de transcrição do gene FLO11: Sok2p e Phd1p, trans-reguladores negativo e 

positivo, respectivamente. Já Tpk2p é responsável pela inativação do complexo repressor 

Sfl1p-Tup1p-Ssn6p, que quando desfosforilado encontra-se ligado à região promotora do 

gene FLO11. Ao ser fosforilado pela Tpk2p, este complexo se desliga da região promotora, 

possibilitando a ligação da proteína reguladora da família FLO, Flo8p. Esta proteína age como 

fator de transcrição positivo em genes desta família (Figuras 4 e 6) (CULLEN; SPRAGUE-Jr, 

2012; GAGIANO; BAUER; PRETORIUS, 2002; PAN; HEITMAN, 2002; VAN DE VELDE; 

THEVELEIN, 2008; VINOD et al., 2008).  
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A ativação em nível da via AMPc-PKA controla primariamente a expressão do gene 

FLO11, mostrando-se como principal via de regulação deste gene. Ao limitar os níveis de 

Flo8p, níveis de 0 a 200 nM do complexo Ste12p-Tec1p, pertencente à via das MAP quinases, 

não foram capazes de induzir a transcrição do gene FLO11. Entretanto, variando a 

concentração deste complexo, a transcrição do gene FLO11 foi relativa ao aumento da 

concentração da proteína Flo8p, mostrando que a via AMPc-PKA exerce o papel principal no 

controle desta resposta (CHEN; THORNER, 2007). 

 Normalmente, as células de S. cerevisiae não floculam quando se encontram em 

meios contendo altas concentrações de glicose. Isto acontece porque outra via também 

participa da regulação da transcrição do gene FLO11, via os repressores Ngr1p e Ngr2p. Após 

a entrada da glicose pelos transportadores Hxtp, a hexoquinase 2 (Hxk2p- proteína quinase 

pertencente à glicólise) ativa a via de repressão pela glicose, fosforilando a proteína quinase 

Snf1p. Esta quinase é necessária em vários aspectos de adaptação metabólica e 

transcricional quando há condições limitantes de glicose e de estresse. Em células de S. 

cerevisiae, encontram-se 3 formas desta quinase, que compreendem uma subunidade 

catalítica Snf1p, uma γ-subunidade ativadora Snf4p e uma das três isoformas da β-

subunidade, Gal83p, Sip1p ou Sip2p, as quais conferem especificidade e versatilidade no 

controle das diferentes funções da Snf1p. A Snf1-Gal83p é responsável pela fosforilação dos 

repressores Ngrp. Após a fosforilação, os repressores Ngr1p e Ngr2p ficam impossibilitados 

de se ligarem ao promotor do gene FLO11, permitindo a sua transcrição (GAGIANO; BAUER; 

PRETORIUS, 2002; VAN DE VELDE; THEVELEIN, 2008; VYAS et al., 2003). 

Além da via AMPc-PKA, as leveduras também respondem a ambientes pobres em 

nitrogênio através da via MAPK (Mitogen Activated Protein Kinases) composta pela Ste20p 

(MAPKKK), Ste7p (MAPKK) e Kss1p (MAPK). As MAPKs fosforilam diversos grupos de 

substratos, incluindo fatores de transcrição, reguladores translacionais, proteínas quinase 

ativadas por MAPKs, fosfatases e outras classes de proteínas, regulando assim, metabolismo 

e morfologia celular, progressão do ciclo celular e expressão de genes em resposta a 

diversos tipos de sinais e estresse extracelular (CHEN; THORNER, 2007; SENGUPTA; VINOD; 

VENKATESH, 2007; VINOD et al., 2008).  
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Figura 4 - Esquema representativo da regulação do gene FLO11 pelas vias AMPc e MAPK. 

 

 

Principais vias de regulação dos genes FLO em resposta às fontes de carbono e nitrogênio. Em (A) 
demonstra-se a regulação via o complexo Snf1p, que ao ser fosforilada pela Hxk2p, fosforila Ngr1/2p, 
inativando-os e impedindo-os de ligarem-se e reprimirem a região promotora. Na via AMPc (B), 
proteína Cdc25p é ativada pela Kss1p(proteínas da via das MAP quinases), que por sua vez, ativa a 
proteína Ras2p. A Ras2p ativada, juntamente com a Gpa2p, ligam-se à Cyr1p para formar um 
complexo ativado, promovendo a formação de AMPc. O AMPc liga-se ao complexo PKA, liberando as 
subunidades catalíticas, onde Tpk2 fosforila a proteína Flo8p e o complexo inibidor 
Tup1p/Sfl1p/Ssn6p, ativando a transcrição gênica. Através da via MAPK (C), a proteína Cdc24p é 
ativada pela Ras2p, a qual ativa a proteína Cdc42p. Assim, a Cdc42p-GTP cinde a ligação entre Ste20p 
e Hs17p, tornando a Ste20p ativa que fosforila os ativadores positivos Ste12p e Tec1p, possibilitando 
a ligação destes à região promotora do gene FLO11. A interligação entre estas vias acontece através 
de um feedback positivo entre Ras2p ativando Cdc25p através da proteína Kss1p. 
Fonte: Figueirêdo (2012). 
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 A modulação via MAPK é iniciada através da proteína Cdc42p, que é ativada por 

sinais da Cdc24p mediada pela ativação da proteína Ras2p. A Cdc42p então, passa da forma 

Cdc42 ligada à GDP, para a forma Cdc42p-GTP, o que promove a dissociação do complexo 

Ste20p-Hsl17p, permitindo que a Ste20p associe-se à Cdc42p-GTP e à Bmh1/2p formando 

um complexo que fosforila a proteína Ste11p. Assim Bmh1/2 atua com um estímulo externo 

da via MAPK, que por sua vez, ativa a Ste7p. A Ste7p ativada fosforila a Kss1p, liberando-a do 

complexo Kss1p-Dig1/2p-Ste12p, sendo Dig1/2p repressores da Kss1p e Ste12p. Ao ser 

fosforilada, a Kss1p torna-se capaz de fosforilar a Ste12p, desassociando-a da Dig1/2p. A 

Ste12p ativa a transcrição da Tec1p, formando um complexo com esta, Ste12p-Tec1p (Figura 

4). Este complexo funciona como ativador transcricional da região promotora do gene FLO11 

(Figura 6) (CHEN; THORNER, 2007; GAGIANO; BAUER; PRETORIUS, 2002; VERSTREPEN; KLIS, 

2006; VINOD et al., 2008).  

Um ponto crucial na interligação entre as vias AMPc-PKA e MAPK é a proteína Ras2p, 

que na forma inativa encontra-se associada a GDP, enquanto que na sua forma ativa, passa a 

se ligar a GTP. Quando ativa, Ras2p-GTP juntamente com a Gpa2p-GTP forma um complexo, 

ativando a adenilato ciclase e iniciam a formação de AMPc. Da mesma maneira, Ras2p-GTP 

atua na via das MAP quinases através da promoção do complexo Cdc42p-GTP. Por 

demonstrar-se importante na ativação de ambas as vias, Pescini et al. (2012) realizaram uma 

análise computacional da via de regulação RAS/AMPc-PKA em leveduras, a qual regula o 

crescimento celular e a proliferação em resposta às condições nutricionais e de estresse do 

ambiente extracelular. Foi visto que a relação GTP/GDP é extremamente relevante nestas 

vias de regulação, uma vez que ambos estão envolvidos na ativação/ inativação da Ras2p. 

Analisando também a regulação negativa e positiva desta via, foi proposto um modelo que 

inclui um mecanismo de feedback que atua diretamente na regulação da proteína Ras2p, 

através da fosforilação das proteínas Cdc25p (regulador positivo) e Ira2p (regulador 

negativo) da Ras2p, pela PKA, o que reduz a troca GTP/GTD entre a Cdc25p e a Ras2p e 

aumenta a troca GDP/GTP entre a Ira2p e a Ras2p. Em ambos os casos, há uma diminuição 

da atividade da Cyr1p. 

A via TOR (target of rapamicycin) também regula incontáveis funções, incluindo 

síntese de proteínas, biogênese de ribossomos, autofagia, crescimento celular polarizado, 

progressão do ciclo celular e filamentação. A inibição desta via pela rapamicina induz 

condições fisiológicas semelhantes à falta de fonte de carbono e/ou nitrogênio, podendo 
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assim, induzir o crescimento celular sob a forma de pseudo-hifas em baixas concentrações 

(até 0,1 ng/mL). Desta forma, a variação da concentração de rapamicina pode modular a via 

TOR, gerando consequências biológicas diferentes. Esta susceptibilidade à rapamicina é 

variável de acordo com a situação nutricional a qual a célula se encontra (TYES; DAS; BHAT, 

2008). 

Em casos de depleção da fonte de nitrogênio ou em concentrações relevantes de 

rapamicina a via TOR é reprimida, gerando um aumento da transcrição de genes mediados 

pela Gln3p em repressão catabólica pelo nitrogênio (NCR) e de genes responsivos ao 

estresse (STRE) mediados pela Msn2/4p. A Torp quinase fosforila Tap42p que se complexa 

com as fosfatases Sit4p e Pph21/22p e Sit4p ativa os genes mediados pela Gln3p, NCR, e o 

Pph21/22p ativa os genes mediados pela Msn2/4p, STRE. A proteína Tap42p ativa também 

está envolvida no controle de algumas ciclinas como a Cln3p e a Cln1/2p, que participam da 

fase G1 e também ativam a transcrição do gene FLO11 (GAGIANO; BAUER; PRETORIUS, 2002; 

ROHDE et al., 2008; VINOD et al., 2008). 

Vinod et al. (2008) analisaram a interação entre as vias AMPc-PKA, MAPK e TOR e 

observaram que S. cerevisiae altera a expressão do gene FLO11 no intuito de acumular 

trealose, armazenar carboidratos, em condições decrescentes de sulfato de amônio, de 

limitante a completa depleção. 

 

1.5 Fatores de Transcrição envolvidos com o gene FLO11 

 

Muitas populações microbianas dispõem de estratégias para gerar diversidade 

fenotípica em um relativo curto período de tempo. Estas estratégias podem ser 

recombinação das repetições em tandem, recombinação de sequências silenciadoras em 

lócus ativos e regulação epignética. A regulação epigenética, ao contrário das outras 

estratégias, não causa alterações nas sequências gênicas e sim alteração no padrão de 

expressão dos genes. Genes regulados epigeneticamente encontram-se em constante troca 

de estados de expressão: ON-OFF. Estes estados são mantidos estáveis através de fatores 

que podem ser classificados como cis e trans (OCTAVIO; GEDEON; MAHESHRI, 2009). 

Elementos de controle com atuação em cis são aqueles que afetam somente a expressão de 

genes fisicamente ligados a mesma molécula de DNA, envolvendo também modificações 

covalentes no DNA ou proteínas associadas ao DNA (como metilação do DNA, modificação 
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de histonas e ativação da eucromatina). Por outro lado, elementos de controle com ativação 

em trans afetam a expressão de genes localizados em outros cromossomos da célula, 

frequentemente denominados como fatores de transcrição (COOPER, 2002; OCTAVIO; 

GEDEON; MAHESHRI, 2009).  

O início da transcrição é o fator crucial na regulação da expressão gênica de todos os 

organismos. Pode-se definir como estado fundamental da transcrição, a inerente atividade 

dos promotores juntamente com toda maquinaria transcricional. Em eucariotos, muitos 

promotores encontram-se inativos na ausência de proteínas reguladoras positivas. Além 

disto, para que haja a indução das regiões promotoras, é necessário que a estrutura da 

cromatina encontre-se sob a forma eucromatina- cromatina menos condensada, havendo 

alterações na estrutura da cromatina na região específica, permitindo a transcrição gênica. A 

transcrição é extremamente reprimida quando o DNA está condensado, sob a forma de 

heterocromatina. A maioria, mas não a totalidade, da eucromatina está transcricionalmente 

ativa. Estas regiões ativas dependem não somente da estrutura da cromatina, mas também 

da presença de nucleossomos com composições e estruturas específicas. Cromatinas 

trascricionalmente ativas geralmente são deficientes de histonas do tipo H1, que se ligam ao 

DNA entre as partículas de nucleossomos, tornando a estrutura menos acessível à 

transcrição. Quando a cromatina começa a ser transcrita, as histonas nucleossomais são 

acetiladas em seus resíduos Lys, o que reduz a carga positiva das histonas, diminuindo a 

afinidade desta com o DNA. Quando a transcrição do gene não se faz mais necessária, a 

acetilação das histonas dos nucleossomos vizinha à região transcrita é mediada por histonas 

deacetilases, que funciona como um processo de silenciamento gênico, restaurando a 

cromatina ao estado inativo de transcrição (NELSON; COX, 2008). 

 Como discutido no item anterior, a regulação dos genes da família FLO é 

extremamente complexa, envolvendo várias vias de regulação e seus fatores de transcrição. 

Dentre os genes desta família, o gene FLO11 é o mais amplamente estudado quanto à sua 

regulação, possuindo um dos maiores promotores de S. cerevisiae, cerca de 3.5 Kb, regulado 

por inúmeros fatores (Figura 6). O silenciamento do gene FLO11 acontece primariamente 

pelo recrutamento de histona deacetilases, Hda1p via repressor Sfl1p, como e Rpd3L. 

Linhagens diploides deletadas em ambos os genes, HDA1 e SFL1, apresentaram uma 

filamentação constitutiva ao longo da borda das colônias. Além disso, o silenciamento do 

gene FLO11 regula a diferenciação do tipo celular: linhagens que expressam Flo11p em sua 
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superfície celular crescem sob a forma de pseudo-hifa, enquanto linhagens que têm o HDA 

silenciado, não expressam Flo11p e permanecem sob a forma leveduriforme (HALME et al., 

2004). A proteína Sfl1p atua como um repressor, ligando-se no mesmo local de ligação da 

proteína Flo8p, a qual atua como ativadora. Estas duas proteínas são antagonistas e 

controlam a expressão do gene FLO11 (Figura 6). A porção catalítica da PKA, Tpk2p, fosforila 

a Sfl1p e inibe sua ligação com a região promotora do gene FLO11. A proteína Tpk2p 

também se liga e fosforila Flo8p e estimula a sua ligação ao mesmo sítio da região 

promotora do gene FLO11, bem como a histona deacetilase, Rpd3L, que ao ser fosforilada, 

encontra-se sob a forma ativa, promovendo o desenovelamento da cromatina. Assim, esta 

porção catalítica da PKA controla o equilíbrio entre a repressão transcricional da Sfl1p e a 

ativação pela Flo8p (PAN; HEITMAN, 2002). Alguns fatores de transcrição ligam-se 

diretamente no promotor, como a Ste12-p-Tec1p e a Phd1p, os quais necessitam da 

proteína Flo8p para ativação e determinação dos níveis globais de expressão gênica (Figuras 

5 e 6) (SENGUPTA; VINOD; VENKATESH, 2007).  

 Borneman et al. (2006) estudaram o controle transcricional do desenvolvimento 

utilizando a S. cerevisiae como sistema modelo, através de análise de interação de alguns 

fatores de transcrição envolvidos na formação de pseudo-hifas. Quando expostas a 

ambientes pobres em nitrogênio, linhagens diploides de S. cerevisiae passaram de sua forma 

normal vegetativa para pseudo-hifa, a qual era formada por ramificações celulares capazes 

de crescer invasivamente em ágar. A rede de fatores de transcrição estudada foi composta 

por seis reguladores chaves no crescimento de pseudo-hifas: Tec1p, Ste12p (ambos 

pertencentes à via das MAP quinases), Sok2p, Phd1p, Flo8p e Mga1p (via do AMPc) (Figura 

5). Phd1p e Sok2p modulam a formação de pseudo-hifas positiva ou negativamente 

(respectivamente), enquanto Flo8p, Mga1p, Ste12p e Tec1p são requeridos no 

desenvolvimento das pseudo-hifas. Neste estudo, verificou-se que estes fatores de 

transcrição ligam-se a diversas regiões promotoras de genes distintos, como transportadores 

de hexose (família de genes HXT), genes envolvidos no metabolismo de álcool, no 

crescimento filamentoso e no crescimento vegetativo. Os reguladores Ste12p e Tec1p 

apresentaram uma relação significativa com genes ligados à formação de pseudo-hifas, 

focando primeiramente na morfologia celular. Já os demais fatores estudados, ligados à via 

AMPc, apresentaram uma forte relação quanto à regulação de genes envolvidos no 

transporte de hexoses, metabolismo e catabolismo, sugerindo que a via AMPc pode atuar na 
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coordenação das mudanças do desenvolvimento celular, com as alterações metabólicas que 

acontecem em ambientes limitantes de nutrientes. 

