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RESUMO 

 

NOGUEIRA, K. M. V. Identificação e caracterização de novos transportadores de açúcar 

potencialmente envolvidos no processo de degradação da biomassa lignocelulósica em 

Trichoderma reesei, 2019. 128f. Tese de Doutorado – Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto, Universidade de São Paulo. 

 

O fungo Trichoderma reesei apresenta uma surpreendente capacidade de produzir e secretar 

celulases e hemicelulases, sendo o fungo industrial mais importante na produção dessas 

enzimas que são utilizadas, dentre outros fins, na indústria de biocombustíveis, tal como o 

bioetanol. Durante o processo natural de degradação da biomassa lignocelulósica, uma série 

de transportadores de açúcar, com diferentes afinidades frente a um substrato, são empregados 

pelo fungo. A identificação e caracterização destes transportadores de açúcar pode gerar uma 

melhor compreensão sobre a função que estes componentes exercem no sistema de transporte 

de açúcares e os mecanismos moleculares nos quais estas proteínas estão envolvidas na 

célula. Esse trabalho tem como objetivo a identificação e caracterização de novos 

transportadores de açúcar potencialmente envolvidos na degradação da biomassa. Para isso, 

diferentes ferramentas foram empregadas. No capítulo I, é descrito a caracterização de um 

transportador de açúcar, Tr69957, previamente identificado por nosso grupo de pesquisa 

através de análises in silico de dados de RNA-seq. A deleção gênica de Tr69957 em T. reesei e 

análises funcionais ex vivo, através da complementação gênica do transportador em uma 

linhagem de Saccharomyces cerevisiae (EBY. VW4000), sugere a função deste transportador 

no carreamento de manose, celobiose e xilose. Além disso, a deleção do transportador afetou 

o perfil de expressão de genes que codificam para celulases em T. reesei. No capítulo II, uma 

revisão contendo resultados de pesquisa provenientes do nosso grupo: Laboratório de 

Biotecnologia Molecular, apresenta os principais dados sobre o envolvimento de 

transportadores de açúcar durante o processo de degradação da biomassa lignocelulósica. Por 

fim, no capítulo III, através de análises proteômicas, 14 transportadores de açúcar foram 

identificados durante o cultivo de T. reesei em presença de celulose microcristalina e glicerol. 

A identificação desses transportadores de açúcar em presença de celulose demonstra potencial 

função biológica durante o processo de degradação.                   

 

Palavras chave: 1. Trichoderma reesei. 2. Transportadores de açúcar. 3. Biomassa 

Lignocelulósica, 4. Saccharomyces cerevisiae.  5.Biocombustíveis.  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

NOGUEIRA, K. M. V. Identification and characterization of novel sugar transporters 

potentially involved in lignocellulosic biomass degradation process in Trichoderma reesei, 

2019. 128f. Tese de Doutorado – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de 

São Paulo. 

 

The fungus Trichoderma reesei presents a surprising capacity to produce and secrete 

cellulases and hemicellulases, being the most important industrial fungus in the production of 

these enzymes that are used, among other purposes, in the industry of biofuels, such as 

bioethanol. During the natural process of degradation of lignocellulosic biomass, the fungus 

employs several sugar transporters with different affinities to a substrate. The identification 

and characterization of these sugar transporters can generate insights into the role of these 

components in the sugar transport system and the molecular mechanisms in which these 

proteins are involved in the cell. This work aims at the identification and characterization of 

new sugar transporters potentially involved in the degradation of biomass. For this, different 

tools were employed. In Chapter I, the characterization of a sugar transporter, Tr69957, 

previously identified by our research group through in silico RNA-seq data analysis, is 

described. Gene deletion of Tr69957 in T. reesei and functional ex vivo analyzes, through S. 

cerevisiae EBY.VW4000 strain complemented with candidate sugar transporter gene, 

suggests the role of this transporter in mannose, cellobiose and xylose uptake. In addition, 

transporter deletion affected the expression profile of cellulases encoding genes in T. reesei. 

In chapter II, a review containing research results from our group: Laboratory of Molecular 

Biotechnology presents the main data on the involvement of sugar transporters during the 

process of degradation of lignocellulosic biomass. Finally, in chapter III, through proteomic 

analyzes, 14 sugar transporters were identified during the growth of T. reesei in 

microcrystalline cellulose and glycerol. The identification of these sugar transporters in 

presence of cellulose demonstrates potential biological function during the degradation 

process. 

 

Key words: 1. Trichoderma reesei. 2. Sugar transporters. 3. Lignocellulosic biomass. 4. 

Saccharomyces cerevisiae.  5.Biofuels.  
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1. Introdução 

   

Nos últimos anos, muito se tem discutido a respeito de novas formas de energia que 

reduzam os impactos negativos ao ambiente ocasionados pela queima de combustíveis 

fósseis. Diante desse contexto, a produção de biocombustíveis através da utilização da 

biomassa renovável (etanol de secunda geração, etanol 2G) é umas das principais alternativas 

para se contornar esse problema (SAINI; SAINI; TEWARI, 2015; ZABED et al., 2016).  

A biomassa lignocelulósica (BLC) é, basicamente, constituída por celulose, 

hemicelulose e lignina. Na rota bioquímica de produção de etanol 2G, a biomassa é submetida 

a um pré-tratamento, com o objetivo de desorganizar a estrutura do material lignocelulósico; a 

processos de hidrólise, no qual polímeros de celulose e hemicelulose são convertidos em 

açúcares simples; e de fermentação, através do uso de leveduras que convertem os açúcares 

provenientes da hidrólise da biomassa em etanol (SAINI; SAINI; TEWARI, 2015). 

Apesar de intensos investimentos e pesquisas na área, o processo de obtenção de 

etanol 2G apresenta diferentes gargalos que dificultam o alcance da viabilidade econômica 

desse combustível (PAULINO et al., 2018).  

Perante este contexto, essa tese é focada na identificação e caracterização de 

transportadores essenciais no transporte de açúcares provenientes da BLC. Com esse estudo, 

pretende-se promover conhecimento necessário para o desenvolvimento de novas tecnologias 

que visem à otimização do processo de obtenção do bioetanol e à redução do custo desse 

biocombustível, tornando-o mais acessível à população.  

 

1.1 Etanol de segunda geração no Brasil 

A crescente demanda mundial por energia, em conjunto com a limitação dos recursos 

petrolíferos e o impacto ambiental causado pelo uso destes, tem impulsionado a busca por 

fontes de energia renovável. Nesse contexto, os biocombustíveis têm sido alvo de atenção 

crescente nas últimas décadas (SAINI; SAINI; TEWARI, 2015; ZABED et al., 2017).  

No Brasil, no começo dos anos 70, quando a crise do óleo triplicou o valor do custo da 

importação desse produto, o governo brasileiro lançou o Programa Brasileiro de Combustíveis 

a Álcool (Proálcool), que ofereceu um plano financeiro em que se ampliava a área de plantio 

de cana-de-açúcar e a construção de novas usinas para o seu processamento. Esse programa 

incentivou a produção de etanol a partir da cana-de-açúcar e estabeleceu uma lei que exigia a 

mistura de 20% do teor de etanol com a gasolina no Brasil (PAULINO et al., 2018).  
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Produzido a partir da biomassa renovável, o etanol de primeira geração (1G) 

transformou-se em um importante adjunto moderno do petróleo e a participação das energias 

renováveis na matriz energética brasileira manteve-se entre as mais altas do mundo (EPE-

BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL, 2014).  

Na contemporaneidade, o Brasil é o segundo maior produtor e exportador de etanol da 

cana-de-açúcar e grande parte do abastecimento de combustível do país é produzido através 

de fontes de energia renováveis (LEITE et al., 2009; PAULINO et al., 2018).  

Por mais de 40 anos, o Brasil produz etanol combustível em escala industrial. É 

importante salientar que a produção de etanol ocorre por meio da fermentação da sacarose do 

suco da cana para produzir o denominado etanol de primeira geração (1G) (PAULINO et al., 

2018; ZABED et al., 2017). Durante a etapa de processamento da cana-de-açúcar, uma 

quantidade elevada de material lignocelulósico, como o bagaço e a palha de cana-de-açúcar, é 

gerado. Esse material lignocelulósico acaba sendo utilizado como combustível em caldeiras 

para fornecer energia para o processo e/ou vender o excedente de energia gerada para a rede, 

enquanto que a maior parte da palha e bagaço são rejeitados ou queimados (ZABED et al., 

2016).  

A possibilidade de utilização da biomassa lignocelulósica - que compreende resíduos 

agroindustriais como o bagaço e a palha de cana-de-açúcar - potencialmente rica em 

substratos que poderão ser convertidos em etanol - há décadas, tem impulsionado pesquisas 

no desenvolvimento do etanol de segunda geração (2G). Com a comercialização de etanol de 

segunda geração (2G), o Brasil poderia aumentar a produção daquele em, aproximadamente, 

40% (BORIN et al., 2015), atendendo assim ao interesse nacional de aumentar a 

produtividade desse combustível sem aumentar, nas mesmas proporções, a área cultivada 

(LEITE et al., 2009).  