 

Figura 5 - Complexa rede de ativação entre alguns fatores de transcrição ligados à formação 
de pdeudo-hifas. 

 

 

As setas indicam as ligações de cada fator de transcrição nas regiões promotoras destes genes, 
sinalizando para transcrição de cada fator. O número de genes regulados (Kout) e o número de genes 
reguladores (KIn) para cada fator de transcrição estão indicados na tabela. 
Fonte: Borneman et al. (2006). 

 

As proteínas Ste12p e Tec1p ligam-se cooperativamente à região promotora dos 

genes envolvidos com a formação de pseudo-hifas, em condições pobres em nitrogênio, 

compartilhando sítios de ligação em 69 regiões promotoras. Os fatores de transcrição Mga1p 

e Flo8p apresentam em comum, sítios de ligação em 80 regiões promotoras, o que 

representa 69% do total de sítios específicos para Mga1p, indicando um provável complexo 

entre os dois fatores. Através de uma linhagem flo8/flo8, observou-se uma diminuída ligação 

da proteína Mga1p a regiões intergênicas, em relação à linhagem parental. A dependência 

da Mga1p em relação à Flo8p não está simplesmente na diminuição dos níveis de proteína, 

mas sim na perda da eficiência de ligação Mga1p-DNA em regiões onde ambos os fatores 

normalmente estariam ligados. A ligação Mga1p-DNA pode ser estabilizada pela Flo8p, assim 

como Mga1p pode ligar-se indiretamente ao DNA através da proteína Flo8p. Além disso, 
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quatro fatores de transcrição demonstraram a capacidade de autorregulação, ligando-se à 

própria região promotora, como Tec1p, Ste12p, Mga1p e Phd1p. Foram encontrados 

também, nove casos de regulação entre fatores, onde pares de fatores ligam-se nas regiões 

promotoras do fator recíproco, como representado na figura 5 (BORNEMAN et al., 2006).  

 

Figura 6 - Sinais dos vários fatores de transcrição com ativação em trans convergem ao 
complexo promotor do gene FLO11. 

 

Reguladores de transcrição do FLO11. Em círculos fechados, estão representados os nucleossomos 
bem posicionados e em círculos pontilhados, os nucleossomos difusos. A posição dos nucleossomos 
foi baseada em modelos termodinâmicos para ocupação nucleossomal (OCTAVIO; GEDEON; 
MAHESHRI, 2009). Os sítios de ligação são aproximados e baseados na literatura. As setas fechadas 
representam os sítios de ligação para fatores de transcrição de posicionamentos definidos. As setas 
pontilhadas representam sítios de ligação de posicionamentos ainda não definidos. Os fatores de 
transcrição localizados na parte superior da figura regulam positivamente a transcrição gênica. Os 
fatores de transcrição localizados na parte inferior da figura regulam negativamente a transcrição 
gênica. Nota-se que o sitio de ligação das proteínas Flo8p e Sfl1p estão localizados em uma região 
livre de nucleossomos. 
Fonte: Figueiredo (2012). 
 

Outros dois fatores de transcrição não são dependentes da interação com Flo8p, 

Msn1p e Mss11p (Figura 6). Em 1999, Gagiano et al. estudaram os efeitos dos fatores de 

transcrição Msn1p e Mss11p na expressão do gene FLO11 e observaram que inserindo 

plasmídeos multicópias de ambas Msn1p e Mss11p, as linhagens testadas apresentaram 

uma grande indução da capacidade de crescer invasivamente, enquanto a deleção de um 

dos dois fatores ou de ambos levou a uma forte redução ou até ausência deste fenótipo. 

Multicópias do gene MSN1 mostraram-se incapazes de reverter o fenótipo da deleção do 

gene MSS11, ou seja, ausência de crescimento invasivo. Já multicópias do MSS11, 
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mostraram-se capazes de modificar o efeito da deleção do MSN1, resultando em um 

crescimento invasivo acentuado. Isto sugere que o Msn1p depende da Mss11p ou que a 

Msn1p atua antes, ou upstream, da Mss11p em um sinal linear de uma via transcricional.  

Em 2003, o mesmo grupo de pesquisa propôs que a proteína Mss11p seria um 

elemento central na regulação do crescimento invasivo por linhagens de S. cerevisiae, pois a 

deleção deste gene suprimiu completamente a ativação do gene FLO11. Analisando 

linhagens ∆mss11 contendo plasmídeos multicópias dos genes FLO8, TEC1 e PHD1, verificou-

se que a expressão do gene FLO11 não foi alterada. Foi visto também que mesmo 

deletando-se genes NGR1, NGR2, SOK2 e SFL1, que codificam para repressores, houve 

desrepressão do FLO11. Entretanto, multicópias do gene MSS11 foram capazes de induzir a 

expressão do gene FLO11, mesmo na ausência dos outros ativadores, Flo8p, Tec1p, Ste12p e 

Msn1p (VAN DYK; PRETORIUS; BAUER, 2005). Todos estes fatores de transcrição modulam a 

expressão do gene FLO11, através dos variados funções bioquímicas que implicam em papéis 

cinéticos e funcionais distintas na regulação epigenética do gene FLO11.  

 Um ponto importante a ser destacado ainda é que a proteína Flo8p, por pertencer à 

classe II dos fatores de transcrição, regulam primariamente a transcrição ou flutuação do 

promotor e estabiliza o seu estado competente. Em níveis “médios” de transcritos, Flo8p 

inicia o estado silenciado do promotor e permite a ativação da região promotora pelos 

fatores de transcrição classe I, os quais transcrevem para r RNA. Em níveis mais elevados de 

transcritos, Flo8p rompe completamente o estado silenciado do promotor, passando ao 

estado induzido homogêneo, permitindo a ligação de outros fatores de transcrição de 

atuação trans-positiva, o que leva ao aumento dos níveis de transcritos dos genes da família 

FLO (BRÜCKNER; MÖSCH, 2012). Neste mecanismo de transição de estados do promotor, a 

proteína Sfl1p inicia a cascata de eventos que resultam em uma transição reversível ao 

estado silenciado, enquanto a proteína Flo8p inicia os eventos do estado de transição do 

promotor do gene FLO11, do basal ao ativo (BUMGARNER et al., 2012). 
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2 OBJETIVOS 

 

Como salientado na Introdução, características fenotípicas de Saccharomyces 

cerevisiae como espuma, floculação e filamentação são indesejáveis à industria alcooleira no 

Brasil, a qual baseia sua produção no reciclo celular. Fenótipos indesejados estão 

relacionados com a expressão de proteínas de superfície, floculinas, transcritas a partir de 

genes da família FLO. Sendo Flo8p descrita como uma das peças-chaves da regulação destes 

genes, o presente trabalho teve como objetivos estudar a influência do gene FLO8 nos 

fenótipos de algumas linhagens de S. cerevisiae isoladas em processos industriais de 

produção de etanol combustível no Brasil, visando um melhor entendimento da regulação 

dos genes da família FLO, assim como de possíveis interações com a fonte de carbono. 

 Especificamente: 

 

- Deletar o gene FLO8 em linhagens de laboratório e industrial: Construir módulos de DNA 

integrativos para modificação genômica através da deleção do gene FLO8, por recombinação 

homóloga, em linhagens industrial e de laboratório. 

 

- Analisar o perfil metabólico de sacarose e glicose nas linhagens parentais e duas 

derivadas: Através de ensaios fermentativos e de crescimento, avaliar os parâmetros 

fisiológicos como: velocidade especifica de crescimento (μx), a velocidade especifica de 

consumo do substrato (μs), a velocidade especifica de formação de etanol (μp), o tempo de 

geração celular (Tg), o fator de conversão de substrato a biomassa (YX/S) e o fator de 

conversão de substrato a etanol (YP/S). 

 

- Analisar a influência do gene FLO8 nos fenótipos das linhagens parentais e modificadas: 

Avaliar o impacto da modificação realizada na formação de espuma, floculação celular, 

hidrofobicidade celular, filamentação e poder invasivo das linhagens parentais e 

modificadas. 

 

- Analisar a regulação dos fenótipos nas linhagens parentais e modificadas por diferentes 

fontes de carbono: Avaliar a repercussão da glicose e da sacarose, em diferentes 

concentrações, na formação de espuma, floculação celular, hidrofobicidade celular, 
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filamentação e poder invasivo apresentadas pelas linhagens parentais e modificadas. 

 

- Ampliar a compreensão da regulação dos genes da família FLO pela proteína Flo8p: 

Analisar a expressão dos genes da família FLO, por PCR em tempo real, nas linhagens 

parentais e modificadas. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Linhagens, plasmídeos e oligonucleotídeos 

 

 As linhagens de Saccharomyces cerevisiae utilizadas o presente trabalho estão 

listadas no Quadro 1. As linhagens haploides de laboratório, S288C e CENP.K2-1C, foram 

utilizadas nas construções de módulos de deleção do gene FLO8, originando as linhagens 

CFY01K e CFY05B, respectivamente. A linhagem diploide industrial, FT02, foi isolada 

diretamente do processo de produção de etanol combustível, em usina brasileira, a qual foi 

gentilmente cedida pela FERMENTEC Ltda. A partir desta linhagem, foram deletadas as duas 

cópias do gene FLO8 por recombinação homóloga, originando a linhagem CFY02B-B. Todas 

as transformações nas linhagens de S. cerevisiae foram realizadas como descritas por Gietz e 

Woods (2002). 

 

Quadro 1 - Linhagens de Saccharomyces cerevisiae utilizadas neste trabalho. 
 

Linhagem Genótipo ou Descrição Fonte ou Referência 

S288C MATα mal13 AGT1 MAL12 mal33 MAL31 

MAL32 mel gal2 SUC2 

Mortimer e Johnston (1986) 

CENPK2-1C MATa MAL21 MAL22 MAL23-8C AGT1 

ura3-52 his3∆1 leu2-3_112 trp1-289 

Entian e Kotter (1998) 

FT 02 Levedura utilizada na produção de etanol 

combustível 

FERMENTEC Ltda. 

CFY01K Isogênica a S288C (∆flo8::KANR) Este trabalho 

CFY02B-B Isogênica a FT 02 (∆flo8 ::KANR∆flo8 

::BLER) 

Este trabalho 

CFY05B Isogênica a CENP.K2-1C (∆ flo8:: BLER) Este trabalho 

Fonte: Figueirêdo (2012) 
 

 Os plasmídeos pUG6 (Ampr ori LoxP-KanMXR-LoxP) e pUG66 (Ampr ori LoxP-BleR-

LoxP) foram utilizados como DNA molde para construção dos módulos de deleção do gene 

FLO8 nas linhagens de laboratório (PETRACEK; LONGTINE, 2002). Os oligonucletídeos 

utilizados na estratégia proposta de transformação de levedura, para amplificações de 
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módulos e verificações de modificações também se encontram listados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Oligonucleotídeos utilizados nas transformações das linhagens de S. cerevisiae 
utilizadas neste trabalho. 
 

Descrição  

Oligonucleotídeos Sequência (5`→ 3`) 

M1FLO8F-F1 GCCCTGGGAGTGGGATACTGAGGAATTAAACGTTTATGCAGGC

CCAGCTGAAGCTTCGTACGC 

M1FLO8R-R1 CCAATCATTCCGGCACATCCACCTTGATCAAATATCATAAACCGC

ATAGGCCACTAGTGGATC 

M2FLO8F-F1 CGCATTCCGTGGTAGAATGAGTTATAAAGTGAATAGTTCGCCAG

CTGAAGCTTCGTACGC 

M2FLO8R-R1 CGTAACTCCATTCTCCTAGCTTTTTATTATGTTTCCTGTCGCATAG

GCCACTAGTGGATC 

LIM1FLO8F CACGGCACGTTACTAATTAG 

LIM1FLO8R CAGATTAAGGTTTATGATATTTG 

LIM2FLO8F GTGACCATTTTTTACTCCTG 

LIM2FLO8R CAAGCTACTTCAATGAGTGTAC 

V1FLO8F GGCTCTAGTAGTAACAAAAATAG 

V3FLO8F CTGAGGGACCTATTGTATGC 

VKANRR GGAATCGAATGCAACCGG 

VBLERF CCTTCTATGAAAGGTTGGGC 

INFLO8F GTTATAAAGTGAATAGTTCGTATC 

INFLO8R CGATCTCAATTTACTGGATAC 

As sequências sublinhadas são homólogas à série de plasmídeos pUG (DEL-MARKER-SET- 
EUROSCARF), Guldener et al. (1996). 
Fonte: Figuêiredo (2012) 
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3.2 Meios de cultura e condições de cultivo 

 

 No presente trabalho, as linhagens de levedura foram crescidas em meio rico YP, 

previamente esterilizados em autoclave, a 120 oC por 20 min. O meio YP é constituído por 10 

g.L-1 de extrato de levedura, 20 g.L-1 de peptona e 20 g.L-1 da fonte de carbono de interesse, 

glicose ou sacarose. Em algumas condições de análise, foram acrescidos 200 g.L-1 da fonte de 

carbono, glicose ou sacarose. O pH deste meio foi ajustado para 5,0. Quando se fez 

necessário, foi acrescido 20 g.L-1 de ágar bacteriológico.  

 Para seleção de linhagens modificadas, foram utilizados antibióticos de interesse e 

ágar bacteriológico acrescidos ao meio rico YP. O antibiótico geneticina (G418- SIGMA) foi 

utilizado numa concentração final de 200 mg.L-1. Já para o antibiótico zeocina (Invivogen), foi 

utilizada uma concentração final de 100 mg.L-1. Como a zeocina apresenta uma maior 

atividade em pH básico, o pH do meio YP foi ajustado para 9,0. 

 Os pré-cultivos de leveduras foram realizados em 4 mL de meio rico YP acrescidos de 

20 g.L-1 de glicose e incubados a 28 oC, por 48 horas a 160 rpm. Nos ensaios em que as 

células foram crescidas em frascos Erlenmeyers, contendo em 1/5 de seu volume meio rico 

YP, a agitação foi constante e igual a 160 rpm, a 28 oC. 

 

3.3 Deleção da primeira cópia do gene FLO8 

 

 O gene FLO8 foi deletado do genoma da linhagem de laboratório S288C por 

recombinação homóloga e metodologias baseadas em PCR como descrito por Petracek e 

Longtine (2002). Através de PCR, utilizando os oligonucleotídeos M1FLO8F e M1FLO8R e o 

plasmídeo pUG6, foi gerado um fragmento linear de 1779 pb, contendo regiões homólogas, 

de 40 pb, a montante do gene FLO8 (que se iniciam 455 pb antes do códon de iniciação) e a 

jusante do gene FLO8 (que se iniciam 461 pb depois do códon de terminação). Estas 

sequências de homologia encontram-se a montante e a jusante da sequência do gene 

KanMXR (em leveduras, confere resistência ao antibiótico geneticina), que é flanqueada por 

sítios LoxP (regiões de recombinação sítio-específica, utilizada na reciclagem do marcador).  
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Figura 7 - Esquema da modificação FLO8/flo8. 

 

 

 

Inicialmente, acontece a modificação da linhagem de laboratório S288C pela técnica de SHORT 
FLANKING HOMOLOGY. Após confirmação da modificação, acontece a modificação da linhagem 
industrial FT02 pela técnica de LONG FLANKING HOMOLOGY, amplificando o módulo de deleção a 
partir da linhagem CFY01K e inserindo-o na linhagem industrial FT02. 
Fonte: Figuêiredo (2012). 
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 Utilizando a recombinação entre as regiões flanqueadoras curtas de homologia (Short 

Flanking Homology- SFH) (PETRACEK; LONGTINE, 2002) estes fragmentos foram inseridos no 

genoma das leveduras, substituindo uma cópia do gene FLO8 pelo gene marcador, KANR 

(S288C ∆flo8::KANR). O isolamento das linhagens modificadas foi realizado a partir do 

crescimento em meio YP, acrescido de 20 g.L-1 de glicose e ágar bacteriológico contendo 

geneticina. Após seleção em meio contendo geneticina, foi realizada extração do DNA 

genômico destas linhagens e posterior confirmação da transformação por PCR utilizando os 

oligonucleotídeos V3FLO8F- VKanRR e V1FLO8F- INFLO8R, apresentando fragmentos de 1394 

pb apenas nas linhagens que continham a deleção esperada e fragmentos de 2857 pb 

apenas nas linhagens que ainda continham o gene FLO8 (Figura 7). 