Apesar de diversas empresas no setor privado estarem investindo em produtos que 

visam reduzir custos e aumentar os rendimentos na produção de etanol a partir de resíduos 

agrícolas, em 2017 a produção de etanol 2G, no Brasil, ainda era considerada muito baixa. A 

demora em alcançar a viabilidade econômica tem afastado investidores, no entanto algumas 

empresas ainda continuam na busca. Duas usinas voltadas à produção de etanol de segunda 

geração - uma da Granbio, localizada em São Miguel dos Campos, em Alagoas, e a outra da 

Raízen, situada em Piracicaba, no interior de São Paulo - possuíam a capacidade de produção 

de pouco mais de 100 milhões de litros por ano. No entanto, as duas usinas produziam menos 

da metade dessa capacidade. Em 2018, utilizando como matéria-prima resíduos da cana-de-
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açúcar, como bagaço, que sobram da produção de etanol 1G e superando obstáculos no 

processo de produção, ambas plantas industriais foram consideradas mais próximas de atingir 

um estágio de eficiência tecnológica e viabilidade econômica (MARQUES, 2018).  

Nos últimos anos, o Brasil tem aumentado o desenvolvimento de novas tecnologias, 

favorecendo a produção de etanol no país, entretanto, a melhoria da produção de etanol 2G 

continua sendo um desafio a ser superado. O custo do processo de produção de etanol 2G 

ainda é alto quando comparado ao etanol 1G (MARQUES, 2018). Para ser economicamente 

mais viável, diferentes obstáculos durante o processo devem ser superados, o que aponta a 

necessidade de mais pesquisas e investimentos na área.   

 

2. Revisão Bibliográfica  

 

2.1 Biomassa lignocelulósica 

A biomassa lignocelulósica abrange resíduos agrícolas e agroindustriais, sendo estes 

abundantes, renováveis e fontes de energia de baixo custo. Esses resíduos incluem uma 

variedade de materiais, tais como, bagaço da cana-de- açúcar, resíduos de papel, palhas, e 

cascas de cereais como arroz, trigo, milho, sorgo, cevada (SAINI; SAINI; TEWARI, 2015). 

No Brasil, o bagaço da cana-de-açúcar se destaca como substrato para produção de etanol 2G 

por ser considerada a fonte de biomassa lignocelulósica mais abundante dentre as atividades 

agroindustriais (BRIENZO, 2010). 

De forma geral, os principais constituintes da biomassa lignocelulósica são celulose, 

hemicelulose e lignina (Figura 1). A celulose é um polímero linear constituído por repetidas 

unidades de celobiose (duas moléculas D-glicose conectadas por ligações glicosídicas β-1→ 

4). O polímero de celulose apresenta duas estruturas específicas: uma região cristalina rígida e 

uma zona amorfa (ISIKGOR; BECER, 2015; KUMAR; GAUTAM; DUTT, 2016)  

Ao contrário da celulose, a hemicelulose apresenta uma propriedade mais amorfa. A 

composição precisa da hemicelulose depende das espécies vegetais e tecidos. A hemicelulose 

é composta por heteropolímeros que incluem: xilanas (D-xilose ligadas por ligações 

glicosídicas β-1→ 4), mananas (D-manose ligadas por ligações glicosídicas β-1→ 4), 

xiloglucanas (D-glicose ligadas por ligações glicosídicas β-1→4). As cadeias principais do 

heteropolímero podem apresentar diversos tipos de ramificações, constituindo altos níveis de 

complexidade (SCHELLER; ULVSKOV, 2010).  
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A lignina é um heteropolímero aromático complexo relativamente hidrofóbico e irregular. 

Esse heteropolímero é derivado de três precursores primários: álcool trans-p-cumarílico, 

trans-coniferílico e álcool trans-sinapilico. Esse componente mantém a estrutura da biomassa 

conectada, proporcionando-lhe rigidez e resistência a ataques externos (microbiológicos e 

mecânicos) (RALPH et al., 2018). 

 

Figura 1. Os principais componentes e estrutura da lignocelulose (ISIKGOR; BECER, 2015).  
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2.2 T. reesei e a degradação da biomassa lignocelulósica 

Fungos do gênero Trichoderma são alguns dos mais estudados dentre os fungos 

filamentosos devido ao seu grande potencial de aplicação do ponto de vista industrial e 

biotecnológico (Samuels, 1996). Fungos desse gênero podem ser encontrados em quase todos 

os tipos de solos e ambientes naturais, principalmente, naqueles contendo matéria orgânica 

(SCHMOLL; SCHUSTER, 2010).  

A espécie T. reesei  foi identificada pela primeira vez durante a Segunda Guerra 

Mundial devido à deterioração de tecidos de algodão pertencentes ao exército dos Estados 

Unidos nas Ilhas Salomão, onde foi isolada (PETERSON; NEVALAINEN, 2012). Conhecida 

como uma das produtoras mais eficientes de enzimas celulolíticas e xilanolíticas 

(DASHTBAN; SCHRAFT; QIN, 2009a), T. reesei está entre as cepas mais estudadas para a 

degradação da biomassa lignocelulósica, sendo comercialmente explorado pela eficiência na 

produção dessas enzima (PAULA et al., 2018)  

O uso desse fungo como microrganismo de estudo representa um modelo adequado 

para a degradação da biomassa lignocelulósica, uma vez que elefornece enzimas ativas de 

carboidratos (CAZymes) através de um processo natural de degradação dessa biomassa 

(ZNAMEROSKI; GLASS, 2013). Esse fungo produz um conjunto de enzimas que atuam de 

modo sinérgico para hidrolisar a celulose cristalina a oligossacarídeos menores e, finalmente, 

à glicose (ILMÉN et al., 1997). As enzimas do complexo celulolítico são hidrolases que 

clivam as ligações glicosídicas do polímero de celulose. De acordo com o local em que atuam, 

é possível classificar essas enzimas em pelo menos três grandes grupos: as endoglicanases, 

que clivam as ligações internas da fibra de celulose; as exoglicanases, que atuam na região 

externa da celulose; e as β-glicosidases, que hidrolisam oligossacarídeos solúveis em 

moléculas de glicose (Figura 2) (JUHÁSZ et al., 2005) . 

As endoglicanases (EC 3.3.1.4) clivam as ligações glicosídicas internas da celulose de 

modo aleatório, liberando oligossacarídeos de vários comprimentos e, consequentemente, 

novas cadeias finais. O fungo T. reesei produz pelo menos oito endoglicanases, que são 

denominadas EGI/CEL7B, EGII/CEL5A, EGIII/CEL12A, EGIV/CEL61A (reclassificada 

como polissacarídeo monooxigenase), EGV/CEL45A, CEL74A, CEL61B E CEL5B 

(DASHTBAN; SCHRAFT; QIN, 2009b; KUBICEK et al., 2009). 

As exoglicanases (EC 3.2.1.91) ou celobiohidrolases (CBH) hidrolisam 

preferencialmente as ligações β-1,4-glicosídicas das extremidades da cadeia de celulose, 

produzindo como produto principal a celobiose. Em T. reesei foram identificadas duas 
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diferentes celobiohidrolases. Uma delas, denominada CBHII/Cel6A, atua a partir da 

extremidade não-redutora e a outra, CBHI/Cel7A, na extremidade redutora da celulose, 

resultando em uma degradação celulolítica bastante eficiente. As exoglicanases geralmente 

sofrem inibição pelo seu produto de hidrólise, a celobiose, que atua como um inibidor 

competitivo, limitando a capacidade das enzimas em degradar todas as moléculas de celulose 

de um sistema (DASHTBAN; SCHRAFT; QIN, 2009b; PAULA et al., 2018) 

 As β-glicosidases (EC 3.2.1.21) hidrolisam celobiose e oligossacarídeos solúveis em 

glicose. Em T. reesei, são descritos pelo menos sete tipos diferentes de β-glicosidases, sendo 

elas CEL1A/BGL2, CEL1B, CEL3A/BGL1, CEL3B, CEL3C, CEL3D e CEL3E. Quando a 

atividade das β-glicosidades está em baixa, pode haver um acúmulo de celobiose, que é um 

inibidor da atividade das celobiohidrolases (GUO et al., 2016).  

 Outro grupo de proteínas relacionadas ao processo de conversão da biomassa são as 

glicosil hidrolases da família 61 (GH61) esoleninas. A atuação dessas proteínas tornam o 

polímero de celulose mais acessível à ação das celulases tradicionais (QUINLAN et al., 

2011).  

Por apresentar uma estrutura heterogênea, a degradação da hemicelulose requer um 

amplo repertório enzimático. Endo-1,4-β-D-xilanases e β-xilosidases são enzimas necessárias 

na hidrólise de xilana, enquanto que para hidrólise de manana, três enzimas são requeridas: β-

mananase, β-glicosidase e β-manosidase. Para clivar os diferentes grupos laterais da cadeia 

principal do heteropolímero, são necessárias diversas enzimas, incluindo acetil-xilana 

esterases, acetil esterases, α-xilosidases, α-galactosidases, α-L-arabinofuranosidases e α-

glucuronidases (SAHA, 2003) . É descrito que genoma de T. reesei codifica pelo menos uma 

β-mananase GH5 (MANI) (TV; TELEMAN, 1997)) e quatro xilanases (XYNI, XYNIII, 

XYNII e XYNIV) pertencentes às famílias GH30, GH11 e GH10 (HEROLD et al., 2013)  
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Figura 2. Regulação global da expressão de holocelulases em T. reesei. (a) A estrutura esquemática da biomassa 

lignocelulósica, que é constituída por lignina e holocelulose, composta de hemicelulose e celulose. Todas as 

cadeias são desenhadas da extremidade redutora (esquerda) para a extremidade não redutora (direita). (b) As 

enzimas que atacam a hemicelulose atuam em sinergia para hidrolisá-la eficientemente e promover uma área 

superficial mais acessível na celulose, para aumentar a atividade de celulases. (c) A degradação enzimática da 

celulose: EG atua clivando em regiões amorfas da cadeia, enquanto CEL6A e CEL7A clivam o polímero nas 

extremidades não redutoras e redutoras, respectivamente. Os oligossacáridos resultantes desta clivagem são 

então quebrados em monossacáridos pela β-glicosidase, sendo então metabolizados diretamente pelo organismo. 

A SWO expande a cadeia celulolítica para melhorar a acessibilidade de celulases a esta, e a AA9 funciona 

através do metabolismo oxidativo dependente de íon metálico bivalente. Fonte: (De PAULA et al., 2018) 

 

Toda essa maquinaria enzimática descrita é regulada por uma sofisticada rede de 

regulação que abrange moléculas indutoras, repressoras e fatores de transcrição. A regulação 

dos principais genes da celulase ocorre de forma coordenada de acordo com a fonte de 

carbono disponível (Figura 3).  

A expressão de genes de celulases pode ser induzida por celulose e outros açúcares 

como celobiose e soforose (SCHMOLL; KUBICEK, 2003), enquanto que, fontes de carbono 

prontamente metabolizáveis como glicose e frutose reprimem a expressãodeles. Soforose é 

formada a partir de celobiose, através de uma reação de transglicolisilação mediada por β-

glicosidase (STERNBERG; MANDELS, 1979a).  

Atualmente pelo menos dez fatores transcricionais são conhecidos por estarem 

envolvidos durante a regulação da desconstrução da celulose em T. reesei; os reguladores 

positivos XYR1, ACEII, ACEIII, LAE1, VEL1, BglR e o complexo HAP2 / 3/5, e os 

repressores CRE1, RCE1 e ACE1 (HÄKKINEN et al., 2012; PAULA et al., 2018; 

PORTNOY et al., 2011). 



20 

Introdução  

 
 

 
 

Além de atuar durante o processo de ativação dos genes da celulase, alguns fatores de 

transcrição, como o XYR1, também podem regular os genes hemicelulolíticos, alguns fatores 

de transcrição e transportadores (CASTRO et al., 2014). 

Muitos dos genes que codificam para hemicelulases são induzidos com celulose, 

xilana, xilobiose, L -arabinose, L-arabitol e sophorose. Baixas concentrações de D-xilose,  

produto de degradação de xilana, induz a expressão do gene da xilanase, enquanto que altas 

concentrações têm um efeito repressor (HEROLD et al., 2013). 

 

 

Figura 3. Visão geral do regulamento global da expressão de celulases em T. reesei. Esta figura mostra os 

processos que se espera que estejam envolvidos na regulação enzimas lignocelulósicas em T. reesei. A expressão 

das enzimas envolvidas na degradação do material é controlada pelos principais fatores de transcrição (TFs): 

XYR1, ACE1, ACE2, ACE3, CRE1 e Complexo HAP2 / 3/5. Adicionalmente, uma suposta proteína, 

metiltransferase LAE1 e VELVET mostrou-se importante na expressão do gene da celulase. As setas pontilhadas 

indicam áreas a serem melhor investigadas. Neste ponto, os TFs ainda não caracterizados podem ativar ou 

reprimir (diretamente ou indiretamente) os TFs principais envolvidos com a expressão da celulase. Além disso, 

estes FTs podem regular a expressão da  MFS (do inglês Major Facilitator Superfamily) permeases e 

transportadores ABC (do inglés ATP-binding cassette) que, por sua vez, são responsáveis pela absorção de 

açúcar em resposta a diferentes fontes de carbono (GUPTA et al., 2016) 

 

Apesar da regulação dos genes das celulases em T. reesei estar bem descrita na 

literatura, a forma como o fungo reconhece o seu substrato e ativa a transcrição de genes que 
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codificam transportadores e determinados fatores de transcrição, que culminam na produção 

de enzimas hidrolíticas ainda não está claramente elucidada. 

 

2.3 Importância dos transportadores de açúcar no processo de regulação da expressão 

de CAZymes  

A adequada percepção da presença do substrato pelo fungo é essencial para que toda a 

cascata de indução de enzimas celulolíticas seja iniciada. A celulose é considerada um indutor 

da expressão de genes que codificam para celulases requeridas no processo de degradação da 

BML por fungos filamentosos. No entanto, como esse polímero insolúvel, naturalmente 

indutor, não pode ser transportado para o interior da célula fúngica, presume-se que 

oligossacarídeos e seus derivados, liberados da hidrólise desse polímero, funcionam como as 

reais moléculas desencadeadoras da indução enzimática (GLASS et al., 2013).  

Acredita-se que em T. reesei ocorra um mecanismo baseado na presença de baixos 

níveis de celulase no fungo. Dessa forma, essa atividade basal de celulase seria a responsável 

pela liberação de oligossacarídeos a partir da hidrólise da celulose que, posteriormente, 

poderiam entrar na célula e desencadear a expressão de celulases (CARLE-URIOSTE et al., 

1997) Especificamente, tanto celobiose, o principal produto final solúvel da hidrólise da 

celulose, quanto seu derivado, a soforose, demonstraram induzir a expressão gênica e 

atividade celulolítica em T. reesei (MANDELS; REESE, 1959; STERNBERG; MANDELS, 

1979b).  

Além dos transportadores de açúcar serem os responsáveis por carrear, do ambiente 

extracelular para o interior da célula, moléculas indutoras ou repressoras provenientes do 

processo de degradação da biomassa lignocelulósica, eles ainda podem atuar como 

transceptores; quando podem exercer função na transdução de sinal na célula (CAI et al., 

2014; ZHANG et al., 2013).   

Na última década, diferentes estudos realizados com transportadores de açúcar de T. 

reesei, mostraram que a deleção dessas proteínas pode, de alguma forma, afetar a expressão 

tanto de genes de celulases quanto de xilanases.  

Estudos realizados durante o cultivo de linhagens de T. reesei, em presença de lactose, 

mostraram que a deleção do transportador (Trire2:3405) resultou em perda da capacidade de 

absorção de lactose e indução de expressão de genes de celulases (IVANOVA et al., 2013). O 

mesmo foi relatado em estudos realizados com outros dois transportadores, Trire2: 77517 e 
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Trire2:79202, no qual a deleção destes também resultou em diminuição da absorção de 

lactose e expressão de genes de celulases (PORCIUNCULA et al., 2013).   

Em contrapartida, estudos realizados com o transportador STP1 mostraram que o 

transportador estaria envolvido na resposta à repressão catabólica de carbono (CCR) em T. 

reesei. Capaz de transportar tanto glicose quanto celobiose, a deleção do transportador STP1 

resultou em um aumento na expressão de genes de celulases e xilanases em presença de 

celulose microcristalina. Na cepa selvagem, esse transportador poderia carrear glicose 

proveniente da hidrólise da celulose para o ambiente intracelular da célula fúngica e resultar 

na repressão dos genes de celulase. Com a deleçãodele, a diminuição no transporte de glicose 

causou uma menor repressão de genes de celulase (ZHANG et al., 2013).  

Diminuindo o transporte de glicose, através da deleção do transportador, foi possível 

observar o aumento tanto na expressão quanto atividade celulolítica na cepa mutante em 

relação à parental. Embora o transportador seja capaz de transportar tanto glicose quanto 

celobiose, a cepa mutante (Δstp1) apresentou uma severa diminuição do crescimento em 

presença de glicose quando comparado o crescimento em presença de celobiose, indicando 

que STP1 pode ter maior influência na assimilação de glicose pelo fungo (ZHANG et al., 

2013).   

Adicionalmente, análises realizadas entre as cepas selvagem e mutante revelaram que 

a deleção do transportador STP1 resultou em aumento da expressão do fator de transcrição 

XYR1 que atua como regulador positivo do processo de indução de genes de celulases e 

hemicelulases (CASTRO et al., 2014). A deleção desse transportador também promoveu o 

aumento da expressão de outro transportador de açúcar: o Ctr1(ZHANG et al., 2013).   

Ctr1, além de estar envolvido com o transporte de lactose, apresenta uma função no 

processo de sinalização em presença de celulose. A deleção do gene que codifica para esse 

transportador resultou na completa perda da expressão e secreção de celulases na cepa 

mutante em presença de celulose e soforose. No entanto, em presença de xilana, tanto o 

crescimento do fungo quanto a expressão de hemicelulases não apresentaram diferença 

quando comparadas à cepa parental. Além disso, a deleção do transportador não resultou em 

diferença no transporte de açúcares, como celobiose e soforose, pelo fungo. Os dados 

sugeriram que, apesar de não apresentar função no transporte dos açúcares analisados, esse 

transportador de açúcar, de alguma forma, exerce uma função essencial na sinalização celular 

em presença de celulose (ZHANG et al., 2013).  
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Já em presença de xilana, o transportador de açúcar denominado TrSTR1 foi essencial 

para utilização de pentoses (tanto xilose e arabinose, quanto seus derivados, xilitol e arabinol) 

por T. reesei. A deleção desse transportador resultou em uma diminuição na expressão de 

genes de xilanases, além de minimizar a atividade enzimática de xilanases (HEROLD et al., 

2013; HUANG et al., 2015).  