 A partir da linhagem S288C ∆flo8::KANR, foi amplificado por PCR um fragmento de 

2118 pb utilizando os oligonucleotídeos LIM1FLO8F- LIM1FLO8R e através de regiões 

flanqueadoras longas de homologia (Long Flanking Homology Method- LFH) (PETRACEK; 

LONGTINE, 2002), inserido em linhagens industriais de Saccharomyces cerevisiae. A seleção 

das linhagens flo8/FLO8 foi realizada pela mesma metodologia utilizada na seleção das 

linhagens de laboratório. As linhagens modificadas flo8/FLO8 também foram confirmadas 

por PCR utilizando os oligonucleotídeos V3FLO8F- VKanRR e INFLOF- INFLO8R. Neste caso, 

como as linhagens industriais geralmente são diploides, mesmo as linhagens transformadas 

com o módulo KanRR apresentaram fragmentos relativos à amplificação com os 

oligonucleotídeos INFLOF- INFLO8R, apresentando um fragmento de 2356 pb (Figura 7). 

 

3.4 Deleção da segunda cópia do gene FLO8 

 

 A deleção da segunda cópia do gene FLO8 das linhagens flo8/FLO8 foi realizada por 

metodologia semelhante. Inicialmente, este gene foi deletado de uma linhagem de 

laboratório CENPK2-1C utilizando regiões flanqueadoras curtas de homologia (SFH). Através 

de PCR, foi gerado um fragmento linear de 1344 pb a partir do plasmídeo pUG66, utilizando 

os oligonucleotídeos M2FLO8F e M2FLO8. Este fragmento contém regiões de homologia de 

40 pb a montante do gene FLO8 (iniciando 16 pb antes do códon de iniciação) e a jusante 

(iniciando 83 pb depois do códon de terminação), além da sequência do gene BleR (confere 

resistência aos antibióticos phleomicina, bleomicina e zeocina) e sítios LoxP – construção 

semelhante à realizada a partir do plasmídeo pUG6. A seleção das linhagens modificadas foi 
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realizada a partir do crescimento em meio rico YP, acrescido de 20 g.L-1 de glicose e ágar 

bacteriológico, contendo zeocina. Após a seleção no meio específico, foi realizada a extração 

do DNA genômico dos clones que passaram a ser resistentes ao antibiótico e posterior 

confirmação da transformação por PCR (linhagem CENPK2-1C ∆flo8::BLER). Para isto, foram 

utilizados os oligonucleotídeos VBLERF- LIM2FLO8R e INFLO8F- INFLO8R, apresentando 

fragmentos de 956 pb apenas nas linhagens que continham a deleção esperada e 

fragmentos de 2355 pb apenas nas linhagens que ainda continham o gene FLO8 (Figura 9). 

 

Figura 8 - Esquema da modificação flo8/flo8. 

 

Inicialmente, acontece a modificação da linhagem de laboratório CEN.PK2-1C pela técnica de SHORT 
FLANKING HOMOLOGY, assim como realizado com a linhagem S288C. Após confirmação da deleção, 
realizou-se uma transformação da linhagem modificada FT02 flo8/FLO8, através da técnica de LONG 
FLANKING HOMOLOGY, amplificando o módulo de deleção a partir da linhagem CFY05B e inserindo-o 
na linhagem FT02 flo8/FLO8. 
Fonte: Figuêiredo (2012) 

 

 A partir da linhagem CENPK2-1C ∆flo8::BLER, foi amplificado por PCR um fragmento 

de 1646 pb utilizando os oligonucleotídeos LIM2FLOF- LIM2FLO8R e através de regiões 

flanqueadoras longas de homologia (LFH), inserido em linhagens industriais de S.cerevisiae 

flo8/FLO8. A seleção das linhagens duplamente modificadas (flo8/flo8) foi realizada em meio 
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rico YP, acrescido de 20 g.L-1 de glicose e ágar bacteriológico contendo zeocina. 

Posteriormente, as linhagens resistentes à zeocina também foram crescidas em meio 

contendo geneticina. A modificação flo8/flo8 também foi confirmada por PCR utilizando 

oligonucleotídeos VBLERF- LIM2FLO8R, V1FLO8F- VKanRR e INFLO8F- INFLO8R (Figura 9). 

 

3.5 Confirmação das deleções do gene FLO8 por Southern Blotting 

 

A confirmação da deleção das cópias do gene FLO8 no genoma das linhagens de 

laboratório e das industriais também foi realizada por hibridizações. Para isto, 

primeiramente os cromossomos foram separados por eletroforese de campo pulsado 

(PFGE). As amostras foram preparadas como descrito por Guerring et al. (1991). 

Inicialmente, as células foram crescidas em meio rico YP, contendo 20 g.L-1 de glicose até 

atingirem uma absorbância de 10- 14 (570 nm). Estas células foram lavadas em tampão 

Tris/EDTA (10 mM de Tris-HCl, pH 7,5 e 50 mM EDTA) e ressuspensas nesta mesma solução 

contendo 20 mg.mL-1 de Liticase. Posteriormente, esta suspensão foi incubada a 42 oC por 30 

segundos e misturada a LMP agarose (10 g.L-1 LMP agarose em 125 mM EDTA). Após 

homogeneização, as amostras foram colocadas em moldes para polimerização em blocos, os 

quais depois do tratamento com liticase, possuíam os cromossomos imobilizados de cada 

linhagem. Estes blocos foram incubados em solução 10 mM Tris/HCl (pH 7,5) contendo 50 

mM EDTA, por 8 horas a 37 oC. Em seguida, os blocos foram transferidos para solução NDS 

(10 mM Tris/HCl, pH 9,5, 50 mM EDTA, 10 g.L-1 N-Lauroilsarcosina e 2 g.L-1 Proteinase K) e 

incubados durante a noite a 50 oC. Após a incubação, foram realizadas 4 lavagens (de 1 hora 

cada) dos blocos em solução Tris/EDTA (10 mM de Tris-HCl, pH 7,5, 50 mM EDTA) e 

armazenados nesta mesma solução a 4 oC. 

Em seguida, os blocos contendo cromossomos imobilizados em LMP agarose foram 

colocados em um gel 10 g.L-1 agarose em 0,5X TBE (50 mM de Tris-HCl, pH 8,3, 50 mM de 

ácido bórico, 1 mM EDTA). Foi realizada, em seguida, eletrofose de campo pulsado (PFGE) 

em 2,5 L de 0,5X TBE, acoplada ao Gene Navigator- Pharmacia Biotec, durante 27 horas a 

200 V a 8 oC. Nas primeiras 15 horas, os pulsos foram de 70 segundos e nas últimas 12 horas, 

de 120 segundos. Ao término da corrida, o gel de agarose foi corado em 0,5X TBE acrescido 

de 0,5 µg de brometo de etídeo.mL-1 e depois fotodocumentados em sistema Gel Doc TM XR 

- Bio Rad. Como marcador cromossômico, foram utilizados os cromossomos da linhagem 
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S288C, uma vez que seu genoma já foi totalmente sequenciado e encontra-se disponível em 

YEAST GENOME DATABASE (1997). 

 

Quadro 3 – Oligonucleotídeos utilizados na construção das sondas de hibridização 
 

Oligonucleotídeos Sequência 5’ → 3’ 

HbFLOsF CAGAAACAACAAAACAACCA 

HbFLOsR TTAAATTAATTGCCAGCAATAAG 

HbFLO11F CCGTCGTTACTACTGAGTATTC 

HbFLO11R TAGAATACAACTGGAAGAGCG 

INFLO8F GTTATAAAGTGAATAGTTCGTATC 

INFLO8R CGATCTCAATTTACTGGATAC 

SD_KAN_F CCGCGATTAAATTCCAACAT 

SD_KAN_R CGAGCATCAAATGAAACTG 

SD_BLE_F GAGATCTGTTTAGCTTGCCT 

SD_BLE_R GTTAGTATCGAATCGACAGCA 

Fonte: Figueirêdo (2012) 
 

Após as 27 horas da eletroforese, os cromossomos foram transferidos para uma 

membrana de náilon (Positively charged nylon transfer membrane- AmershamTM Hybond- 

N+, GE Healthcare) por Southern Blot segundo descrito por Ausubel et al. (1992). As sondas 

específicas foram construídas por PCR, utilizando a linhagem S288C como DNA molde, 

utilizando oligonucleotídeos específicos para os genes FLO8 (InFLO8F- InFLO8R), KANR 

(SD_KAN_F – SD_KAN_R) e BLER (SD_BLE_F – SD_BLE_R) (Quadro 3). Os produtos de PCR 

foram denaturados e marcados com kit AlkPhos Direct Labelling Reagents (AmershamTM- 

GE Healthcare) de acordo com as instruções do fabricante. Para realizar a hibridização dos 

cromossomos aderidos à membrana com as sondas previamente marcadas, estas foram 

incubadas juntamente a 58 oC durante a noite. Após a hibridização, a membrana foi 

submetida a lavagens de bloqueio e detecção dos sinais de quimioluminescência, segundo as 

especificações do kit CDP- StarTM Detection Reagent (AmershamTM- GE Healthcare).  

Após a reação de sensibilização, a membrana foi colocada em contato com filme 

fotográfico (Amersham Hyperfilm ECL) em cassete apropriado a filmes fotográficos. Após 1 

hora de sensibilização do filme pela quimioluminescência das sondas marcadas, foi realizada 
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a revelação do filme fotográfico. O filme foi mergulhado em solução reveladora (GBX- 

Kodak) até que as bandas fossem visualizadas. Em seguida, o filme foi mergulhado em uma 

solução 7% de ácido acético por alguns segundos e em seguida em solução fixadora, 

também por alguns segundos. Logo após, o filme foi lavado em água corrente e seco, à 

temperatura ambiente. 

 

3.6 Ensaio de floculação celular 

 

 O ensaio de floculação foi adaptado do trabalho de Wang et al. (2008). Inicalmente, 

as células foram crescidas em meio rico YP acrescido de 20 g.L-1 de glicose a 160 rpm, 28 oC 

por 48 horas. Alíquotas de 250 µL foram adicionadas a 250 mL de meio rico YP acrescido de 

glicose ou sacarose (20 ou 200 g.L-1) e mantidas a 28 oC, 160 rpm por ± 18 horas. Ao atingir 

uma concentração de 3 ± 1 gDW.L-1, as células foram coletadas por centrifugação (7.000 g, 4 

min), lavadas duas vezes com tampão 50 mM de citrato de sódio (pH 5,0) contendo 5 mM de 

EDTA, e mais duas vezes com água a 4 oC. As células lavadas foram ressuspensas em tampão 

100 mM de acetato de sódio (pH 4,2) até atingir uma concentração celular de 5 ± 0,5 gDW.L-

1. A floculação (sedimentação) das células foi determinada na ausência ou presença de 20 

mM de cloreto de cálcio. Após uma agitação vigorosa dos tubos, amostras foram retiradas 

da parte superior do tubo para determinação da absorbância a 570 nm, no tempo 0 e após 

10 minutos da suspensão ter sido colocada em repouso. 

 

3.7 Ensaio de hidrofobicidade celular 

 

 Como descrito por Verstrepen, Derdelinckx e Verachtert (2003), características 

fenotípicas como floculação e formação de biofilme podem estar associadas à 

hidrofobicidade da parede celular, o que acentuaria a intensidade destes fenótipos. Assim, 

para realizar este ensaio, as células foram previamente crescidas em meio rico YP, contendo 

20 g.L-1 de glicose a 160 rpm, 28 oC por 48 horas. Alíquotas desta cultura foram inoculadas 

em meio rico YP contendo glicose ou sacarose (20 ou 200 g.L-1) com a finalidade de obter-se 

uma absorbância de 0,4 a 570 nm. Após crescimento de ± 3 horas, até atingir uma 

absorbância de 0,9 ± 0,1 (570 nm), as células foram recuperadas por centrifugação (7.000 g, 

4 min) e suspensas em água, no mesmo volume, não alterando a concentração celular. 



54 
 

Amostras de 1000 µL foram adicionadas a 500 µL de um solvente orgânico (tolueno ou 

octano) e misturadas vigorosamente por trinta segundos, sendo a absorbância da fase 

aquosa determinada novamente, após a separação das fases orgânica e aquosa, como 

descrito por Fidalgo et al. (2006). 

 

3.8 Ensaio de produção de espuma 

 

 Com o objetivo de analisar a relação entre a formação de espuma e o gene FLO8 nas 

linhagens analisadas, as células previamente crescidas em meio YP contendo 20 g.L-1 de 

glicose por 48 horas foram recuperadas por centrifugação (7.000 g, 4 min) e lavadas duas 

vezes com água a 4 oC. Foi realizada uma suspensão celular de 10 gDW.L-1, em água destilada 

estéril. A esta suspensão, foi adicionado, em iguais proporções, meio rico YP contendo 20 ou 

200 g.L-1 de glicose ou sacarose (meio duas vezes concentrado), de forma que a 

concentração final contivesse 10 g.L-1 de extrato de levedura, 20 g.L-1 de peptona, 5 g.L-1 de 

células e 20 ou 200 g.L-1 de glicose ou sacarose. A suspensão foi mantida sob agitação 

constante, à temperatura ambiente por 8 horas. A produção de espuma foi monitorada 

através da observação da textura da espuma e da determinação volumétrica da quantidade 

formada ao longo do tempo. 

 

3.9 Ensaio de crescimento invasivo em ágar 

 

As células foram semeadas em placas de Petri contendo meio YP acrescido de glicose 

ou sacarose (20 ou 200 g.L-1) e 20 g.L-1de ágar, mantidas a 28 oC, por 5 ou 10 dias. 

Inicialmente, as placas foram fotografadas e retiradas amostras do crescimento para 

confecção de lâminas e posterior análise microscópica. Em seguida, as placas foram lavadas 

(mergulhadas) em um recipiente com água e fotografadas novamente, como descrito por 

Reynolds e Fink (2001). 

 

3.10 Análise da morfologia celular por microscopia 

 

 As lâminas confeccionadas com as células crescidas para o ensaio de crescimento 

invasivo foram analisadas em microscópio confocal. Estas análises foram feitas em um 
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microscópio Leica DMI6000 B Microscope, com objetiva de 63x, por contraste de fase. As 

imagens mostradas são representações dos resultados obtidos. 

 

3.11 Ensaio de crescimento celular em frascos agitados 

 

 Nestes ensaios, as linhagens foram pré-crescidas em meio rico YP contendo 20 g.L-1 

de glicose por 48 horas, sob agitação constante de 160 rpm, a 28 oC. A partir desta pré-

cultura, 50 µL foram inoculadas em 50 mL de meio rico YP contendo 20 g.L-1 de glicose ou 

sacarose. As células foram crescidas por 32 horas, sob agitação constante de 160 rpm, a 28 

oC. As amostras foram retiradas em intervalos de tempo no intuito de coletar o maior 

número de pontos dentro da fase exponencial de crescimento celular das linhagens. A partir 

destas amostras, foi realizada a leitura da absorbância em 570 nm e alíquotas de 500 µL 

foram centrifugadas (5.000 g, 4 min), o sobrenadante coletado e estocado a -20 oC (freezer) 

para posterior análise de açúcares (sacarose, glicose e frutose) e de metabólitos (etanol e 

glicerol).  

 

3.12 Ensaio de fermentação em frascos agitados 

 

 Mesmo realizado em meio rico YP, este ensaio teve como finalidade avaliar o 

comportamento das linhagens parentais e modificadas em uma situação similar ao processo 

de produção de etanol no Brasil. Para a realização deste ensaio, as linhagens foram pré-

crescidas em meio rico YP contendo 20 g.L-1 de glicose por 48 horas, sob agitação constante 

de 160 rpm, a 28 oC. A partir desta pré-cultura, 50 µL de células foram inoculadas em 500 mL 

de meio rico YP contendo 20 g.L-1 de glicose e crescidas até atingir uma concentração celular 

de aproximadamente 1 gDW.L-1. As células foram centrifugadas (7.000 g , 4 min), lavadas 2 

vezes com água destilada a 4 oC, o sobrenadante descartado e o precipitado de células 

suspenso em água destilada em uma concentração celular final de 20 ± 1 gDW.L-1. A esta 

suspensão, foi adicionado, nas mesmas proporções, meio YP duas vezes concentrado 

acrescido de 400 g.L-1 sacarose, de forma que a concentração final atingisse 10 g.L-1 de 

extrato de levedura, 20 g.L-1 de peptona, 10 gDW.L-1 de células e 200 g.L-1 de sacarose. As 

amostras foram retiradas em intervalos de tempo pré- determinados. A partir destas 

amostras, foi realizada a leitura da absorbância em 570 nm e alíquotas de 500 µL foram 
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centrifugadas (5.000 g, 4 min) e o sobrenadante coletado e estocado a -20 oC (freezer) para 

posterior análise de açúcares (sacarose, glicose e frutose) e metabólitos (etanol e glicerol). 