Em Neurospora crassa, um fungo celulolítico modelo no estudo de degradação da 

celulose, foi relatado que a presença de pelo menos um dos transportadores de açúcar CDT-1 

ou CDT-2 é necessária para o processo de sinalização para indução de celulases em presença 

de celulose microcristalina. A deleção dos genes cdt1 e cdt2, que codificam para tais 

transportadores em N. crassa, teve como consequência o bloqueio da capacidade de celulose 

induzir a expressão de genes de celulase na cepa deletada (CAI et al., 2014).  

A expressão dos genes cdt1 e cdt2 de N. crassa em S. cerevisiae mostrou que ambos 

possuem a capacidade de transportar celodextrina. Em N. crassa, uma cepa resultante da 

deleção de três genes de β-glicosidases (Δ3βG) e de ambos transportadores (CTD-1 e CTD-

2), não foi capaz de induzir a expressão de genes de celulases em presença celobiose.  Os 

dados sugerem que esses transportadores podem atuar como transceptores, com uma dupla 

função: atuar no transporte de celobiose e como um receptor de sinal que posteriormente 

causaria a ativação da expressão de genes de celulases (CAI et al., 2014; ZNAMEROSKI et 

al., 2014).   

Também em N. crassa, foi constatado que uma proteína putativa transportadora de 

celodextrina, CLP (cellodextrin transporter-like protein), denominada CLP1, é um 

componente essencial da via de indução de celulases. Apesar dessa proteína não ser capaz de 

transportar celodextrinas, CLP1 reprime a indução de genes de celulase tanto em presença de 

celobiose quanto em presença de celulose microcristalina. A co-deleção dos genes clp1 e cdt-

2 na linhagem Δ3βG (resultando a linhagem CLP7), revelou um aumento de quase 7 vezes na 

expressão de genes de celulases. Foi relatado que a repressão da expressão de celulases por 

CLP1 ocorreu em consequência da repressão da expressão de transportadores de celodextrina, 

particularmente a expressão de cdt1. A análise do transcriptoma da cepa CPL7, super 

produtora de celulases, mostrou que toda a maquinaria responsável pela expressão 

celulolítica; genes de celulases, transportadores de açúcares indutores e os principais fatores 

de transcrição, foram drasticamente estimulados (CAI et al., 2015). 

Como descrito, o transporte de oligossacarídeos solúveis provenientes da hidrólise da 

holocelulose representa um potencial ponto de controle de toda a cascata de indução de 
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CAZymes. Dada a importante função dos transportares de açúcar, essas proteínas se tornam 

essenciais na utilização da biomassa lignocelulósica pelo fungo. Através do transporte de 

moléculas e da participação em processos de sinalização na célula do fungo, os 

transportadores, consequentemente, influenciam a expressão de genes CAZymes. 

 

2.4 Relevância do estudo dos transportadores de açúcar de T. reesei para a produção de 

etanol 2G 

O processo de obtenção de etanol a partir da biomassa lignocelulósica apresenta 

diferentes gargalos. Para melhor demonstrar a relevância do estudo dos transportadores de 

açúcar para a produção de etanol 2G, aqui, algumas das limitações encontradas em duas 

etapas; hidrólise e fermentação, serão expostas. 

A rota mais desenvolvida e utilizada na maior parte do mundo para a produção de 

etanol de segunda geração é a bioquímica (HAMELINCK; VAN HOOIJDONK; FAAIJ, 

2005). Para se obter o etanol de segunda geração nessa rota, é necessário - após um pré-

tratamento (que pode ser físico, químico ou biológico) - hidrolisar o bagaço, com a utilização 

de ácidos ou enzimas, para liberação de açúcares simples que, posteriormente, na etapa de 

fermentação, serão convertidos em etanol (ZABED et al., 2016).  

 

Figura 4. Esquema das etapas de produção de etanol a partir da biomassa lignocelulósica. Em destaque 

(vermelho) se encontram as duas etapas nas quais o estudo de transportadores de açúcar pode ser aplicado com o 

objetivo de contribuir para o melhoramento da produção de etanol 2G. Adaptado de PAYNE et al., 2015.     
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No processo de hidrólise, as vantagens na utilização de enzimas se sobressaem em 

relação ao uso de ácidos. No entanto, o alto custo comercial das enzimas utilizadas no 

processo torna-se uma limitação.   

As grandes responsáveis pela hidrólise enzimática da celulose e hemicelulose durante 

processo de obtenção do bioetanol são as celulases e hemicelulases. O custo elevado dessas 

enzimas tem aumentado a busca por fontes mais acessíveis, e é neste ponto que entram os 

microrganismos lignocelulolíticos (MARTINEZ et al., 2008).  

O fungo T. reesei é um dos principais produtores de enzimas celulolíticas e 

xilanolíticas (GUPTA et al., 2016). O melhoramento da capacidade do fungo de produzir 

essas enzimas necessárias para a degradação da biomassa da maneira mais eficiente possível 

e, posteriormente, atingir essa mesma eficiência em escala industrial poderia causar um 

impacto no preço das enzimas e, consequentemente, no valor comercial de etanol 2G. 

Estudos sobre a influência dos transportadores de açúcar durante o processo de 

regulação de celulases e hemicelulases abrem portas para, no futuro, se obter cepas 

modificadas com maior produção enzimática.  

 Considerando que transportadores de açúcar podem, em condições específicas, 

interferir na ação de enzimas hidrolíticas que atuam diretamente no polímero de celulose. 

Fatores que interfiram na produção de celulases e hemicelulases podem contribuir 

grandemente para o aumento da produção industrial do bioetanol, uma vez que, quando estão 

ativos, a síntese de tais enzimas é aumentada e a disponibilização dos açúcares para a 

produção do bioetanol torna-se mais eficiente.  

Em contrapartida, fatores que reprimam a produção de celulases e hemicelulases em 

presença de fontes de carbono prontamente metabolizáveis representam um grande desafio 

para indústria biotecnológica, já que a capacidade de produção destas enzimas torna-se 

prejudicada.  

Nesse contexto, através da superexpressão e/ou deleção de transportadores de açúcar - 

no hospedeiro endógeno - já caracterizados por apresentarem um papel essencial na indução 

ou repressão de genes de celulases e/ou xilanases, seria possível burlar a regulação negativa 

de genes de CAZymes e, ainda, beneficiar processos de sinalização envolvidos na regulação 

positiva dessas enzimas.  

Além disso, o estudo de transportadores de açúcar apresenta uma importante aplicação 

biotecnológica na etapa de fermentação. A hidrólise das frações celulósica e hemicelulósica 
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geram, principalmente, os açúcares glicose e xilose, respectivamente (FUJITA et al., 2002). 

Na etapa de fermentação, a utilização de glicose por meio da levedura Saccharomyces 

cerevisiae, utilizada industrialmente para produção em larga escala, é um processo bem 

consolidado. No entanto, o mesmo não ocorre com pentoses, visto que esta levedura não é 

capaz de metabolizar esse açúcar (MOHD AZHAR et al., 2017).  

Para que ocorra o processo de fermentação, os açúcares monoméricos provenientes do 

hidrolisado são transportados para o ambiente intracelular na levedura, onde serão 

metabolizados e convertidos em um produto (etanol), que normalmente será transportado 

ativamente por outros transportadores para o exterior da célula (MUSSATTO; TEIXEIRA, 

2010). 

Cada transportador tem uma especificidade e taxa de absorção intrínseca frente a um 

açúcar. Em organismos que naturalmente utilizam açúcares como fonte de energia, os 

sistemas reguladores endógenos controlam a indução de transportadores de maneira a otimizar 

esse processo frente a diversas condições in vivo. Por exemplo, a levedura S. cerevisiae, 

amplamente utilizada industrialmente, possui pelo menos 20 transportadores de açúcar 

capazes de transportar glicose. Em condições industriais e in vitro, mesmo que a levedura não 

seja capaz de metabolizar diretamente vários açúcares, alguns desses transportadores também 

são capazes de transportar xilose, arabinose ou galactose, cada uma com diferentes afinidades 

e taxa de absorção (APEL et al., 2016; WIECZORKE et al., 1999). 

S. cerevisiae não possui os genes que codificam transportadores específicos de xilose e 

celobiose em seu genoma. Para pentoses, apesar de serem transportadas por alguns 

transportadores de glicose, este sistema funciona de forma ineficiente, apresentando uma 

eficiência até 200 vezes menor. Além disso, a absorção de xilose é fortemente suprimida pela 

glicose devido à competição pelo mesmo transportador (SEDLAK; HO, 2004; UNCOUPLES; 

SENSING, 2017). 

Os transportadores têm uma afinidade diferente para diferentes açúcares e serão 

seletivos para um substrato específico quando uma mistura de açúcares estiver disponível. 

Isso se torna um problema para a produção industrial de etanol 2G (DIALLINAS, 2014; 

ROMANÍ et al., 2015; SLOOTHAAK et al., 2016a). A fermentação da glicose, por meio da 

levedura Saccharomyces cerevisiae, utilizada industrialmente para produção em larga escala, 

é um processo bem consolidado. No entanto, o mesmo não ocorre com pentoses, visto que 

esta levedura não é capaz de produzir etanol a partir de xilose (MOHD AZHAR et al., 2017) 

S. cerevisiae é capaz de metabolizar naturalmente apenas frutose e glicose, tendo 
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transportadores que são otimizados particularmente para o transporte desses açúcares (MOHD 

AZHAR et al., 2017). Entretanto, fungos filamentosos como o Trichoderma reesei são 

capazes de metabolizar uma ampla variedade de açúcares a partir de biomassa lignocelulósica, 

como xilose e celobiose e possuem transportadores otimizados para o transporte desses 

açúcares (DOS REIS et al., 2016; SLOOTHAAK et al., 2016a). 

Foi relatado que, com a reconstituição do sistema de transporte de celodextrina capaz 

de transportar celobiose de Neurospora crassa para S. cerevisiae durante um processo 

simultâneo de hidrólise e fermentação, o processo usando estirpes modificadas converteu 

mais rapidamente celulose em etanol quando comparado com o processo usando levedura 

selvagem (YAMAMOTO et al., 2010). 

A inserção, em S. cerevisiae, de genes que codificam transportadores otimizados para 

o transporte de diferentes açúcares provenientes na hidrólise da biomassa lignocelulósica, em 

adição de genes que codificam enzimas responsáveis pela metabolização destes açúcares, 

torna-se uma importante estratégia na busca por linhagens de leveduras mais eficientes para 

aplicação na etapa de fermentação.  

Durante vários anos, a busca por avanços tecnológicos para superar os gargalos da 

produção brasileira de bioetanol foi principalmente focada nos aspectos agronômicos e de 

engenharia associada à produção, enquanto que processos microbiológicos associados à etapa 

de fermentação não se desenvolveu no mesmo grau (PAULINO et al., 2018). Apenas nas 

últimas duas décadas, vários estudos começaram a se concentrar no isolamento e 

engenheiramento de cepas de leveduras que podem melhorar o processo de fermentação, 

contribuindo para produção de etanol (GALAZKA et al., 2010; ROMANÍ et al., 2015). 

A utilização de linhagens de leveduras mais adaptadas ao processo de produção de 

etanol brasileiro e capazes de fermentar não somente glicose, mas outros açúcares 

provenientes da biomassa lignocelulósica, como pentoses, torna-se essencial na busca por 

avanços tecnológicos que contribuam para que o etanol de segunda geração se torne mais 

barato que o de primeira.    

Neste contexto, estudos que envolvem transportadores de açúcar em T. reesei 

compreendem pesquisas preliminares com possível aplicação biotecnológica em dois estágios 

da produção de etanol 2G; hidrólise e fermentação. Com a identificação e caracterização de 

transportadores de açúcar em T. reesei poderemos adquirir os dados necessários para, 

futuramente, promover e facilitar a engenharia de cepas com eficiente absorção de açúcares 

derivados da hidrólise da BML.  
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2.5. Ferramentas para identificação e caracterização de transportadores de açúcar 

Nas últimas décadas, diferentes ferramentas têm sido utilizadas com o objetivo de 

identificar e caracterizar transportadores de açúcar em fungos filamentosos. Após a 

identificação desses transportadores, a validação funcional é parte essencial em estudos que 

visam analisar o papel daquele na célula.  

 

2.5.1 Transcriptômica e proteômica 

 T. reesei, em resposta à diferentes condições – como presença de diferentes fontes de 

carbono – exibe um perfil de expressão e secreção de uma variedade de proteínas. A análise 

de dados como esses, que permitem uma visão do conjunto de genes transcritos e proteínas 

envolvidos em processos celulares frente à uma condição fisiológica/tratamento em 

específico, representam uma importante ferramenta na identificação de transportadores de 

açúcar.  

A célula, em presença de determinada fonte de carbono, irá expressar genes que 

codificam para transportadores de açúcar potencialmente envolvidos no transporte e/ou 

sinalização da fonte de carbono em específico. Através da utilização de técnicas como RNA-

seq (RNA sequencing), que fornecem o perfil completo da expressão de transcritos (RNAs), 

transcriptoma, na célula em resposta à condição de estudo, é possível a identificação e 

quantificação da expressão de genes que codificam para proteínas potencialmente envolvidas 

no processo (ATANASOVA et al., 2013; BISCHOF et al., 2013; BORIN et al., 2017). No 

capítulo I dessa tese, o transportador de açúcar caracterizado, Tr69957, foi previamente 

identificado por nosso grupo de pesquisa através de análises do transcriptoma de T. reesei 

cultivado em presença de celulose microcristalina e bagaço de cana-de-açúcar.  

Além de análises de transcriptoma, uma variedade de transportadores de açúcar têm 

sido identificados através de metodologias que utilizam proteômica como ferramenta 

(SLOOTHAAK et al., 2015, 2016b). Como os transportadores são um grupo de proteínas de 

membrana, podem ser utilizadas metodologias que realizam extração e/ou isolamento de 

proteínas de membrana para posterior análise. A composição do conjunto de proteínas 

extraídas a partir do cultivo do fungo na condição de interesse, pode ser analisada usando uma 

combinação de cromatografia líquida (LC) e espectrometria de massas (MS). Esta abordagem 

inclui a separação, por cromatografia líquida, dos peptídeos obtidos após digestão tríptica de 
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extrato proteico, seguida por análise por espectrometria de massas (CHURCHWELL et al., 

2005). No capítulo III dessa tese, diversos transportadores de açúcar foram identificados 

utilizando tal ferramenta.  

A utilização dessas ferramentas permite a identificação de proteínas ou transcritos 

expressos, analisar níveis de expressão, respostas das células à diferentes condições e ainda 

diferenças nos perfis de expressão entre diferentes linhagens.  

  Os dados provenientes de ambas análises, tanto transcriptoma quanto proteoma, 

requerem posterior processamento utilizando ferramentas de bioinformática para identificar 

transcritos ou proteínas de interesse.  

 

2.5.2 Ferramentas de bioinformática 

Análises de proteômica e transcriptômica geram uma ampla quantidade de 

informação, sendo necessária a utilização de ferramentas que permitam a interpretação e 

integração desses dados.  Atualmente uma variedade de microrganismos possuem disponível 

bancos de dados contendo informações provenientes do sequenciamento completo do 

genoma. Através desse banco de dados e utilizando ferramentas de bioinformática, é possível 

identificar e quantificar uma ampla variedade de genes e proteínas.  

Em estudo de proteômica, diferentes softwares, como Maxquant e Proteome 

Discoverer, realizam a identificação de peptídeos e proteínas baseando-se em proteínas 

presentes em bancos de dados para a interpretação e integração de dados (ENG; 

MCCORMACK; YATES, 1994; TYANOVA; TEMU; COX, 2016). Além disso, através da 

utilização de softwares, como Perseus, é possível realizar tanto análises qualitativas quanto 

quantitativas dos dados obtidos (TYANOVA et al., 2016).  

Proteínas com função de transporte possuem domínios hidrofóbicos que os permitem 

permear a membrana celular. Utilizando softwares, como TMHMM server e TMRPres2D, é 

possível realizar a busca por domínios transmembrana através da análise da sequência de 

aminoácidos das proteínas identificadas (Figura 5). Utilizando um algoritmo baseado em um 

Modelo oculto de Markov, o software TMHMM consegue predizer a localização de uma 

possível região transmembrana (SONNHAMMER; VON HEIJNE; KROGH, 1998).  

A utilização desses softwares, para predição de estruturas proteicas secundárias em 

conjunto a análises de alinhamento de sequências de proteínas, representa importante 

ferramenta na análise de dados provenientes de experimentos que abrangem transcriptômica e 

proteômica.    
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Figura 5.  (A) Representação esquemática da possível topologia predita de um transportador de açúcar de T. 

reesei de acordo com o programa TMRPres2D. (B) Predição de hélices transmembranares do transportador 

(predito via: http://www.cbs.dtu.dk/services/TMHMM/).  

 

2.5.3 Ancoragem molecular (ou docking molecular) 

  Ancoragem molecular é uma ferramenta que pode ser usada para predizer a melhor 

interação de ajuste entre uma pequena molécula (ligante) e uma proteína à nível atômico. 

Com isso, a utilização dessa ferramenta permite tanto caracterizar o comportamento de 

pequenas moléculas no sítio de ligação de proteínas alvo, quanto elucidar interações 

moleculares. O processo de ancoragem molecular envolve duas etapas básicas: predição da 

conformação do ligante, bem como sua posição e orientação dentro do sítio de ligação e 

avaliação da afinidade de ligação (YANG, 2004). 

Utilizando essa ferramenta é possível obter informações sobre a afinidade do 

transportador de interesse frente à diferentes açúcares. Prever quão bem o açúcar pode ligar-se 

ao transportador, onde ele pode ligar-se, e que tipos de interações poderia formar no local de 

ligação. Variados softwares, como iGEMDOCK, podem ser empregados para realização desse 

estudo (YANG; CHEN, 2004).   

http://www.cbs.dtu.dk/services/TMHMM/
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2.5.4 Validação funcional 

Para o estudo de transportadores, a validação funcional deve prosseguir análises de 

identificação dessas proteínas. Diferentes métodos podem ser utilizados para validação 

funcional de candidatos ao transporte de açúcares, entre eles podemos citar: a deleção 

genética do transportador no seu hospedeiro, que apresenta um sistema de transporte 

funcional, e ainda, a expressão do transportador de interesse em uma célula hospedeira que, 

naturalmente ou através de engenharia genética, não apresente um sistema de transporte 

funcional (COLABARDINI et al., 2014; DOS REIS et al., 2016; HUANG et al., 2015; 

SLOOTHAAK et al., 2016a).    