 

3.13 Determinações bioquímicas 

 

 As determinações de sacarose, glicose, frutose, glicerol e etanol foram realizadas por 

cromatografia líquida de alta pressão (HPLC- Jasco X-LC), com detector de refração index (RI 

2031 plus- Jasco) e coluna para ácidos orgânicos (HyperREZ XP Organic Acid Column- Thermo 

Scientific). A fase móvel utilizada foi 5 mM de ácido sulfúfico, a 20 oC, com taxa de fluxo de 

0,2 mL/min. 

 

3.14 Parâmetros fisiológicos 

 

 Os parâmetros cinéticos das linhagens foram calculados durante a fase de 

crescimento exponencial, conforme descrito por Schmidell et al. (2001).  

 Primeiramente, a fase exponencial de crescimento das linhagens foi identificada 

através segmento linear obtido pelo gráfico (LnX/ X0) em função do tempo (h), onde X 

equivale ao valor da biomassa em um dado instante e X0 ao valor da biomassa quando t= 0. 

Após a definição do segmento linear correspondente à fase exponencial, determinou-se o 

valor da velocidade máxima de crescimento na fase exponencial (µx) através do coeficiente 

angular da equação da reta deste segmento. Os valores de µx foram expressos em h-1. O 

tempo de geração (Tg) foi determinado através da equação: Tg= Ln2/ µx. Os valores do Tg 

foram expressos em h.  

 Os fatores de conversão de substrato à biomassa correspondente à fase exponencial 

de crescimento (YX/S
Exp) foram determinados através da equação: YX/S= (XFinal - XInicial)/ SInicial - 

SFinal), ou seja, diferença entre a concentração biomassa pela diferença da concentração do 

substrato, sendo expresso por gDW.gsubstrato
-1. No caso dos ensaios de fermentação, foram 

calculados os fatores de conversão substrato a biomassa global (YX/S
Global), sendo X 

correspondente à concentração final de biomassa e S à concentração final de substrato. 

 Considerando que a velocidade específica de consumo de substrato (µs) é máxima e 

constante durante a fase exponencial de crescimento, a determinação do valor de µs
Exp foi 

realizada a partir da equação µs
Exp = µx/ YX/S

Exp, sendo os valores expressos em h-1. 
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 De uma forma semelhante, obtiveram-se os fatores de conversão de substrato a 

produto durante a fase exponencial de crescimento (YEth/S
Exp): YEth/S

Exp = (EthFinal - EthInicial)/ 

(SInicial - SFinal), ou seja, diferença da concentração do produto gerado pela diferença da 

concentração do substrato. Os valores também foram expressos em gEth.gsubstrato
-1. Em 

ensaios fermentativos, foi calculado o fator de conversão de substrato a produto global 

(YEth/S
Global), resultado da razão entre os valores de concentração máxima de etanol 

produzido e de substrato consumido, quando a concentração máxima de etanol foi atingida 

(YEth/S
Global = [Etanol]/ [Substrato]). 

 Assumindo que a velocidade específica de produção de etanol (µEth) é máxima e 

constante durante a fase exponencial de crescimento, a determinação do valor de µEth
Exp foi 

realizada a partir da equação µEth
Exp = µx/ YEth/S

Exp, sendo os valores expressos em h-1. 

 A produtividade em produto (PEth) e em biomassa (PX) também foram calculados para 

os ensaios fermentativos. Estes parâmetros foram calculados pelas equações: PEth= (EthFinal - 

EthInical)/ Tempototal de fermentação e PX= (XFinal – XInicial)/ Tempototal de fermentação, ou seja, 

razão entre os valores da concentração máxima de etanol ou biomassa produzidos pelo 

tempo necessário a obtenção desta concentração. Os valores foram expressos em g. (L.h-1). 

 

3.15 Análise de expressão gênica por PCR em tempo real (q PCR) 

 

 Para análise da expressão dos genes da família FLO (FLO1, FLO5, FLO8, FLO9, FLO10 e 

FLO11), as células foram crescidas em meio rico YP acrescido de 50 g.L-1 de sacarose. Ao 

atingirem a fase exponencial de crescimento, entre 1 e 3 gDW. L-1, as células foram coletadas 

por centrifugação (7.000 g, 4 min) e em seguida, realizada a extração do RNA total utilizando 

o RNeasy Mini Kit (Qiagen), de acordo com as instruções do fabricante. Em seguida, 0,5 µg 

de RNA total foram utilizados para a síntese de cDNA com o QuantiTect Reverse 

Transcription Kit (Qiagen), conforme descrito pelo fabricante. Para realização da PCR em 

tempo real, foi utilizado o QuantiFast Sybr Green PCR Kit (Qiagen) também como descrito 

pelo fabricante. Os oligonucleotídeos específicos para cada gene utilizados nessas reações 

estão descritos no Quadro 4.  

 Inicialmente, foram testadas três concentrações de oligonucleotídeos distintas (1 

µM; 0,5 µM e 0,3 µM de cada par de oligonucleotídeo) utilizando 200 ng de cDNA em cada 

reação. Tendo definido 0,3 µM como melhor concentração de oligonucleotídeo a ser 
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utilizada nessa reação, foi realizada uma curva padrão de cDNA com cinco pontos (400 ng; 

200 ng; 100 ng; 50 ng e 25 ng) para cada par de oligonucleotídeo. 

 

Quadro 4 – Oligonucleotídeos utilizados na análise da expressão gênica, em reações de 
qPCR. 
 

Oligonucleotídeos Sequência 5’→ 3’ 

RTFLO1F GACAATGCCTCATCGCTATAT 

RTFLO1R TCCTGAGGCCACACTAGTTAG 

RTFLO5F ATGACAATTGCACACCACTG 

FTFLO5R TCCTGAGGCCACATTAATTAG 

RTFLO8F CAATGGCAACGAATAGTGAAC 

RTFLO8R CAAAGACGACTTCGTAAGAAAG 

RTFLO9F GTCTCTGGAACATTATTGTTTAC 

RTFLO9R GTTTACATTCATACCATTCTTCC 

RTFLO10F CTGTGGCTGCTCGATATATAT 

RTFLO10R TGAATCTTTTAAGGAATATTGG 

RTFLO11F CCATTTCTACTCGCTTATTTG 

RTFLO11R ATTGAAGTCTAAGTTGGGACAG 

Fonte: Figueirêdo (2012) 

 

 Determinou-se que a concentração de cDNA utilizada nessas reações seria de 100 ng. 

As reações de qPCR foram realizadas no equipamento Rotor-Gene Q (Qiagen). Os dados 

gerados a partir destas reações foram analisados a partir do software próprio do 

equipamento. Em cada ensaio, foi gerada uma curva de dissociação (ou curva de melting) 

para confirmar a amplificação de apenas um produto. Todas as amostras foram avaliadas em 

duplicatas. Os valores de expressão gênica representam uma quantificação relativa obtida 

através do cálculo do DeltaDelta CT, que leva em consideração o CT (tempo de ciclagem) da 

amostra, do normalizador e do gene calibrador. O gene calibrador utilizado em nossas 

reações foi o ACT1. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Construção das linhagens flo8 

 

 Com o objetivo de ampliar o entendimento da função do gene FLO8 em leveduras 

industriais e de desenvolver metodologias que possibilitem diminuição ou abolição de 

algumas características fenotípicas de linhagens industriais, melhorando assim, o 

desempenho nas dornas de fermentação de etanol combustível, foram utilizadas técnicas de 

engenharia genômica baseadas em PCR (PETRACEK; LONGTINE, 2002) para a remoção do 

gene FLO8 de linhagens de laboratório e industriais. 

Através destas técnicas, fragmentos de DNA contendo genes que conferem 

resistência a antibióticos, como geneticina ou zeocina, e sequências homólogas à região a 

montante e a jusante do gene FLO8 foram introduzidas no genoma das linhagens estudadas, 

no locus do gene FLO8, substituindo-o por recombinação homóloga. Para construção das 

linhagens flo8, elaborou-se uma estratégia utilizando as técnicas de Short Flanking 

Homology e Long Flanking Homology, assim como descritas por Petracek e Longtine (2002).  

 

Figura 9 – Construção do módulo de deleção a partir do plasmídeo pUG6. 
 

 
Para a construção do módulo de deleção do gene FLO8 na linhagem S288C, foi utilizado o plasmídeo 
pUG6 como DNA molde e os oligonucleotídeos M1FLO8F e M1FLO8R, resultando em um fragmento 
de DNA de 1.779 pb. 
Fonte: Figueirêdo (2012). 
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Inicialmente, foram confeccionados oligonucleotídeos utilizados na amplificação de 

um dos módulos de deleção, utilizando o plasmídeo pUG6 como DNA molde, assim como 

apresentado na Figura 9. Os oligonucleotídeos foram desenhados para que possuíssem 

regiões de homologia ao plasmídeo pUG6, sequências F1 e R1 (PETRACEK; LONGTINE, 2002), 

assim como regiões de homologia ao gene FLO8 de aproximadamente 40 pb. Este módulo de 

deleção (M1) era constituído pela sequência do gene KanR, flanqueada por sequências LoxP 

e regiões de homologia ao gene FLO8. 

 

Figura 10 – Confirmação da deleção do gene FLO8 da linhagem de laboratório S288C, 
utilizando módulo construído a partir do plasmídeo pUG6. 

 

 
 

A confirmação da deleção foi realizada utilizando como DNA molde tanto o DNA extraído da 
linhagem S288C parental, quanto o da linhagem S288C modificada (CFY01K). Os oligonucleotídeos 
V1FLO8F e INFLO8R amplificam fragmentos em linhagens FLO8, como a S288C e a colônia 1. Os 
oligonucleotídeos V3FLO8F e VKanRR amplificam fragmentos em linhagens onde houve inserção do 
módulo KanR, como nas colônias.1 e .2. Nota-se que a colônia 2 não apresentou fragmentos 
amplificados pelos oligonucleotídeos V1FLO8F e V1FLO8R, demonstrando ausência do gene FLO8. 
Entretanto, apresentou um fragmento amplificado pelos oligonucleotídeos V3FLO8F e VKanRR, 
demonstrando a presença do módulo KanR. Esta linhagem foi denominada CFY01K. 
Fonte: Figueirêdo (2012). 
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 Utilizando o módulo M1, transformou-se a linhagem de laboratório S288C conforme 

metodologia descrita por Gietz e Woods (2002). Após a inserção do módulo M1 no genoma 

da linhagem S288C, por recombinação homóloga entre o gene FLO8 e as regiões de 

homologia ao gene FLO8 contidas no módulo M1, as células transformadas foram 

selecionadas em meio rico YP contendo geneticina. A partir das colônias crescidas em 

geneticina após 48 horas de incubação, extraíram-se os DNA genômicos e PCR foram 

realizadas para confirmação da deleção do gene FLO8, através da inserção do módulo M1, 

assim como representado na Figura 10. A linhagem que apresentou genótipo desejado, ou 

seja, fragmento relativo à inserção do gene KANR no genoma e ausência de fragmento para o 

gene FLO8 por PCR, foi confirmada e nomeada como CFY01K. 

 A partir da linhagem CFY01K, foi construído um módulo de deleção (LIM1) do gene 

FLO8, que foi utilizado na modificação da linhagem industrial FT02. O módulo LIM1 foi 

gerado a partir da amplificação do módulo M1 inserido na linhagem S288C, juntamente com 

uma região de 269 pb a montante e 78 pb a jusante do gene FLO8, amplificadas a partir da 

linhagem CFY01K (Figura 11). 

 

Figura 11 – Construção do módulo de deleção do gene FLO8 utilizando a linhagem CFY01K 
como molde. 

 

 
 

O módulo de deleção da primeira cópia do gene FLO8 da linhagem industrial FT02 foi construído a 
partir da linhagem CFY01K. Foram utilizados os oligonucleotídeos LIM1FLO8F e LIM1FLO8R, os quais 
amplificaram um fragmento de 2.118 pb. 
Fonte: Figueirêdo (2012). 
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Utilizando o módulo LIM1, a linhagem FT02 foi transformada, conforme descrito por 

Gietz e Woods (2002). A seleção das células de FT02 modificadas também foi realizada em 

meio rico YP contendo geneticina. Após 48 h, as colônias crescidas neste meio, tiveram seu 

DNA genômico extraído e a partir deste, foram realizadas PCRs para verificação da 

modificação. As linhagens FT02 flo8/FLO8, além de demonstrarem resistência à geneticina, 

apresentaram fragmentos de DNA específicos para o gene FLO8 e KanR, assim como 

demonstrado pela Figura 12. Não foram realizadas caracterizações fenotípicas da linhagem 

FT02 flo8/FLO8, uma vez que esta linhagem ainda possuía uma cópia funcional do gene FLO8 

e possivelmente, uma única cópia deste gene é capaz de manter, na linhagem modificada 

FT02 flo8/FLO8, o mesmo fenótipo da linhagem FT02. 

 

Figura 12 – Confirmação da deleção do gene FLO8 da linhagem FT02, originando uma 
linhagem modificada flo8/FLO8. 

 

 
 

A confirmação da modificação da linhagem FT02, originando uma linhagem flo8/FLO8 foi confirmada 
utilizando como DNA molde, o DNA extraído da linhagem FT02 e os das colônias 1 e 2. Os 
oligonucleotídeos INFLO8F e INFLO8R amplificaram fragmentos correspondentes ao gene FLO8, 
enquanto que os oligonucleotídeos V3FLO8F e VKanRR amplificaram uma região correspondente à 
inserção do módulo KanR na linhagem FT02, confirmando ambas as colônias 1 e 2, como flo8/FLO8. 
Fonte: Figueirêdo (2012). 



63 
 

 A deleção da segunda cópia do gene FLO8 foi baseada numa estratégia semelhante à 

deleção da primeira cópia. Um módulo de deleção foi construído, utilizando o plasmídeo 

pUG66 como DNA molde. Este módulo (M2) consistia na sequência do gene BLER, 

flanqueada por sequências LoxP e por sequências de homologia ao gene FLO8 de 40 pb 

(Figura 13). Por PCR, o módulo M2 foi amplificado, concentrado e utilizado na transformação 

da linhagem de laboratório CENP.K2-1C, como descrito por Gietz e Woods (2002). 

 

Figura 13 - Construção do módulo de deleção a partir do plasmídeo pUG66. 
 

 
 

Para a construção do módulo de deleção do gene FLO8 na linhagem CENP.K2-1C, foi utilizado o 
plasmídeo pUG66 como DNA molde e os oligonucleotídeos M2FLO8F e M2FLO8R, resultando em um 
fragmento de DNA de 1.344 pb. 
Fonte: Figueirêdo (2012). 
 

Os oligonucleotídeos utilizados nesta construção foram desenhados para que 

possuíssem regiões de homologia ao plasmídeo pUG66, as sequências F1 e R1 (PETRACEK; 

LONGTINE, 2002), assim como regiões de homologia ao gene FLO8 de aproximadamente 40 

pb, em ambas as extremidades do modulo de deleção. Esta região de homologia ao gene 

FLO8 localiza-se mais próxima ao códon de iniciação e de terminação do gene FLO8 que a 

região de homologia utilizada nos oligonucleotídeos utilizados na construção do módulo M1. 

Esta estratégia foi pensada para que houvesse maior probabilidade da segunda modificação 
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acontecer, uma vez que a região mais próxima da primeira cópia deletada do gene FLO8 já 

haveria sido removida, restando unicamente esta região na segunda cópia. 

 

Figura 14 – Confirmação da deleção do gene FLO8 da linhagem de laboratório CENP.K2-1C, 
utilizando módulo construído a partir do plasmídeo pUG66. 