O transportador de interesse pode ser deletado da célula endógena e a perda de função 

pode ser determinada através da quantificação do fenótipo resultante. Fenótipos como 

diminuição de crescimento do fungo em determinadas fontes de carbono e diminuição da taxa 

de absorção de determinados açúcares podem fornecer importantes informações sobre o tipo 

de açúcar transportado. Além disso, a deleção do transportador pode promover estudos da 

influência deste em processos celulares. Comparações, utilizando análises de expressão 

genética diferencial, entre a cepa parental e deletada, podem fornecer um melhor 

conhecimento à respeito da função e como a deleção do transportador pode influenciar a 

expressão de outros genes envolvidos em diversas vias celulares (FEKETE et al., 2012; 

PORCIUNCULA et al., 2013; SLOOTHAAK et al., 2016a).  

O método de deleção (Figura 6) desenvolvido por pesquisadores da Universidade Tecnológica 

de Viena, Áustria, tem sido amplamente utilizado como ferramenta para estudos em T. reesei 

(SCHUSTER et al., 2012). Nesse método, um vetor de deleção é construído por recombinação 

homóloga em levedura. Para isto, o gene que codifica para o gene orotidine-5’-phospahte 

descarboxylase (pyr4) de T. reesei (Tr74020) é utilizado como marcador de seleção. 

Iniciadores para amplificação da região promotora (5F e 5R) e terminadora (3F e 3R) do gene 

de interesse são construídos contendo sequências de homologia - que são adicionadas aos 

oligonucleotídeos iniciadores - com o marcador de seleção pyr4 e com o vetor de 

transformação em levedura pRS426, de forma a permitir a recombinação homóloga mediada 

por levedura. Após amplificação, as sequências e o vetor são inseridos na levedura são 

inseridas na levedura através de técnicas de transformação genética.   

    Em seguida, o DNA total da levedura é extraído e o cassete de deleção é 

amplificado através da técnica de PCR (Reação em Cadeia de Polimerase), utilizando 
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iniciadores específicos. O produto final dessa amplificação é inserido, utilizando técnicas de 

transformação celular, em uma linhagem de T. reesei que possui auxotrofia para uridina. Com 

a posterior seleção de cepas que apresentam a deleção do gene de interesse, análises 

funcionais podem ser realizadas.        

  

 

Figura 6. Estratégia de deleção genética em Trichoderma reesei(SCHUSTER et al., 2012).  

 

Análises ex vivo também representam uma importante ferramenta para a validação 

funcional de transportadores de açúcar. Para isso, uma linhagem de levedura engenheirada S. 

cerevisiae (S. cerevisiae EBY.VW4000), vem sendo amplamente utilizada.  

 S. cerevisiae EBY.VW4000 possui mais de vinte transportadores de açúcares e 

sensores deletados, sendo capaz de utilizar somente maltose como fonte de carbono 

(WIECZORKE et al., 1999). Por não apresentar um sistema de transporte funcional, a 

inserção do transportador de estudo e o crescimento da levedura na fonte de carbono 

candidata ao transporte, já pode indicar a funcionalidade do transportador. Utilizando esse 

sistema, diferentes parâmetros de transporte podem ser analisados, incluindo a especificidade 

do transportador para diferentes açúcares (POLIDORI et al., 2007; REIS et al., 2013; 

SLOOTHAAK et al., 2016b).   

    Além disso, a localização intracelular dos transportadores em S. cerevisiae pode ser 
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conferida por meio da construção de cassetes contendo o gene específico fusionado à GFP 

(Proteína verde fluorescente). Nessa estratégia, a ORF (fase de leitura aberta, do inglês open 

reading frame) do transportador de T. reesei selecionado poderá ser amplificada a partir do 

cDNA, utilizando iniciadores específicos para cada gene. Iniciadores utilizados para 

amplificar a ORF do transportador devem conter sequências de homologia com o vetor e ao 

gene que codifica para GFP.  Enquanto que os utilizados para amplificação do gene que 

codifica para GFP, deverão apresentar sequências de homologia com o vetor e a ORF. Estas 

sequências de homologia são cruciais para promover o processo de recombinação homóloga. 

Um vetor aberto, contendo uma marca de seleção, e as sequências correspondentes à ORF do 

transportador e a GFP são inseridas na levedura através de técnicas de transformação 

genética.   

 

 

Figura 7. Estratégia de recombinação homóloga em uma linhagem de levedura que não apresenta um sistema de 

transporte funcional para caracterização de transportadores de açúcar.  

 

Geralmente, análises ex vivo do transportador são suficientes para estudos de 

funcionalidade (SLOOTHAAK et al., 2015, 2016b), no entanto, estratégias de deleção do 

transportador na célula endógena pode fornecer uma visão mais ampla da função que eles 

desempenham na célula. A combinação das duas estratégias é essencial para melhor 

compreensão de mecanismos moleculares nos quais esses transportadores podem estar 

envolvidos.    

 

3. Família de transportadores com função no transporte de açúcares: MFS (major 

facilitator superfamily) permease 

 MFS (Major Facilitator Superfamily) permease é o maior e mais diverso grupo de 

transportadores presente em todos os tipos de células (QUISTGAARD et al., 2016). Os 
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membros dessa superfamília são capazes de transportar por meio da membrana uma 

diversidade de substratos, incluindo: açúcares simples, oligossacarídeos, nucleosídeos, drogas, 

aminoácidos, cátions e ânions orgânicos e inorgânicos. (KASHO; SMIRNOVA; KABACK, 

2006). 

MFS têm sido definida como uma família de transportadores que apresentam, em 

geral, uma característica estrutural semelhante; duas unidades estruturais formadas por 6 

segmentos transmembrana em α-hélice, conectados por uma cavidade hidrofílica central, 

apresentando regiões amino e carboxila-terminal longas voltados para o citoplasma da célula. 

Essa estrutura é resultado de proteínas compostas por 500 a 600 aminoácidos que codificam 

um total de 12 segmentos transmembrana. MFS apresentam duas sequências conservadas; um 

entre as hélices 2 e 3, e outro entre as hélices 8 e 9 (LAW; MALONEY; WANG, 2008; PAO; 

PAULSEN; SAIER, 1998; QUISTGAARD et al., 2016).  

  Em se tratando de transportadores de açúcar, em fungos filamentosos, a família de 

proteínas MFS permeases, é considerada o mais relevante grupo de proteínas destinadas a este 

fim. Grande parte dos transportadores de açúcar em fungos, realizam o transporte do substrato 

através da membrana por difusão facilitada ou transporte ativo (COLABARDINI et al., 2014; 

DOS REIS et al., 2016; SLOOTHAAK et al., 2016a).  

O genoma de fungos filamentosos codificam um grande número de transportadores de 

MFS, sendo predito que os genomas de T. reesei e A. nidulans codifiquem 164 e 357 

proteínas, respectivamente, pertencentes à MFS (DOS REIS et al., 2016; RIES et al., 2013a). 

No entanto, não se sabe exatamente quantas delas estão envolvidas no transporte de açúcar. 

Em fungos filamentos, MFS permeases, com função no transporte de açúcar, possuem 

a característica de um mesmo transportador ser capaz de translocar diferentes açúcares através 

da membrana (NOGUEIRA et al., 2018; ZHANG et al., 2015). Por exemplo, o transportador 

XtrD de A. nidulans mostrou ser capaz de transportar diferentes monossacarídeos, como 

xilose e glicose, já em T. reesei, o transportador STP1 mostrou estar envolvido no transporte 

de glicose e celobiose (COLABARDINI et al., 2014; ZHANG et al., 2013). No entanto, 

somente um pequeno número de transportadores de açúcar foram funcionalmente 

caracterizados em fungos filamentosos.                                          .
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3. Objetivos 

O objetivo geral desse trabalho foi contribuir para o entendimento dos mecanismos 

moleculares envolvidos no processo de desconstrução da biomassa em T. reesei através da 

caracterização de transportadores de açúcar associados a esse processo.  

Dentre os objetivos específicos, pode-se citar: 

 

 Deletar o gene do transportador identificado e selecionado pela análise in silico;  

 Analisar o fenótipo da linhagem mutante – 1) Cultivar a linhagem T. reesei parental e 

mutante em diversas fontes de carbono, a fim de se verificar o perfil de expressão 

gênica por PCR em tempo real; 2) realizar análise do crescimento do fungo em 

presença de diversas fontes de carbono; 3) analisar absorção de açúcares por 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC, do inglês High performance liquid 

chromatography); 

 Demonstrar a funcionalidade do gene codificador para o transportador de açúcar de T. 

ressei selecionado, avaliando a complementação funcional de cada transportador na 

linhagem de S. cerevisiae EBY.VW4000.  

 Identificar novos transportadores de açúcar potencialmente envolvidos no processo de 

degradação de celulose, através de análise proteômica.  
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4. Material e métodos/Resultados  

 

4.1 Capítulo I 

Diz respeito a artigo publicado com as especificações que se seguem.  

 

Título: Characterization of a novel sugar transporter involved in sugarcane bagasse 

degradation in Trichoderma reesei 

 

Autores: Karoline M. V. Nogueira, Renato Graciano de Paula, Amanda Cristina Campos 

Antoniêto, Thaila F. dos Reis, Cláudia Batista Carraro, Alinne Costa Silva, Fausto Almeida, 

Carem Gledes Vargas Rechia, Gustavo H. Goldman and Roberto N. Silva. 