 

 
 

A confirmação da deleção foi realizada utilizando como DNA molde tanto o DNA extraído da 
linhagem CENP.K2-1C parental, quanto o da linhagem CENP.K2-1C modificada (CFY05B). Os 
oligonucleotídeos V1FLO8F e INFLO8R amplificam um fragmento na linhagem FLO8, como a CENP.K2-
1C. Os oligonucleotídeos VBleRF e LIM2FLO8R amplificam fragmentos em linhagens onde houve 
inserção do módulo BleR, como nas colônias 1 e 2. Nota-se que em ambas as colônias 1 e 2, não 
apresentaram fragmentos amplificados pelos oligonucleotídeos V1FLO8F e INFLO8R, demonstrando 
ausência do gene FLO8. Entretanto, estas linhagens modificadas apresentaram um fragmento 
amplificado pelos oligonucleotídeos VBleRF e LIM2FLO8R, demonstrando a presença do módulo BleR. 
Escolhemos a colônia 2 para utilizar neste trabalho, a qual foi denominada CFY05B. 
Fonte: Figueirêdo (2012). 

 

 Após a transformação, as células modificadas foram selecionadas em meio rico YP 

contendo zeocina. Após 48 horas de crescimento, as colônias que se apresentaram 

resistentes à zeocina tiveram seu DNA genômico extraído e utilizado como molde na 

confirmação por PCR. Para confirmação da inserção do módulo M2 no genoma da linhagem 

CENP.K2-1C, foram utilizados oligonucleotídeos específicos para o gene FLO8 e para o gene 
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BLER (Figura 14). A linhagem confirmada por ambas as reações foi denominada CFY05B, a 

qual foi utilizada na construção do módulo de deleção da segunda cópia do gene FLO8 da 

linhagem FT02 flo8/FLO8. 

 A deleção da segunda cópia do gene FLO8 foi realizada utilizando o módulo (LIM2) 

construído a partir da linhagem CFY05B, o qual consistia na sequência do gene BLER, 

flanqueado por sequências LoxP e por sequências de homologia de 321 pb a montante e de 

323 pb a jusante do gene FLO8 (Figura 15). Pela mesma metodologia utilizadas para as 

outras linhagens, a linhagem FT02 flo8/FLO8 foi modificada pelo módulo LIM2. 

 

Figura 15 - Construção do módulo de deleção do gene FLO8 utilizando a linhagem CFY05B 
como molde. 

 
 

O módulo de deleção da segunda cópia do gene FLO8 da linhagem industrial FT02 foi construído a 
partir da linhagem CFY02B. Foram utilizados os oligonucleotídeos LIM2FLO8F e LIM2FLO8R, os quais 
amplificaram um fragmento de 1.889 pb. 
Fonte: Figueirêdo (2012). 

 

 Após transformação, as células foram semeadas em meio rico YP contendo zeocina. 

Após 48 horas de incubação a 28 oC, as colônias crescidas foram semeadas em meio rico YP 

contendo geneticina, o marcador da primeira modificação. As colônias também crescidas em 

geneticina, tiveram seu DNA genômico extraído e utilizado na confirmação por PCR. Foram 

realizadas reações para amplificação dos genes FLO8, KANR e BLER, assim como mostrado na 
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Figura 16. A colônia 5 foi a única a qual não apresentou fragmento relativo ao gene FLO8, 

apresentando fragmentos compatíveis ao gene KANR e BLER, demonstrando a inserção de 

ambos os módulos, LIM1 e LIM2, em seu genoma, concomitantemente com a deleção de 

ambas as cópias do gene FLO8 (FT02∆flo8::KANR∆flo8::BLER). Esta linhagem foi nomeada 

CFY02B-B (Figura 16). 

 

Figura 16 - Confirmação da deleção do gene FLO8 da linhagem FT02 flo8/FLO8, originando 
uma linhagem modificada CFY02B-B (FT02 flo8/flo8). 

 

 
 

A confirmação da modificação da linhagem FT02 flo8/FLO8, originando uma linhagem flo8/flo8 foi 
confirmada utilizando como DNA molde, o DNA extraído da linhagem FT02 flo8/FLO8 e os das células 
modificadas das colônia 1 a colônia 6. Os oligonucleotídeos INFLO8F e INFLO8R amplificaram 
fragmentos correspondentes ao gene FLO8, enquanto que os oligonucleotídeos VBleRF e LIM2FLO8R 
foram utilizados na confirmação da inserção do módulo BleR, gerando um fragmento de 956 pb. Uma 
segunda confirmação da modificação foi realizada com os oligonucleotídeos V3FLO8F e VKanRR que 
amplificaram uma região correspondente à inserção do módulo KanR nas linhagens flo8/flo8. 
Somente a colônia 5 apresentou fragmentos para ambos os módulos e ausência para o gene FLO8, 
indicando a dupla deleção deste gene. Esta linhagem foi nomeada como CFY02B-B. 
Fonte: Figueirêdo (2012). 
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4.2 Confirmação das linhagens modificadas por hibridização molecular 

 

 Além das confirmações realizadas através de PCR, as linhagens modificadas também 

foram confirmadas por hibridização de sondas específicas para os genes FLO8, KANR e BLER. 

Para isso, inicialmente, os cromossomos foram separados através de eletroforese de campo 

pulsado (PFGE) seguida por Southern Blotting. De acordo com a disposição dos cromossomos 

da linhagem controle S288C, foi possível identificar os cromossomos das linhagens testes. 

Após a corrida, os cromossomos foram transferidos do gel de agarose para uma membrana 

de nailon. Esta membrana foi submetida a hibridizações utilizando sondas específicas 

separadamente.  

 

Figura 17 – Verificação por hibridização de genes da família FLO nas linhagens S288C, FT02, 
CFY02B-B, CENP.K2-1C e CFY05B. 

 
 

Os cromossomos das linhagens S288C, FT02, CFY02B-B, CENP.K2-1C e CFY05B foram separados por 
PFGE e posteriormente transferidos para uma membrana de nailon. Após transferência, a membrana 
foi submetida a hibridizações com sondas específicas para os genes FLO1, FLO8, FLO11, KANR e BLER. 
Os algarismos romanos representam a localização dos cromossomos de acordo com a linhagem 
S288C, utilizada como padrão na corrida. 
Fonte: Figuerêdo (2012). 
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 Como pode ser observado na Figura 17, as linhagens modificadas apresentaram 

marcações para os genes KANR e BLER e ausência de hibridização quando empregadas a 

sonda específica para o gene FLO8, confirmando a construção correta das linhagens CFY05 e 

CFY02B-B. As linhagens parentais também foram analisadas, apresentando marcação 

específica para o gene FLO8 e ausência de marcação para os genes de resistência à 

geneticina e à zeocina. Nota-se que o padrão cromossômico das linhagens FT02 e CFY02B-B 

apresentam as mesmas características de corrida, assim como visto para CENP.K2-1C e 

CFY05B, indicando que, após a manipulação e modificações, as linhagens finais são 

realmente derivadas de suas parentais, afastando o risco de serem contaminantes (Figura 

17). 

 Outras duas sondas também foram empregadas neste ensaio: sondas específicas 

para os genes FLO1 e FLO11. Nestes casos, todas as linhagens analisadas apresentaram 

hibridizações específicas para estes genes, indicando a presença de ambos os genes nestas 

linhagens, como ilustrado na Figura 17. 

 

4.3 Crescimento das linhagens FT02, CFY02B-B, CENP.K2-1C e CFY05B em meio rico YP em 

diferentes fontes de carbono 

 

 Após a confirmação das modificações das linhagens CFY05B e CFY02B-B, foram 

realizados ensaios de caracterização metabólica destas linhagens. Inicialmente, as linhagens 

FT02, CFY02B-B, CENP.K2-1C e CFY05B foram testadas quanto ao seu perfil de crescimento 

celular quando cultivadas em meio rico YP acrescido de 20 g.L-1 de sacarose e em seguida, 

em glicose. As linhagens foram cultivadas de acordo com o item 3.11.  

 As linhagens FT02 e CFY02B-B apresentaram perfis pouco distintos de crescimento 

em sacarose, como visto na Figura 18. A linhagem FT02 apresentou uma velocidade de 

consumo de sacarose um pouco mais elevada que a CFY02B-B, µSAC
Exp igual a 1,89 e 1,68, 

respectivamente. Ambas as linhagens geraram glicose e frutose a partir do metabolismo da 

sacarose na mesma proporção, entre 7 e 10 g.L-1. Ambas as linhagens também se 

apresentaram semelhantes quanto à eficiência de conversão de sacarose à biomassa, Y x/s da 

FT02 igual a 0,22 e Yx/s da CFY02B-B igual a 0,20. Entretanto, quando analisadas as 

velocidades específicas de crescimento na fase exponencial, nota-se que a FT02 é mais 

rápida (µx igual a 0,42) que a CFY02B-B (µx igual a 0,32), significando um aumento de 
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aproximadamente 30% no tempo de geração, para a linhagem CFY02B-B em relação à FT02 

(Tabela 1). 

 Quanto à geração de produto, observamos que a FT02 e a CFY02B-B apresentaram 

uma eficiência na conversão de sacarose a etanol bem semelhante, Yp/s igual a 0,5 e 0,48 

respectivamente. Entretanto, quando analisada a velocidade específica de produção de 

etanol na fase exponencial de crescimento, foi visto que a linhagem FT02 apresentou-se 

mais rápida que a linhagem CFY02B-B (µEth
Exp igual a 0,84 e 0,66, respectivamente), como 

pode ser observado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Parâmetros fisiológicos das linhagens FT02, CFY02B-B, CENP.K3-1C e CFY05B 
crescidas em meio rico YP acrescido de 20 g.L-1 de sacarose. 

 

Parâmetros Cinéticos FT02 CFY02B-B CENP.K2-1C CFY05B 

Meio de Cultivo: YPS2%     

Y X/S (g DW. g SAC -1) 0,22 ± 0,03 0,20 ± 0,07 0,15 ± 0,06 0,25 ±0,01 
Y P/S (g ETH. g. SAC-1) 0,5 ± 0,00 0,48 ± 0,18 0,34 ± 0,00 0,35 ± 0,03 

µx  (h
-1) 0,42 ± 0,05 0,32 ± 0,2 0,28 ± 0,05 0,32 ± 0,00 

Tg (h) 1,67 ± 0,19 2,18 ± 0,14 2,48 ± 0,43 2,16 ± 0,01 
µSAC

Exp (h-1) 1,89 ± 0,04 1,68 ± 0,52 2,04 ± 1,01 1,30 ± 0,06 
µETH

Exp (h-1) 0,84 ± 0,09 0,66 ± 0,02 0,82 ± 0,14 0,91 ± 0,07 

 
Os dados apresentados equivalem à média e desvio padrão de dois experimentos independentes. 
Fonte: Figueirêdo (2012). 

 

 Analisando o crescimento celular em sacarose da linhagem de laboratório CENP.K2-

1C e de sua modificada, CFY05B, verifica-se um perfil bem semelhante entre as células 

(Figura 19). Entretanto, dois parâmetros cinéticos diferem consideravelmente: a conversão 

de sacarose à biomassa e a velocidade de consumo de sacarose na fase exponencial de 

crescimento celular (Tabela 1). 

  



70 
 

Figura 18 – Crescimento celular em frascos agitados das linhagens FT02 e CFY02B-B em meio 
rico YP acrescido de 20 g.L-1 de sacarose. 
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Perfil de crescimento das linhagens FT02 e CFY02B-B em meio contendo 20 g.L-1 de sacarose. Os 
crescimentos foram realizados em duplicatas, entretanto os dados mostrados são representativos de 
apenas um experimento. 
Fonte: Figueirêdo (2012). 
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Figura 19 - Crescimento celular em frascos agitados das linhagens CENP.K2-1C e CFY05B em 
meio rico YP acrescido de 20 g.L-1 de sacarose. 
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Perfil de crescimento das linhagens CENP.K2-1C e CFY05B em meio contendo 20 g.L-1 de sacarose. Os 
crescimentos foram realizados em duplicatas, entretanto os dados mostrados são representativos de 
apenas um experimento. 
Fonte: Figueirêdo (2012). 
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 A linhagem CENP.K2-1C apresentou uma velocidade de consumo de sacarose 64% 

maior que a sua modificada, em contrapartida, a linhagem CFY05B obteve uma eficiência 

66% maior na conversão de substrato à biomassa, sugerindo uma relação entre velocidade 

de consumo de substrato e conversão deste à biomassa. Este fato corrobora com Postma et 

al. (1989) e Elbing et al. (2004), os quais sugerem que a diminuição da velocidade de 

consumo de substrato está associada com direcionamento ao metabolismo respiratório,  

consequentemente indicando a uma maior geração de biomassa em detrimento da 

produção de etanol. 

 

Figura 20 – Crescimento celular em frascos agitados das linhagens FT02 e CFY02B-B em meio 
rico YP acrescido de 20 g.L-1 de glicose. 
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Perfil de crescimento das linhagens FT02 e CFY02B-B em meio contendo 20 g.L-1 de glicose. Os 
crescimentos foram realizados em duplicatas, entretanto os dados mostrados são representativos de 
apenas um experimento. 
Fonte: Figueirêdo (2012). 

  



73 
 

 Os perfis de crescimento em glicose demonstraram que as linhagens FT02 e CFY02B-B 

possuem cinéticas diferentes (Figura 21), principalmente ao analisarmos as velocidades de 

crescimento específico e as velocidades de consumo de substrato e de formação de produto. 

A linhagem modificada apresentou velocidades entre 30 a 40% menores em relação à sua 

parental, além de um tempo de geração 38% maior que o da FT02 (Tabela 2).  

 

Figura 21 – Crescimento celular em frascos agitados das linhagens CENP.K2-1C e CFY05B em 
meio rico YP acrescido de 20 g.L-1 de glicose. 
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Perfil de crescimento das linhagens CENP.K2-1C e CFY05B em meio contendo 20 g.L-1 de glicose. Os 
crescimentos foram realizados em duplicatas, entretanto os dados mostrados são representativos de 
apenas um experimento. 
Fonte: Figueirêdo (2012). 

 

 De acordo com as velocidades especificas das duas linhagens, durante a fase 

exponencial de crescimento, podemos inferir que a ausência do gene FLO8 na linhagem FT02 
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acarretou em uma diminuição global no metabolismo de glicose, apesar da sua eficiência na 

conversão de glicose a etanol apresentar um leve incremento de 15% e da conversão de 

glicose à biomassa serem semelhantes nos dois casos. 

 

Tabela 2 – Parâmetros fisiológicos das linhagens FT02, CFY02B-B, CENP.K2-1C e CFY05B 
crescidas em meio rico YP acrescido de 20 g.L-1 de glicose. 

 

Parâmetros Cinéticos FT02 CFY02B-B CENP.K2-1C CFY05B 

Meio de Cultivo: YPD2%     

Y X/S (g DW. g GLU -1) 0,15 ± 0,04 0,16 ± 0,03 0,19 ± 0,005 0,21 ± 0,03 
Y P/S (g ETH. g. GLU-1) 0,38 ± 0,002 0,45 ± 0,01 0,46 ± 0,04 0,47 ± 0,03 

µx  (h
-1) 0,41 ± 0,06 0, 29 ± 0,002 0,29 ± 0,02 0,26 ± 0,03 

Tg (h) 1,70 ± 0,25 2,35 ± 0,01 2,34 ± 0,13 2,67 ± 0,31 
µGLU

Exp (h-1) 2,96 ± 1,31 1,93 ± 0,4 1,54 ± 0,05 1,27 ± 0,05 
µETH

Exp (h-1) 1,08 ±0,15 0,65 ± 0,02 0,65 ± 0,09 0,56 ± 0,1 

 
Os dados apresentados equivalem à média e desvio padrão de dois experimentos independentes. 
Fonte: Figueirêdo (2012). 
 

 Quanto às linhagens CENP.K2-1C e CFY05B, os ensaios de crescimento celular em 

glicose não demonstraram diferenças significativas em relação ao metabolismo de glicose 

(Figura 21). Comparando-se os parâmetros fisiológicos destas linhagens, pode-se concluir 

que a modificação realizada na linhagem CENP.K2-1C não acarretou alterações em seu 

metabolismo de glicose (Tabela 2). 

 

4.4 Perfil fermentativo das linhagens FT02, CFY02B-B, CENP.K2-1C e CFY05B em meio rico 

YP contendo 200 g.L-1 de sacarose 

 

 Comparando os perfis fermentativos das linhagens FT02 e CFY02B-B, percebem-se 

algumas diferenças no metabolismo da sacarose. Apesar do consumo ou depleção da 

sacarose ser semelhante, observou-se um maior acúmulo de glicose e frutose no meio 

extracelular, quando comparamos a linhagem modificada e a parental. Este acúmulo de 

glicose e frutose é consequência da ação da enzima invertase extracelular, que cliva 

moléculas de sacarose em monômeros de glicose e frutose (BADOTTI et al., 2008). 