 

Periódico: Biotechnology for Biofuels (2018) 11:84.  

DOI: https://doi.org/10.1186/s13068-018-1084-1 

 

https://doi.org/10.1186/s13068-018-1084-1
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Considerações sobre o capítulo I 

 

No capítulo I, descrevemos a caracterização do transportador de açúcar Tr69957, 

previamente identificado por nosso grupo de pesquisa por análises in silico de dados de RNA-

seq. A validação funcional do transportador foi realizada por meio de deleção gênica em T. 

reesei e complementação genômica em uma linhagem de S. cerevisiae EBY.VW4000 que não 

apresenta um sistema de transporte funcional.   

Os dados descreveram, pela primeira vez em fungos filamentosos, a atuação de um 

transportador no carreamento de manose. Além disso, Tr69957 está também envolvido tanto 

no transporte de xilose quanto celobiose.  

O transportador demonstrou ser capaz de carrear açúcares que estão naturalmente 

presentes durante o processo de degradação do bagaço de cana-de-açúcar, provenientes das 

porções celulósica e hemicelulósica da biomassa. Em adição, a deleção desse transportador 

afetou a expressão gênica de celulases e xilanases avaliadas durante o cultivo das linhagens 

parental e mutante em presença celobiose e bagaço de cana. 

Os dados obtidos no capítulo I sugerem que Tr69957 exerce uma importante função 

no transporte de açúcares durante a degradação de bagaço de cana. Esses açúcares, quando 

carreados para o interior celular, atuarão na rede regulatória da expressão de genes que 

codificam para celulases e xilanases, influenciando todo o processo de degradação da 

biomassa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           

                                                                                                                                          
 
 

 
 

4.2 Capítulo II 

Diz respeito a artigo publicado com as especificações que se seguem.  

 

Título: New Genomic Approaches to Enhance Biomass Degradation by the Industrial 

Fungus Trichoderma reesei 

 

Autores: Renato Graciano de Paula, Amanda Cristina Campos Antoniêto, Liliane Fraga 

Costa Ribeiro, Cláudia Batista Carraro, Karoline Maria Vieira Nogueira, Douglas 

Christian Borges Lopes, Alinne Costa Silva, Mariana Taíse Zerbini, Wellington Ramos 

Pedersoli, Mariana do Nascimento Costa, and Roberto Nascimento Silva. 

 

Periódico: International Journal of Genomics. Volume 2018, Article ID 1974151, 17 

pages 

DOI: https://doi.org/10.1155/2018/1974151 
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Considerações iniciais 

 

 Esse capítulo apresentará um artigo de revisão contendo resultados de pesquisas 

proveniente do nosso grupo: Laboratório de Biotecnologia Molecular. No tópico 

“Involvement of Transporters during the Lignocellulosic Biomass Degradation Process in 

Trichoderma reesei”, encontram-se todos os dados os quais retratam o envolvimento de 

transportadores de açúcar na degradação da biomassa lignocelulósica.   
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Considerações sobre o capítulo II 

No capítulo II, foi descrito os principais resultados de pesquisas provenientes do 

nosso grupo. Através de dados de RNA-seq e proteômica, novos componentes 

envolvidos na degradação da celulose, como proteínas com funções não-catalíticas 

secretadas em diferentes fontes de carbono, fatores de transcrição, enzimas carboidrato-

ativas (CAZymes) e transportadores foram descritos.  

Alguns dos transportadores identificados foram especificamente induzidos por 

celulose, soforose, glicose ou bagaço de cana, sendo que as permeases da família MFS 

(Major Facilitator Superfamily) foram as mais presentes nas diferentes fontes de 

carbono avaliadas.  

O fator de transcrição XYR1, que regula positivamente a expressão de genes de 

celulases, parece induzir a expressão de genes que codificam para MFS permeases em 

presença de celulose, enquanto que em presença de glicose ocorre a repressão por 

CRE1. Além disso, em presença de bagaço de cana e glicose, a expressão dessas 

permeases parece ser regulada por proteínas TMK1 e TMK2, envolvidas na via de 

sinalização dependente de MAP quinases. 

A identificação de MFS permeases em T. reesei durante o cultivo em diferentes 

fontes de carbono, foi fundamental para estudos posteriores de validação funcional e 

estudo do envolvimento de Tr69957, descrito no capítulo I, na degradação da biomassa 

lignocelulósica.  



 

 
 

4.3 Capítulo III 

Diz respeito a manuscrito em fase de preparação com as especificações que se 

seguem.  

 

Título: Probing membrane proteome of Trichoderma reesei to identify novel sugar 

transporters potentially involved during cellulose degradation. 

Autores: Karoline Maria Vieira Nogueira, Anusha Cheruku, Ardeshir Amirkhani, 

Matthew Mackey, Helena Nevalainen, Marck P Molloy, Karthik Shantharam Kamath, 

Roberto do Nascimento Silva.  

Periódico: Manuscrito em fase de preparação.  
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Probing membrane proteome of Trichoderma reesei to identify novel sugar transporters 

potentially involved during cellulose degradation. 

Karoline Maria Vieira Nogueira1, Anusha Cheruku3, Ardeshir Amirkhani3, Matthew Mackey3, 

Helena Nevalainen2, Marck P Molloy4, Karthik Shantharam Kamath2, Roberto do Nascimento 

Silva1.  

1Molecular Biotechnology Laboratory, Department of Biochemistry and Immunology, 

Ribeirao Preto Medical School (FMRP), University of Sao Paulo, Ribeirao Preto, SP, Brazil, 

2Department of Molecular Sciences, Macquarie University, Sydney, NSW, Australia. 

3Australian Proteome Analysis Facility, Macquarie University, Sydney, NSW, Australia. 

4 Sydney Medical School, The University of Sydney, Sydney, NSW, Australia. 

  

Abstract 

One of the major challenges of biotechnology is the development of biological processes that 

reduce the negative impacts on the environment caused by the burning of fossil fuels. In this 

context, biofuels have received attention in recent decades. Trichoderma reesei is among the 

main producers of lignocellulolytic enzymes, which are used in the conversion of 

lignocellulosic raw materials to fermentable sugars. Although there are advances in research 

related to the activation and production of these enzymes, little is known about the transport 

systems for the sugar uptake and the influence of these transporters on the degradation of the 

biomass. For better understanding the involvement of sugar transporters during the cellulose 

degradation, in this work, T. reesei QM9414 was grown in two different carbon sources; 

cellulose and glycerol, and different time intervals; 6, 24 and 48 hours for  cellulose and 24 

hours for glycerol. Through the T. reesei membrane-associated proteome analysis, we 

identified 14 sugar transporters during the culture of T. reesei in presence of glycerol and 

cellulose. Among this, 12 sugar transporters identified were present in all the conditions 

analyzed. Ten sugar transporters were down regulated in presence of glycerol and up 

regulated in presence of cellulose. We identified 9 uncharacterized sugar transporters that can 

be potentially involved during cellulose degradation and 5 sugar transporters already 

characterized in T. reesei. With this results, a future characterization of novel sugar 

transporters potentially involved during the cellulose deconstruction can be performed. In 

https://sydney.edu.au/medicine-health/


79 

Capítulo III 

 
 

 
 

addition, this work will contribute to the development of new technologies that aim to 

optimize the process of obtaining bioethanol trough the engineering of high yielding cellulase 

strains of T. reesei. 

Key words: Trichoderma reesei, Sugar transporters, proteome, cellulose.  

 

I. Introduction 

Since many decades, the search for renewable and economically viable energy sources 

alternative to petroleum-based energy, has propelled the research on the filamentous fungus 

Trichoderma reesei (BISCHOF; RAMONI; SEIBOTH, 2016). T. reesei naturally possesses  

versatile potential to produce and secrete a wide array of enzymes including cellulases, 

hemicellulases and other Carbohydrate-Active Enzymes (CAZymes) (CASTRO et al., 2014), 

which can be sustainably utilized in the production of biofuels from renewable sources, such 

as lignocellulosic biomass, often obtained from agricultural or waste residues (BISCHOF; 

RAMONI; SEIBOTH, 2016; SAINI; SAINI; TEWARI, 2015).  

The major components of lignocellulosic biomass are cellulose, hemicellulose and 

lignin, wherein cellulose represents the most abundant component in the plant cell wall 

(GLASS et al., 2013). The conversion of this biomass into ethanol in a process called 2nd 

generation (2G) biofuel production, occurs through different steps as pre-treatment, 

hydrolysis, fermentation and separation/recovery processes (ZABED et al., 2017). During the 

hydrolysis, the pre-treated lignocellulosic biomass is deconstructed into simple sugars, using 

enzymes produced industrially by filamentous fungi, in a process called saccharification 

(SAINI; SAINI; TEWARI, 2015).  In this context, Trichoderma reesei represents the most 

important fungus for the industrial production of these enzymes and is widely used in the 

biotechnology industry for biofuels production (SEIBOTH; IVANOVA; SEIDL-SEIBOTH, 

2011). 