Analisando separadamente, nota-se que a linhagem FT02 acumulou aproximadamente 10 

g.L-1 de glicose e 25 g.L-1 de frutose, enquanto na linhagem CFY02B-B, observou-se um 
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acúmulo entre 69 e 60% maior, ou seja, aproximadamente 32 g.L-1 de glicose e 64 g.L-1 de 

frutose (Figura 22). 

 Os parâmetros fisiológicos calculados a partir dos ensaios fermentativos revelaram 

outra diferença significativa entre estas duas linhagens, a produtividade de etanol (Figura 

24). Além da linhagem FT02 apresentar uma eficiência quanto à conversão de sacarose a 

etanol 22% maior que a da linhagem CFY02B-B, a produtividade em etanol também se 

demonstrou 31% maior. Em ensaios complementares, o tempo de fermentação foi 

aumentado para 10 horas. Neste caso, verificou-se que a concentração de etanol produzida 

pela linhagem CFY02B-B foi de aproximadamente 90 g.L-1, muito próxima à concentração 

atingida pela FT02, em 8 horas de ensaio. Quanto à eficiência da conversão de sacarose a 

etanol em ensaios de 10 horas, verificou-se um incremento de 10%. Entretanto, com o 

aumento do tempo, houve uma diminuição da produtividade em etanol de cerca de 10% 

(dados não mostrados). 

 Em relação às linhagens CENP.K2-1C e CFY05B, em ensaios fermentativos contendo 

200 g.L-1 de sacarose, mostraram perfil semelhante quanto ao metabolismo deste açúcar. 

Como visto nas linhagens FT02 e CFY02B-B, verifica-se um aumento de aproximadamente 

41% de glicose no meio extracelular, quando comparadas a linhagem parental e a 

modificada e aproximadamente 22% mais frutose pela CFY05B, do que pela CENP.K2-1C 

(Figura 23). Quanto aos parâmetros fisiológicos dos ensaios fermentativos em sacarose, não 

foi observada nenhuma diferença significativa entre as duas linhagens, indicando um perfil 

metabólico em sacarose bem semelhante (Figura24). 
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Figura 22 – Fermentação em frascos agitados de 200 g.L-1 de sacarose pelas linhagens FT02 e 
CFY02B-B. 
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Perfil fermentativo das linhagens FT02 e CFY02B-B em meio contendo 200 g.L-1 de sacarose. Os 
ensaios fermentativos foram realizados em triplicatas, entretanto os dados mostrados são 
representativos de apenas um experimento. 
Fonte: Figueirêdo (2012). 
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Figura 23 – Fermentação em frascos agitados de 200 g.L-1 de sacarose pelas linhagens 
CENP.K2-1C e CFY05B. 

 
 
Perfil fermentativo das linhagens CENP.K2-1C e CFY05B em meio contendo 200 g.L-1 de sacarose. Os 
ensaios fermentativos foram realizados em triplicatas, entretanto os dados mostrados são 
representativos de apenas um experimento. 
Fonte: Figueirêdo (2012). 
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 Analisando os resultados de crescimento celular em sacarose e em glicose, assim 

como os ensaios fermentativos em sacarose, nota-se uma diferença no consumo de glicose e 

frutose. A Linhagem flo8 derivada da FT02 apresentou maior tempo necessário para 

depleção de glicose e frutose, em ensaios de crescimento celular. Nos ensaios 

fermentativos, ambas as linhagens flo8 apresentaram maior acúmulo de frutose e glicose no 

meio extracelular. Como foi comentado anteriormente, a sacarose no meio extracelular 

sofre a ação da enzima invertase, que cliva moléculas de sacarose em glicose e frutose, as 

quais são internalizadas pela célula através de transportadores de hexose Hxtp (BADOTTI et 

al., 2008). Em 2006, Borneman et al. publicaram um trabalho onde analisaram interações 

entre o DNA genômico de uma derivada da linhagem de laboratório ∑1278b com fatores de 

transcrição da via AMPc-PKA (Sok2p, Phd1p, Flo8p e Mga1p) e MAPK (Tec1p e Ste12p). 

Nesta triagem, identificaram sítios de ligação DNA-proteína específicos para fatores de 

transcrição regulados pela via AMPc-PKA nas regiões promotoras de alguns transportadores 

de hexose, especificamente Hxt1p, Hxt5p, Htx7p, Hxt9p, Hxt11p e Hxt12p. Entre eles, o 

transportador Hxt7p apresenta alta afinidade por glicose, enquanto o Hxt5p e Hxt1p 

apresentam de moderada a baixa afinidade pela glicose (YEAST GENOME DATABASE, 1997). 

Detalhando um pouco mais esta triagem, foram encontrados prováveis sítios de ligação da 

proteína Flo8p nas regiões promotoras dos Hxtp citados acima. 

 De acordo com o exposto, pode-se inferir que a menor velocidade de captação de 

frutose e glicose por linhagens flo8 está relacionada com a provável participação da proteína 

Flo8p na regulação de alguns Hxtp, o que em linhagens flo8 pode acarretar numa diminuição 

da expressão destes transportadores, dificultando o transporte de hexoses para o interior da 

célula. 
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Figura 24 – Parâmetros fisiológicos dos ensaios fermentativos em frascos agitados de 200 
g.L-1 de sacarose das linhagens FT02, CFY02B-B, CENP.K2-1C e CFY05B. 

 

 
 

As fermentações em batelada foram realizadas em meio rico YP contendo 200 g.L-1 de sacarose, 
utilizando as linhagens CENPK2-1C e sua modificada CFY05B, FT02 e sua modificada CFY02B-B. Em (A) 
estão representados os valores dos fatores de conversão do substrato sacarose em biomassa (Y X/S = 
gDW.gSAC-1). Em (B) estão representados os valores dos fatores de conversão do substrato sacarose 
ao produto etanol (Y P/S = gEth.gSAC-1). Em (C) estão representados os valores da produtividade em 
biomassa [P X = g DW.(L.h-1)] e em (D) os da produtividade em produto etanol [P P = g Eth.(L.h-1)]. 
Fonte: Figueirêdo (2012). 
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4.5 Floculação celular em diferentes fontes de carbono 

 

 O ensaio de floculação celular foi realizado em meio rico YP contendo diferentes 

fontes de carbono, glicose ou sacarose, em diferentes concentrações, 20 e 200 g.L-1. Nestas 

condições diferentes do cultivo celular, objetivou-se analisar a regulação deste fenótipo por 

glicose e sacarose. Diferentes concentrações também foram testadas no intuito de analisar 

sua relação com o fenótipo, a fim de compreender melhor a relação concentração da fonte 

de carbono/ indução do fenótipo. 

 Inicialmente, as linhagens FT02, CFY02B-B, CENP.K2-1C e CFY05B foram crescidas em 

diferentes meios de cultura, por aproximadamente 18 horas, atingindo ± 3 g.L-1 de células. A 

partir de uma suspensão celular de 5 gDW.L-1 em tampão acetato de sódio (pH 4,2), as 

células foram mantidas em repouso por 10 minutos e depois quantificada a porção celular 

que ainda se encontrava em suspensão. Alternativamente, o ensaio foi realizado na 

presença de cálcio. Como visto na literatura, o cálcio pode participar do processo de 

formação de floco tanto na manutenção da estrutura da floculina, quanto na ligação 

proteína-açúcar (GOOSSENS; WILLAERT, 2010; VERSTREPEN; KLIS, 2006). 

 Comparando os dados das linhagens de laboratório, CENP.K2-1C e CFY05B, pode-se 

afirmar que a modificação realizada na linhagem CENP.K2-1C não repercutiu sobre a 

floculação celular, ou seja, a porcentagem de células em suspensão após o repouso não 

mostrou diferença significativa entre as duas linhagens. Além disso, fontes diferentes de 

carbono e diferentes concentrações destas não alteraram o fenótipo apresentado por estas 

linhagens. 

 Já na linhagem industrial e sua modificada, verificamos uma alteração significativa no 

padrão de floculação. Ao compararmos a linhagem FT02 com a CFY02B-B, verificamos que 

em meios contendo 20 g.L-1  da fonte de carbono, houve uma diminuição de 60 a 70% da 

capacidade floculante na linhagem flo8/flo8. Já em concentrações mais elevadas da fonte de 

carbono, 200 g.L-1, verificamos que esta diminuição foi um pouco menor, mas ainda bastante 

relevante, de 30 a 40% menor na linhagem CFY02B-B. Com base nestes resultados, pode-se 

concluir que a proteína de regulação Flo8p atua na regulação deste fenótipo na linhagem 

FT02.  

Provavelmente em 20 g.L-1 da fonte carbono, as células utilizadas nos ensaios, 

encontravam-se em meios contendo uma baixa concentração de fonte de carbono, o que 
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sinaliza para formação de flocos, através da não-inativação dos repressores Ngr1/2p. Uma 

vez depletada a glicose, a enzima Hxk2p tem a expressão diminuída e a fosforilação do 

complexo Snf1p é interrompida, o que culmina numa não-fosforilação dos repressores 

Ngr1/2p, deixando-os ativos e viáveis à ligação com a região promotora dos genes FLO. No 

entanto, para as células coletadas em meios contendo 200 g.L-1 iniciais, a concentração de 

açúcares no momento da coleta poderia ainda ser elevada, o que sinaliza para a via AMPc-

PKA, mas também para a repressão via complexo Snf1p, o que promoveria uma regulação 

positiva e outra negativa na região promotora dos genes FLO. A via AMPc-PKA é diretamente 

ativada por açúcares através do receptor Gpr1p (acoplado à proteína Gpa2p). A glicose e a 

sacarose são ligantes diretos do Gpr1p, todavia a afinidade para sacarose é maior que pela 

glicose (± 0,5 mM e 20 mM, respectivamente), o que significa que para ativar a via AMPc-

PKA através da Gpr1p é necessária uma concentração 40 vezes maior de glicose em relação à 

sacarose. O Gpr1p é descrito como um regulador da diferenciação em pseudo-hifas, em 

diferentes fontes de carbono (VAN DE VEELDE; THEVELEIN, 2008). 

Como já foi visto em alguns trabalhos da literatura, a rede de integração das vias de 

regulação deste fenótipo é bastante complexa. Por isso, mesmo na ausência de um fator de 

transcrição positivo, o fenótipo continua presente, entretanto sob uma forma atenuada. A 

linhagem CFY02B-B se mostrou regulada pela concentração do açúcar no meio, ou seja, com 

o aumento da fonte de carbono, a taxa de floculação celular aumenta cerca de 30%. A 

concentração de glicose extracelular pode induzir a transcrição do gene FLO11 e 

possivelmente do gene FLO1 através das vias de regulação AMPc-PKA e SNF (Figura 7). Em 

altas concentrações de glicose, ocorre a indução da via do AMPc-PKA, culminando na 

ativação da proteína Flo8p, assim como da proteína Phd1p. Na ausência da Flo8p, a Phd1p 

atua sobre a região promotora, regulando positivamente a transcrição. Também nestas 

condições, há regulação via o complexo SNF, o qual inibe os reguladores negativos Ngr1p e 

Ngr2p, além de ativar o regulador positivo Msn1p (BRÜCKNER; MÖSCH, 2012). A regulação 

via complexo SNF acontece em momentos de depleção da fonte de carbono, como glicose, e 

desencadeia o crescimento invasivo celular (CULLEN; SPRAGUE-Jr, 2012). 

Como citado anteriormente, o íon Ca+2 possui um papel importante na floculação 

celular, quando mediada por floculinas tipo Flo1p. No caso das floculinas Flo1p, Flo9p, o 

cálcio atua na estabilidade da conformação da proteína, intensificando a taxa de floculação, 

quando presente no meio (VERSTREPEN; KLIS, 2006). No caso da Flo5p, o cálcio está 
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relacionado com a interação proteína-açúcar (VEELDERS et al., 2010). No caso da interação 

célula-célula mediada pelas floculinas Flo10p e Flo11p, a floculação é classificada como 

cálcio-independente, não havendo influência deste íon no fenótipo apresentado pelas 

células.  

No caso da linhagem FT02, o cálcio atuou positivamente na intensificação do 

fenótipo em meios contendo 20 g.L-1, com aumento de 30 a 40% na taxa de floculação 

celular, indicando que este fenótipo teve a participação de floculinas do tipo Flo1p. 

Entretanto, este mesmo perfil cálcio-dependente não foi encontrado em meios contendo 

200 g.L-1, onde o fenótipo apresentou-se com taxas semelhantes tanto na presença, quanto 

na ausência de cálcio. Possivelmente neste caso, a concentração da fonte de carbono foi o 

fator determinante na taxa de floculação, podendo induzir o fenótipo por outras floculinas 

com atuação independente de cálcio, como por exemplo a Flo10p e a Flo11p, corroborando 

com o fato da não dependência de cálcio nestas condições de cultivo. 
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Figura 25 – Floculação celular na ausência ou na presença de Ca+2. 
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A floculação celular foi determinada como porcentagem de células sedimentadas após dez minutos 
de repouso na ausência (barras lisas) ou na presença de 20 mM de cloreto de cálcio. Para este 
ensaio, as células foram crescidas em diferentes fontes de carbono (glicose ou sacarose), assim como 
em diferentes concentrações (20 ou 200 g.L-1). 
Fonte: Figueirêdo (2012). 
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4.6 Produção de Espuma em diferentes fontes de carbono 

 

 Espuma é denominada como um sistema de duas fases, composto de gás e bolhas, 

separados por uma fina camada de líquido, denominada fase lamelar. O número, o tamanho 

e a distribuição das bolhas de CO2 determinam a textura da espuma. Algumas proteínas 

podem influenciar a textura da espuma, aderindo à interface das bolhas de CO2 e 

interagindo com outras proteínas através de forças eletrostáticas e hidrofóbicas. A espuma é 

formada a partir da fermentação do meio ou mosto e possui características negativas ao 

processo de produção industrial de etanol. Na fermentação, a espuma é indesejável, pois 

implica em diminuição de mosto no fermentador, além de diminuir e prejudicar o processo 

fermentativo, resultando em grande quantidade de açúcares residuais. Além disso, pode 

causar problemas de higiene, com os transbordamentos de fermentadores, fazendo-se 

necessário o uso de anti-espumantes, o que acarreta também num aumento de custo na 

geração do produto (BLASCO; VIÑAS; VILLA, 2011). 

 Como visto anteriormente, algumas características fenotípicas de leveduras são 

reguladas por diferentes fontes de carbono, assim como por diferentes concentrações 

destas. Tendo em vista um melhor entendimento do processo de produção de espuma em 

linhagens de laboratório e isoladas a partir da produção de etanol combustível, foram 

realizados ensaios de produção de espuma pelas linhagens de laboratório CENP.K2-1C e 

CFY05B e pelas industriais FT02 e sua modificada CFY02B-B. As células foram crescidas em 

meio rico YP acrescido glicose 20 g.L-1, até atingirem a fase exponencial de crescimento. A 

partir destas células, foi realizada uma suspensão celular de 5 gDW.L-1 , a qual foi utilizada na 

fermentação de diferentes fontes de carbono (glicose e sacarose), em diferentes 

concentrações (20 e 200 g.L-1), durante 8 horas de ensaio. 

 Foi visto que em linhagens de laboratório, CENP.K2-1C e CFY05B, a produção de 

espuma em todas as condições testadas não ultrapassou 2 mL, utilizando inicialmente 20 mL 

de meio de cultivo. De acordo com os dados da parental, que pode ser classificada como 

uma levedura não-espumante, o fenótipo observado na linhagem modificada, CFY05B, foi o 

esperado, ou seja, uma linhagem também não-espumante. Os ensaios realizados com estas 

leveduras tiveram como objetivos a comparação do volume de espuma produzido pela 

CENP.K2-1C e pela FT02, bem como a inalteração do fenótipo da linhagem de laboratório, 

após a modificação (Figura 26). 
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 Em contrapartida, analisando a linhagem industrial FT02 e sua modificada CFY02B-B, 

os resultados obtidos demonstram uma grande variação entre ambas, em todas as 

condições analisadas (Figura 26). Os dados apresentados na Figura 27 evidenciam que a 

modificação na linhagem FT02 resulta numa diminuição significativa da produção de espuma 

por esta linhagem, indicando que a proteína Flo8p possui um papel importante para o 

desenvolvimento deste fenótipo. Em meios contendo glicose como fonte de carbono, a 

diferença na produção de espuma entre a linhagem FT02 e CFY02B-B é de 60 a 70%. Esta 

diferença se torna mais acentuada em meios contendo sacarose como fonte de carbono, 

chegando a 95%, o que indica uma menor indução por sacarose na linhagem flo8. A sacarose 

aparece como o substrato de maior poder indutor de espuma na linhagem FT02, 

apresentando aumento do volume produzido quando comparada com meios contendo 

glicose. A concentração da fonte de carbono também demonstrou ser um fator relevante na 

expressão deste fenótipo, de 40 a 60% de aumento, tanto em glicose quanto em sacarose, 

para ambas as linhagens (Figura 27). Como apresentado pela literatura que altas 

concentrações de fonte de carbono provocariam indução da via AMPc-PKA, nossos 

resultados corroboram com a literatura, uma vez que quanto maior a concentração da fonte 

de carbono, maior a produção de espuma. 

 

Figura 26 – Representação da formação de espuma pelas linhagens FT02 e CFY02B-B. 

 

Volume máximo de espuma formada pelas linhagens (A) e (C) FT02 e (B) e (D) CFY02B-B, em meio 
rico YP contendo 200 g.L-1 de (A) e (B) sacarose e (C) e (D) glicose. 
Fonte: Figueirêdo (2012). 
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 Como a espuma é utilizada como um indicativo da cinética da fermentação, 

constatou-se que durante as quatro primeiras horas de ensaio, o volume de espuma foi 

crescente, atingindo seu pico de formação entre as 4 e 5 horas. Após atingir o nível máximo 

de volume de espuma formada, observamos um declínio deste volume, até o seu 

esgotamento. Este fato provavelmente está ligado à concentração de açúcar no meio. 

Quanto maior a concentração da fonte de carbono, maior a indução via AMPc-PKA, maior a 

concentração de açúcar sendo fermentado, o que gera mais CO2 em forma de bolhas. A 

ativação da via AMPc-PKA também está relacionada com a hidrofobicidade celular, o que 

aumenta a afinidade das células pelas bolhas de CO2, desvinculando-as do meio. A flotação 

celular através das bolhas causa menor contato com o substrato a ser fermentado, além de 

transbordamentos e perda de biomassa. 

 Em resumo, os resultados obtidos a partir do ensaio de produção de espuma 

sugerem que, para FT02 e sua derivada CFY02B-B, a proteína Flo8p assume papel relevante 

na expressão deste fenótipo, assim como o tipo da fonte de carbono e sua concentração. 

Pode-se classificar a linhagem FT02 como levedura espumante tanto em glicose quanto em 

sacarose. 

 Atualmente na literatura, ainda são poucos os estudos envolvendo a formação de 

espumas por linhagens industriais de S. cerevisiae e quais os mecanismos de regulação 

envolvidos neste fenótipo. O gene AWA1 foi o primeiro gene descrito como responsável pela 

formação de espumas por uma linhagem produtora de sake, K7. Este gene codifica uma 

proteína com estrutura similar a de uma floculina e também estaria envolvido com a 

hidrofobicidade da superfície celular desta linhagem. A proteína Awa1p foi descrita como 

polimórfica em sua porção central além de possuir um domínio lectin-like em sua porção N-

terminal e uma sequência GPI em sua porção C-terminal (MIYASHITA et al., 2004; SHIMIZU 

et al., 2005; SHIMOI et al., 2002). 

 Em um estudo mais recente, foi descrito o gene FGP1 como responsável pela 

produção de espuma em uma linhagem produtora de vinho 145A211, podendo ser um gene 

característico desta linhagem, resultado da instabilidade genética das linhagens industriais. A 

análise estrutural da Fgp1p revelou características típicas de uma manoproteína (adesina), 

as quais seriam a presença de uma sequência GPI e uma região central rica em resíduos de 

serina e treonina O-glicosiladas. As manoproteínas são sintetizadas durante o processo 

fermentativo, proporcionando estabilidade à espuma formada por causa de sua natureza 
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hidrofóbica. De fato, quando as bolhas de CO2 são formadas, a parte hidrofóbica das 

manoproteínas encontra-se voltada para a parte interna da bolha, enquanto a porção 

hidrofílica encontra-se voltada para a parte externa da bolha. A região hidrofóbica aumenta 

a tensão superficial da bolha, enquanto a hidrofílica aumenta a viscosidade e ambas as 

porções estão envolvidas na estabilidade da espuma. As proteínas envolvidas na formação 

da espuma, como a Fgp1p, devem conter regiões hidrofóbicas, as quais favorecem a 

interação célula-bolha de CO2, aumentando o índice de flotação celular (BLASCO; VEIGA-

CRESPO; VILLA, 2011). 

 

Figura 27 – Volume relativo de espuma produzido pelas linhagens parentais e modificadas. 
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Os resultados foram obtidos durante oito horas de fermentação em meio rico YP contendo 
diferentes fontes de carbono (glicose ou sacarose), em diferentes concentrações (20 ou 200 g.L-1). O 
volume relativo de espuma é expresso pela razão entre o volume de espuma produzido (mL), pelo 
volume inicial do meio a ser fermentado (mL). 
Fonte: Figueirêdo (2012). 
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 Tendo em vista nossos resultados e os dados da literatura, podemos inferir que a 

produção de espuma encontra-se sob o controle do fator de transcrição Flo8p, sendo 

regulada pela via do AMPc-PKA. Altas concentrações de sacarose e glicose promovem 

incremento deste fenótipo via receptor Gpr1p, sendo a sacarose mais eficiente nesta 

indução (Figura 27). A proteína Flo8p está envolvida com a regulação da transcrição dos 

gene da família FLO, principalmente dos genes FLO1 e FLO11.  

 

Figura 28 – Esquema de regulação da produção de espuma via proteína Flo8p. 

 
A regulação da produção de espuma está envolvida com a fonte de carbono e sua concentração no 
meio extracelular. Após detecção e estímulo via receptor Gpr1p, através da proteína Gpa2p, a via do 
AMPc-PKA é desencadeada, culminando na fosforilação e ativação da proteína Flo8p. Esta proteína 
está associada com a transcrição de genes da família FLO, principalmente do gene FLO11. A proteína 
Flo11p é uma floculina apresenta-se como uma provável mediadora da interação célula-bolha de 
CO2, geradas durante o processo fermentativo, originando espumas mais densas e volumosas. 
Fonte: Figueirêdo (2012). 

 

De acordo com Figueirêdo (2008), ao analisar o polimorfismo do gene FLO11 de 10 

linhagens industriais de S. cerevisiae e o volume relativo de espuma produzida por elas, 

obteve-se uma correlação significativa entre os dois fatores (R=0,77; p<0,05), ou seja, 

quanto maior o tamanho da região polimórfica do gene FLO11, maior a capacidade da célula 

em produzir espuma. A formação de espuma não apresentou uma correlação significativa 

com o polimorfismo do gene FLO1 indicando uma possível participação da proteína Flo11p 
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na formação da espuma. Com base nestes dados, além da própria estrutura e característica 

da proteína Flo11p, sugerimos que Flo8p, quando ativa, liga-se à região promotora do gene 

FLO11, promovendo sua transcrição e através de Flo11p, as células interajam com as bolhas 

de CO2 formadas durante o processo fermentativo (Figura 28). 

 

4.7 Análise da hidrofobicidade celular 

 

 Floculação e biofilme, assim como a formação de espuma, dependem não somente 

de processos ou interações bioquímicas, como também são dependentes de interações 

célula-célula ou célula-interface para que aconteçam. Alguns fatores podem influenciar estas 

interações, principalmente os que aumentam a hidrofobicidade celular ou fatores que 

podem causar diminuição da repulsão eletrostática negativa entre as células. Células mais 

hidrofóbicas tendem a se agregar com maior frequência para diminuir sua superfície de 

contato com o meio aquoso (VERSTREPEN; DERDELINCKX; VERACHTERT, 2003). 

 Com o intuito de avaliar a hidrofobicidade celular das linhagens industrial e de 

laboratório, assim como suas modificadas, as células foram crescidas em meio rico YP 

acrescido de glicose ou sacarose em diferentes concentrações (20 ou 200 g.L-1). A 

solubilidade em solventes orgânicos, tolueno e octano (densidade de 0,8669 e 0,7 g/cm3, 

respectivamente), foi analisada a partir do percentual de células que permaneceram na 

porção aquosa após agitação vigorosa com solvente orgânico e separação das porções 

aquosas e orgânicas. Dois solventes foram utilizados no intuito de um melhor entendimento 

da solubilidade celular em meio orgânico. Octano é um solvente mais comumente utilizado 

em análises de solubilidade celular em solventes (FIDALGO et al., 2006; REYNOLDS; FINK, 

2001; ZARA et al., 2009). Já o tolueno foi selecionado como um solvente em potencial para a 

análise da hidrofobicidade celular pelo nosso grupo (dados não mostrados). 

 Primeiramente examinando os resultados obtidos a partir das análises com a 

linhagem de laboratório CENP.K2-1C e sua modificada CFY05B, não verificamos indícios de 

regulação pela fonte de carbono, assim como por concentrações diferentes destas. A 

deleção do gene FLO8 na linhagem CENP.K2-1C não provocou alterações significativas 

quanto à hidrofobicidade celular, corroborando com os resultados obtidos para floculação e 

formação de espuma. Uma vez que ambas as linhagens demonstraram-se não-floculantes e 

não espumantes, o percentual de células que apresentaram solubilidade em solventes 
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orgânicos testados foi de 10 a 20% tanto em tolueno, quanto em octano, indicando uma 

baixa hidrofobicidade celular (Figura 29). 

 Assim como visto para floculação celular e formação de espuma, a hidrofobicidade 

celular da linhagem FT02 sofreu uma diminuição significativa após a modificação no gene 

FLO8. Como a hidrofobicidade celular está ligada a estas duas características fenotípicas, 

nossos resultados se complementam (Figura 29). 

 Os dados obtidos através da solubilidade da linhagem FT02 em tolueno e octano 

demonstram que existe uma relação entre aumento da solubilidade e aumento da 

concentração da fonte de carbono, bem como observado nos ensaios de floculação celular e 

de formação de espuma. Diferenças significativas quanto à fonte de carbono só foram 

encontradas em 200 g.L-1  da fonte de carbono, ou seja, ao compararmos a hidrofobicidade 

em altas concentrações da fonte de carbono, verificou-se que em sacarose a solubilidade em 

ambos os solventes foi de 20 a 25% maior que em glicose, corroborando com os resultados 

obtidos na formação de espuma por esta linhagem (Figura 29). 

 Os resultados obtidos corroboram com dados da literatura que relacionam floculação 

com hidrofobicidade celular (DE-SOUSA et al., 2003; VAN HOLLE; MACHADO; SOARES, 2012) 

e espuma com hidrofobicidade celular (BLASCO; VEIGA-CRESPO; VILLA, 2011; SHIMOI et al., 

2002). Outras características também são relacionadas com a hidrofobicidade celular como a 

formação de velume (FIDALGO et al., 2006; ZARA et al., 2005) e a formação de biofilme que 

está associada à proteína hidrofóbica Flo11p (REYNOLDS; FINK, 2001).  

Sabe-se que o gene FLO8 da linhagem de laboratório S288C possui um códon de 

terminação da posição 608 (LIU; STYLEST; FINK, 1996) o que promove uma transcrição 

incompleta do gene e gera uma proteína não-funcional. Tendo em vista que a proteína Flo8p 

participa positivamente da transcrição dos genes FLO1 e FLO11, Bester, Jacobson e Bauer 

(2012) constataram que ao inserir o gene FLO8 funcional na linhagem S288C, a 

hidrofobicidade celular aumentou, analisando sua solubilidade em ρ-xileno. Além da 

hidrofobicidade celular, observaram a restauração da habilidade de adesão a poliestireno, 

de invasão em ágar e de formação de flocos. 
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Figura 29 – Hidrofobicidade celular das linhagens parentais e modificadas em solventes 
orgânicos. 
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A porcentagem de partição em tolueno (A) ou em octano (B) das células de leveduras parentais (FT02 
e CENP.K2-1C) e modificadas (CFY02B-B e CFY05B) foram determinadas através da razão entre as 
células em suspensão na porção aquosa e na porção orgânica (solventes). Para esta determinação foi 
utilizada a fórmula: % de células na fase orgânica = 100- [(absorbância final da fase aquosa*100)/ 
absorbância inicial da fase aquosa]. 
Fonte: Figueirêdo (2012). 
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4.8 Crescimento invasivo em ágar contendo diferentes fontes de carbono 

 

 A formação de pseudo-hifa em linhagens diploides acontece em resposta à depleção 

de nitrogênio no meio, enquanto células haploides produzem filamentos que possuem a 

capacidade de invadir meios ricos contendo ágar. Ambas as características estão vinculadas 

à expressão do gene FLO11, que em condições pobres em fonte de nitrogênio é regulado 

através da via das MAP quinases (LO; DRANGINIS, 1998). Atualmente, sabe-se que leveduras 

diploides também são capazes de formar filamentos e invadir meios contendo ágar em 

fenômenos relacionados ao dimorfismo celular. Modificações na organização da colônia em 

resposta ao estresse do ambiente, também são desencadeadas pela depleção de 

aminoácidos e de glicose. A habilidade de invasão de meios pode prover uma vantagem 

seletiva a células não-móveis de S. cerevisiae, facilitando o escape dos ambientes 

estressantes, assim como ir à busca de nutrientes (ZUPAN; RASPOR, 2010). As células de 

leveduras tendem a ser invasivas e formar filamentos em meios contendo fontes de carbono 

complexas, como rafinose ou amido. Mas, foi visto que mesmo em meios contendo glicose, 

frutose ou manose como fonte de carbono, após um longo período de incubação, as células 

tornaram-se invasivas e filamentosas (CECCATO-ANTONINI, 2008). 

 Desta forma, foram realizados ensaios de crescimento invasivo em meio rico YP 

acrescido de 20 g.L-1 ágar, contendo glicose ou sacarose como fonte de carbono, em 

concentrações distintas (20 ou 200 g.L-1). As placas foram incubadas a 28 oC, por 5 ou 10 

dias, no intuito de depletar a fonte de carbono e de induzir a formação de filamentos. 

 As linhagens CENP.K2-1C e CFY05B apresentam um crescimento invasivo muito 

discreto em meios contendo 20 g.L-1 da fonte de carbono e nenhuma invasão em meios 

contendo 200 g.L-1, o que provavelmente é explicado pela depleção mais rápida da fonte de 

carbono e de nitrogênio, quando inicialmente a concentração desta é menor. Este 

comportamento foi verificado em ambos os períodos de incubação, 5 ou 10 dias (Figura 30 A 

e B). Ao que tudo indica, após a depleção da fonte de carbono, a célula tende a utilizar seu 

produto de metabolismo e o restante da fonte de nitrogênio como fonte de energia. Ao 

crescermos a levedura em 20 g.L-1, após 5 ou 10 dias, as concentrações de ambas as fontes 

provavelmente encontram-se esgotadas e como descrito anteriormente, depleção de 

nitrogênio causa invasão. Isto explicaria a leve diferença encontrada para os fenótipos 

demonstrados pela linhagem de laboratório. 
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Figura 30 – Crescimento invasivo das linhagens analisadas em meio rico YP acrescidas de 20 
g.L-1 de ágar, em diferentes fontes de carbono. 

 

 

A 
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As linhagens foram crescidas em placas de meio rico YP contendo diferentes fontes de carbono 
(glicose ou sacarose) em diferentes concentrações (20 ou 200 g.L-1), e 20 g.L-1 de ágar por (A) 5 ou (B) 
10 dias, a 28 oC. 
Fonte: Figueirêdo (2012) 
  

B 
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 Em relação às linhagens FT02 e CFY02B-B, a capacidade invasiva aparece de formas 

distintas. A linhagem FT02 demonstra-se invasiva em todas as condições testadas, ou seja, 

possui crescimento invasivo independentemente da fonte de carbono e de sua concentração 

e também do período de incubação. Já sua derivada flo8, apresentou-se não-invasiva em 

meios contendo 20 g.L-1 da fonte de carbono e invasiva em meios contendo 200 g.L-1 da 

fonte de carbono, para ambos os períodos de incubação testados, indicando uma invasão 

regulada pela concentração da fonte de carbono. Como o etanol pode aumentar o poder 

invasivo de uma célula (CECCATO-ANTONINI, 2008), o crescimento em maiores 

concentrações da fonte de carbono, gera uma maior concentração de etanol, o qual 

induziria com mais eficiência a invasão celular que as mesmas fontes em menores 

concentrações.  

 Além da análise de crescimento invasivo em ágar, realizamos análises microscópicas 

de amostras celulares confeccionadas a partir das placas utilizadas no ensaio de crescimento 

invasivo. Nestas análises, foram levadas em consideração a morfologia (ovoide ou alongada) 

e o arranjo celular (forma planctônica ou em forma de flocos). 

 Corroborando com os resultados do ensaio de crescimento invasivo em ágar, as 

linhagens CENP.K2-1C e CFY05B apresentaram-se sob a forma ovoide e planctônica em todas 

as amostras analisadas, o que confirma a sua incapacidade de formar filamentos e de 

invasão celular (Figura 31 A e B). 

 Quando analisamos as amostras da linhagem FT02, pudemos notar uma grande 

quantidade de células pouco alongadas e em forma de flocos, em todas as condições de 

cultivo testadas. Quanto à linhagem CFY02B-B, notamos que a deleção do gene FLO8 

praticamente extinguiu a formação de flocos. Em sua maioria, as amostras apresentaram 

células ovoides. Entretanto, em meios com 200 g.L-1 de fonte de carbono, em períodos mais 

prolongados de incubação, observou-se células mais alongadas e menos ovoides, mas sem a 

formação de flocos, o que corrobora com a capacidade invasiva em ágar nestas condições. 

As células da CFY02B-B incubadas por 5 dias e crescidas em 200 g.L-1 de fonte de carbono, 

apresentaram capacidade invasiva em ágar, mas sob a forma ovoide e planctônica na 

amostra coletada. A morfologia observada, provavelmente, deve ser a predominante da 

camada superior de células das colônias. Camadas mais internas e presas ao ágar devem 

encontrar-se sob a forma mais alongada, tendendo à formação de pseudo-hifas. 
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Figura 31 – Análise microscópica das linhagens parentais (FT02 e CENP.K2-1C) e modificadas 
(CFY02B-B e CFY05B). 

 

 
  

A 
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Esta análise microscópica utilizou amostras das linhagens semeadas em placas de meio rico YP 
acrescido de diferentes fontes de carbono (glicose ou sacarose) em diferentes concentrações (20 ou 
200 g.L-1). As placas foram mantidas a 28 oC por durante (A) 5 dias ou (B) dias. Alíquotas destes 
crescimentos foram analisadas em microscópio confocal, utilizando luz transmitida, objetivando a 
morfologia e o arranjo celular. 
Fonte: Figueirêdo (2012). 

 

 Sabe-se que a diferenciação celular em pseudo-hifa e filamentação é induzida por 

sacarose e por glicose. Entretanto, a sacarose mostra-se mais eficiente nesta indução, 

menores concentrações de sacarose sendo necessárias para promoção deste fenótipo que a 

glicose, o que acontece via receptor Gpr1p e AMPc-PKA (VAN DE VEELDE; THEVELEIN, 2008). 

 

B 
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4.9 Análise da expressão relativa dos gene da família FLO 

 

 No intuito de avaliar a importância do fator de transcrição Flo8p na linhagem 

industrial de S. cerevisiae FT02 e na FT02 flo8, em condições de alta concentração de fonte 

de carbono, analisamos os níveis de transcritos de mRNA dos genes da família FLO. 

Inicialmente, as células foram crescidas até o início da fase exponencial de crescimento, em 

meio rico YP acrescido de 50 g.L-1 de sacarose. A linhagem de laboratório CENP.K2-1C e sua 

derivada CFY05B também foram crescidas nestas condições. Após a extração do mRNA , 

foram realizadas análises de qPCR com oligonucleotídeos específicos para cada gene da 

família FLO. Para realização das análises de expressão relativa, as linhagens parentais foram 

utilizadas como normalizadoras das linhagens modificadas. 

 Como esperado, as linhagens deletadas no gene FLO8, CFY05B e CFY02B-B, 

apresentaram uma expressão nula deste gene (Figura 32). Em 1996, Kobayashi et al. 

identificaram o gene FLO8 como pertencente à família FLO, observando sua relação com 

hidrofobicidade celular e floculação, sugerindo que o gene FLO8 participasse como ativador 

transcricional do gene FLO1. O mesmo grupo do Kobayashi, em 1999, verificou que além do 

gene FLO1, a proteína Flo8p também estaria envolvida com a ativação da transcrição dos 

genes FLO11 e STA1. Entretanto, como exposto na introdução, a regulação dos genes da 

família FLO, sendo a do gene FLO11 a mais conhecida, é bastante complexa, envolvendo 

várias vias e seus fatores de transcrição. Por isso, possivelmente deletando-se apenas um 

único fator de transcrição, transcritos de mRNA ainda poderiam ser encontrados, entretanto 

em menores concentrações. 

 Como pode ser visto na Figura 32, os níveis de transcritos para o gene FLO1 

diminuíram em ambas as linhagens modificadas, quando comparadas a sua parental. A 

linhagem CFY05B apresentou uma diminuição de 50% na sua expressão relativa do gene 

FLO1, enquanto a CFY02B-B apresentou uma diminuição de aproximadamente 40%, 

corroborando com a literatura sobre a atuação positiva de Flo8p na transcrição do gene 

FLO1 (Figura 33).  

Como as linhagens foram coletadas em condições onde a concentração de etanol e 

de açúcares poderiam atuar como fatores estressantes à célula (Tabela 3), a transcrição 

atenuada dos genes da família FLO (Figura 32) pode ter sido ativada através da via SNF, da 

via AMPc-PKA, mesmo na ausência de Flo8p. Tendo em vista as análises fenotípicas 
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realizadas neste trabalho, pode-se concluir que os níveis de transcritos dos genes da família 

FLO, após a deleção do gene FLO8, não foram capazes de induzir ou demonstrar o mesmo 

fenótipo da linhagem parental, indicando que o nível mínimo de expressão gênica para 

consolidação do fenótipo, não foi alcançado na ausência de Flo8p. 

 Sendo o Flo8p um regulador trans-positivo do gene FLO11, avaliamos a relação da 

deleção do gene FLO8 e a expressão relativa do gene FLO11, nas linhagens parentais e 

modificadas. Seguindo a metodologia escolhida neste trabalho, utilizamos as linhagens 

parentais FT02 e CENP.K2-1C como os normalizadores da expressão das linhagens 

modificadas, CFY02B-B e CFY05B, respectivamente. Como esperado, verificamos uma 

diferença significativa na expressão relativa das linhagens modificadas. A linhagem CFY02B-B 

apresentou uma diminuição de aproximadamente 69% em relação à expressão da linhagem 

FT02. Quanto à modificação na linhagem CENP.K2-1C, verificou-se que a deleção do gene 

FLO8 provocou um diminuição de cerca de 26% nos transcritos de mRNA. 

 

Tabela 3 - Condições do meio rico YP onde as células foram coletadas para extração de m 
RNA.  

 

 
Sacarose Glicose Frutose Etanol 

FT02 26,156 11,481 14,176 8,501 

CFY02B-B 32,901 5,711 7,387 7,706 

CENP.K2-1C 38,539 9,324 10,084 6,414 

CFY05B 39,344 11,591 12,436 5,829 

 
Todos os valores foram expressos em g.L-1. As análises foram realizadas no intuito de melhor 
compreensão dos estados fisiológicos os quais as células foram coletadas. 
Fonte: Figueirêdo (2012). 

 

 Bumgarner et al. (2012) propuseram uma avaliação de expressão do gene FLO11 a 

partir da análise das células separadamente. Assim, constataram que existem três estágios 

diferentes de expressão do gene FLO1 em uma população monoclonal. Podem-se encontrar 

três grupos distintos: primeiro grupo de células apresentaram inatividade ou silenciamento 

transcricional do gene FLO11; o segundo grupo era composto por células que possuíam de 1 

a 5 transcritos do gene; e o terceiro grupo demonstrou expressão do gene FLO11, com 

aproximadamente 30 transcritos por célula. De acordo com a heterogeneidade de expressão 

do gene FLO11 entre as células, os fenótipos dependentes de Flo11p numa população 
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monoclonal são resultantes da diferença substancial da expressão do FLO11 entre uma 

célula e outra. Estes três grupos de células podem representar os estados alternativos da 

região promotora previstos por modelamento demonstrando: um estado de silenciamento 

do promotor mediado pelo modelamento da cromatina; um estado competente inativo ou 

basal do promotor, que é resultado da ausência de trans-ativadores ou presença de trans-

repressores; e o estado ativo do promotor, com a ligação de trans-ativadores formadores do 

complexo de transcrição, juntamente com a RNA polimerase II. A variação de expressão do 

mesmo gene em um cultivo de células monoclonais pode explicar a inexpressão de um 

fenótipo, mesmo com a presença de transcritos de mRNA para um gene, que pode ser 

insuficiente para induzir fenótipos Flo11p-dependentes. 

 Complementando a análise da influência de Flo8p sobre genes da família FLO, 

analisamos a expressão relativa dos genes FLO9 e FLO10 na linhagem industrial FT02 e na 

CFY02B-B. Transcritos dos genes FLO9 apresentaram uma diminuição de 60% após deleção 

do gene FLO8. Já em relação aos transcritos do gene FLO10, também foi encontrada uma 

diminuição significativa de cerca de 40%, concluindo-se que, na linhagem industrial FT02, a 

proteína Flo8p apresenta um papel importante na ativação da transcrição dos genes da 

família FLO. Apesar de ainda apresentarem uma pequena quantidade de transcritos de 

mRNA após a deleção do gene FLO8, estas concentrações não são capazes de induzir 

fenótipos. 

 Também foram realizadas análises de expressão relativa do gene FLO5 nas linhagens 

estudadas, contudo não foram detectados níveis significativos de produtos de transcrição 

em nenhuma das linhagens. Este fato não provocou surpresas, uma vez que ao 

caracterizarmos as linhagens estudadas, vimos que nenhuma delas apresentava um fenótipo 

de floculação intensa, o que é característica peculiar ao gene FLO5. 
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Figura 32 – Expressão relativa dos genes da família FLO nas linhagens parentais e 
modificadas. 
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Expressão relativa dos genes da família FLO analisada através de PCR em tempo real, nas linhagens 
parentais e modificadas. As linhagens parentais foram utilizadas como normalizador das linhagens 
modificadas, apresentando a expressão relativa igual a 1 para todos os genes analisados. A expressão 
relativa das linhagens modificadas foi calculada em relação à expressão da sua linhagem parental. (A) 
A expressão dos genes FLO1, FLO8 e FLO11 foi calculada para as linhagens parentais FT02 e CENP.K2-
1C e para as modificadas CFY02B-B e CFY05B. (B) A expressão dos genes FLO9 e FLO10 foi calculada 
somente para as linhagens FT02 e CFY02B-B. 
Fonte: Figueirêdo (2012). 
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5 CONCLUSÕES 

 

 Analisando nossos resultados, podemos concluir que a dupla deleção do gene FLO8 

causa alterações marcantes no fenótipo e na fisiologia da levedura industrial estudada, FT02. 

Conclui-se também que os fenótipos analisados apresentaram alguma modulação de acordo 

com a fonte de carbono e/ou concentração utilizada no ensaio. 

 Em relação às linhagens FT02 e CFY02B-B, os ensaios de crescimento celular em 

frascos agitados refletiram uma diminuição das velocidades específicas de crescimento (µX), 

de consumo de substrato (µSAC) e de produção de etanol (µETH), indicando uma diminuição da 

velocidade metabólica com a deleção do gene FLO8. A velocidade de consumo de substrato 

também apresentou uma diminuição, quando comparada às linhagens de laboratório e a 

∆flo8, indicando um menor impacto no metabolismo celular para linhagens haploides.  

Quanto aos ensaios fermentativos, conclui-se que a modificação realizada tanto na 

linhagem industrial quanto na de laboratório alterou a velocidade de consumo de hexoses, 

glicose e frutose, permanecendo por mais tempo no meio extracelular, provavelmente por 

atuação da proteína Flo8p na regulação de transportadores de hexoses, Hxts. 

 As linhagens analisadas não apresentaram perfis altamente floculantes, no entanto 

fomos capazes de verificar uma diferença entre as linhagens parentais e modificadas, o que 

infere que, para estas linhagens, a proteína Flo8p aparece como um trans-regulador positivo 

da floculação celular, corroborando com a literatura. Menores concentrações da fonte de 

carbono foram capazes de provocar maiores induções do fenótipo, o que indica uma 

regulação via AMPc-PKA através do transportador Mep2p, que é induzido por depleção de 

fonte de nitrogênio. 

 A produção de espuma foi o fenótipo mais alterado pela deleção do gene FLO8. A 

linhagem FT02 foi caracterizada como espumante, independentemente do meio de cultivo 

utilizado no ensaio, esta linhagem formou grandes volumes de espuma. Todavia, a linhagem 

CFY02B-B não se demonstrou eficaz na produção de espuma, exibindo volumes semelhantes 

aos gerados pela linhagem de laboratório e sua modificada. Pode-se inferir então, que o 

gene FLO8 participa do mecanismo de regulação desta característica fenotípica, através da 

expressão do gene FLO11. Quanto à regulação por fontes de carbono, conclui-se que a 

sacarose em elevadas concentrações possui maior eficiência na indução do fenótipo que a 

glicose, indicando uma regulação pela via AMPc-PKA, através do sensor Gpr1p. Como a 
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sacarose é o principal açúcar encontrado no mosto da indústria de etanol combustível, 

infere-se que a concentração elevada deste açúcar pode ser um dos fatores determinantes 

na produção de espuma durante o processo fermentativo industrial. 

 Os resultados da solubilidade celular em solventes orgânicos, tolueno e octano, não 

apresentaram diferenças significativas entre ambos os solventes. Contudo, nossos 

resultados de hidrofobicidade celular da linhagem industrial e de sua modificada ratificam os 

resultados obtidos nos ensaios de floculação e formação de espuma. Condições provedoras 

de maior formação de espuma e capacidade floculante, apresentam maior hidrofobicidade 

celular. A remoção do gene FLO8 acarreta em um decréscimo na solubilidade em solventes 

orgânicos, quando comparamos a linhagem FT02 com a CFY02B-B.  

 A supressão do gene FLO8 também provocou alterações quanto à morfologia celular 

na linhagem industrial. Uma vez que a linhagem de laboratório CENP.K2-1C apresenta a 

forma ovoide e planctônica, a modificação não levou a alterações em sua morfologia, ao 

passo que na linhagem industrial, a modificação causou desagregação celular, deixando-a 

sob a forma planctônica. Todavia, altas concentrações de fonte de carbono mostraram-se 

eficientes na indução da capacidade invasiva das células flo8, como também nas células 

FLO8, indicando uma regulação pelo estresse osmótico causado pela concentração de açúcar 

no meio ou pela alta concentração de etanol gerado a partir da fonte de carbono. 

 Explorando os resultados da expressão relativa dos genes FLO e a relação com o fator 

de transcrição Flo8p, verificamos que as duas linhagens modificadas apresentaram menores 

níveis de transcritos de mRNA para os genes FLO1 e FLO11, confirmando sua relação positiva 

com a transcrição destes genes. Complementando a análise desta relação, investigamos a 

expressão relativa dos genes FLO5, FLO9 e FLO10. O gene FLO5, como esperado, não 

apresentou níveis de expressão gênica em nenhuma das células analisadas. Os genes FLO9 e 

FLO10 apresentaram diminuição dos níveis relativos de expressão, demonstrando também 

sua relação com a proteína Flo8p. 

 Integrando os dados dos fenótipos obtidos a partir de diferentes fontes de carbono, 

pode-se concluir que meios contendo 200 g.L-1 possuem maior impacto sobre as células que 

meios contendo 20 g.L-1, assim como a sacarose tem uma tendência a intensificar estas 

características. 

 Finalmente, o presente trabalho apresentou uma provável regulação da produção de 

espuma por linhagem industrial de Saccharomyces cerevisiae, proveniente da produção de 
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etanol combustível, através da proteína Flo8p, via AMPc-PKA, concomitantemente com a 

fonte de carbono e o estresse osmótico que esta pode causar. Vale salientar que condições 

bem mais estressantes são encontradas nas dornas de fermentação para produção de 

etanol, havendo fatores como pH, temperatura e outros microrganismos que auxiliam na 

indução desta característica. 
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