                Although enzymes produced by filamentous fungi being broadly used in biofuel 

industry, the current process of saccharification is a costly and inefficient step (PAUL DALY, 

JOLANDA M. VAN MUNSTER, 2016).  One of the routes to obtain new technologies to 

improve the efficiency of already existing step involves understanding the molecular 

mechanisms underpinning the cellular regulation of CAZymes-encoding genes, its secretory 

process  and also the sensing and responses of filamentous fungi to lignocellulose 

(CARRERAS-VILLASENOR; SANCHEZ-ARREGUIN; HERRERA-ESTRELLA, 2012; 

PAUL DALY, JOLANDA M. VAN MUNSTER, 2016; ZHANG et al., 2013).  
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During the natural process of biomass hydrolysis by the fungus, a mixture of 

monosaccharides and disaccharides act as regulatory molecules of CAZymes-encoding genes 

in a process mediated by transcription factors. The expression of these genes can be induced 

by cellulose and other substances (e.g., xylose, sophorose, lactose), while glucose acts as a 

repressing carbon source (FURUKAWA et al., 2009; NAKARI-SETÄLÄ et al., 2009).   

  During the degradation of biomass, the capacity of T.reesei to sense insoluble 

cellulose in the environment, initiating the rapid synthesis of cellulases and the uptake of 

soluble sugars released from biomass hydrolysis is essential for the rapid production of the 

enzymatic machinery required to breakdown cellulose. Over time as the lignocellulose 

material is degraded, fungi are exposed to a succession of changing conditions (HÄKKINEN 

et al., 2012; PAUL DALY, JOLANDA M. VAN MUNSTER, 2016). It is possible that T. 

reesei sense cellulose through recognition of sugars by a transporter in the membrane 

(ZHANG et al., 2013). Besides that, the uptake of the soluble sugars by transporter proteins is 

promoting the transport of various small inducer molecules from the extracellular 

environment into the fungus influencing the expression of CAZymes encoding genes (CAI et 

al., 2014; IVANOVA et al., 2013; ORCIUNCULA et al., 2013). 

Hence, understanding the role of sugar transporter proteins during the process of 

biomass degradation may provide an opportunity to control the induced molecular cascade. 

Although there are advances in the research about the production and secretion of CAZymes 

in T. reesei, the influence of the sugar transporters on biomass degradation is yet to be 

elucidated (DOS REIS et al., 2016; REIS et al., 2013).  

T. reesei developed an efficient membrane transport system  capable of transporting a 

wide range of carbon sources and ions. Interestingly, approximately 5% (459 genes) of the T. 

reesei genome comprise genes that encode membrane transporter proteins (DOS SANTOS 

CASTRO et al., 2014) . Among these, the largest group of identified transporters belongs to 

the Major Facilitator Superfamily (MFS), class of sugar transporters (CHAUDHARY et al., 

2016; DOS SANTOS CASTRO et al., 2016).  

In T. reesei, as well as other filamentous fungi, MFS sugar transporters recognize and 

transport more than one type of sugars into the fungal cell. For instance,  Stp1 (ZHANG et al., 

2013) transporter is involved in glucose and cellobiose uptake and Tr69957 transporter 

(NOGUEIRA et al., 2018) is involved in mannose, cellobiose and xylose uptake.  

Additionally, the sugar transporters from MFS family can play an important role in 

signaling the presence of cellulose and cellulase induction. The Crt1 transporter mediates the 
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cellulolytic signaling independent of sugar transporting activity. The uptake of cellobiose or 

sophorose by T. reesei was not impaired in the absence of this gene, but the presence of this 

gene was essential for its growth and show an enzymatic activity on cellulose or lactose 

(ZHANG et al., 2013). In T. reesei, the absence of Stp1 resulted in differential cellulolytic 

response to Avicel versus cellobiose. Furthermore, was demonstrated that Stp1 in some way 

repressed induction of major cellulase and hemicellulose genes in response to Avicel 

(ZHANG et al., 2013).   

To better understand the roles of sugar transporters during the biomass degradation, 

we temporally profiled quantitative membrane proteome of T. reesei in response to two 

different carbon sources; cellulose and glycerol.  We intended to create mechanistic 

understanding of how the known and novel sugar transporters, potentially responsible for 

sensing and transporting hydrolysates of cellulose, interact with each other and with the cell 

during this process. Importantly, this research presents a preliminary basis to carry out further 

studies on characterizing and engineering known and novel sugar transporters, with an aim to 

construct high yielding cellulase strains of T. reesei, to improve the production of bioethanol 

(2G).  

 

II. Methodology 

II.1. Fungal strain and media 

T. reesei strain QM9414, was maintained on MEX medium (Malt extract 3%, Agar 

2%) at 28°C. The Mandels-Andreotti medium (SCHMOLL et al., 2009) (pH 5) was composed 

of mineral solution (50%), trace elements (2%), 0.3g/L urea, 1g/L peptone and a determined 

concentration of carbon source including cellulose and glycerol, according to our 

experimental conditions.  

 

II.2. Induction conditions 

T. reesei strain QM9414 was grown in solid Potato Dextrose Agar medium at 28 °C 

for 7 days. Initially, 106 spores mL-1 of QM9414 strain were inoculated into 200 mL starting 

culture of Mandels-Andreotti medium containing 1% glycerol. After 24 hours, the mycelium 

was transferred into 200 mL of Mandels-Andreotti medium containing 1% of microcrystalline 

cellulose. 

The cultures were incubated on an orbital shaker (200 rpm) at 28 °C for 6, 24 and 48 

hours for 1% microcrystalline cellulose experiments. All experiments were performed in 
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biological triplicates (n=3). The resulting mycelia were collected by filtration, frozen in liquid 

nitrogen, and stored at -80 °C for membrane protein purification and LC-MS/MS.  

 

II.3. Membrane-associated protein purification  

The Membrane-associated protein purification was accomplished according to J. 

Sloothaak et al (SLOOTHAAK et al., 2015) with modifications. Briefly, mycelium samples 

(2–3 g, press-dried) were mechanically disrupted by maceration in liquid nitrogen, using 

pestle and mortar, and resuspended in the 20 mM HEPES buffer pH 7.6 containing 150 mM 

NaCl and Complete™, EDTA-free Protease Inhibitor Cocktail (Roche). Next, cell-free 

extracts were centrifuged for 5 min at low speed (500g) to remove unbroken cells and 

precipitate debris. The supernatants were collected and then centrifuged for 20 min at medium 

speed (5000g) (Eppendorf Centrifuge 5810R), to precipitate and remove remaining heavy 

organelles. The remaining supernatants were centrifuged for 120 min at high speed 

(~85,000g) (Beckman Coulter Optima XPN). The precipitate obtained was resuspended with 

100 mM triethylammonium bicarbonate (TEAB) and sodium deoxycholate detergent (SDC) 

1%, mixed rigorously on a vortex mixer and incubated in a thermomixer for 5 minutes at 

95°C, 800 rpm. The protein content of plasma membrane-associated fraction was determined 

using the Pierce™ BCA Protein Assay Kit as per manufacture’s instructions (Figure 1A). 

 

Figure 1. Workflow overview. A) Membrane-associated proteins extraction. B) Sample preparation for LC–

MS/MS and mass spectrometric measurements. C) Data analysis using Perseus software platform. 
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II.4. Sample preparation for LC–MS/MS 

In-Solution Digestion 

Equal amount (100µg) of each sample was reduced with 10mM DTT at 60°C for 

30 min, followed by alkylation with 20 mM IAA for 30 min at room temperature and lastly 

quenched with 5mM DTT for 15 minutes at room temperature. Subsequently, proteins were 

proteolytically digested using trypsin (1 μg, Sigma; protein versus trypsin ratio: 50/1) and 

incubated at 37°C overnight (Figure 1B).  

 

Mass spectrometric measurements 

Nanoflow LC-MS/MS was performed by coupling a Dionex Ultimate 3000 nRSLC 

nanoliquid chromatography system with Q-Exactive-HF-X mass spectrometer (both from 

Thermo Fisher Scientific). Proteolytic peptides were separated using an in-house packed C18 

reverse-phase precolumn (Halo-C18, length 3.5 cm, inner diameter 100 μm, particle diameter 

2.7 μm) in-line with an in-house packed C18 reverse-phase analytical column (Halo-C18, 

length 15 cm, inner diameter 75 μm, particle diameter 2.7 μm). Peptides were eluted with a 

130 min gradient increasing from 2 to 30% ACN in ddH2O with 0.1% formic acid at flow rate 

of 300 nL/min and electrosprayed into a Q-Exactive-HF-X mass spectrometer.  

A 2.6 kV electrospray voltage was applied via a liquid junction upstream of the 

column. Peptide precursors from 350 to 1400 m/z were scanned at 60k resolution with an 

AGC target value of 3x106. The 20 most intense ions from the preceding survey scan were 

fragmented by Higher-Energy Collisional Dissociation (HCD) using normalized collision 

energy of 28 with an isolation width of 1.3 m/z. Only precursors with charge state of +2 to +6  

were subjected to MS/MS analysis. The MS method had a minimum signal required value of 

4x103for MS2 triggering, an AGC target value of 2×105 for MS2 and a maximum injection 

time of 60 ms for MS2. MS/MS scan resolution was set at 15k. The dynamic exclusion was 

set to 90 seconds. A blank injections were run following every sample injection to reduce 

carryover proteins. 

 

II.5 Proteomics data analysis 

The LC–MS/MS spectra obtained from the proteomics experiment was identified and 

quantified using SEQUEST algorithm in Proteome Discoverer v2.2 (Thermo Fisher 

Scientific). The peptides were mapped against the annotated T. reesei in silico proteome 

(download date: 13.11.2017) obtained from the JGI database 
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(https://genome.jgi.doe.gov/Trire2/Trire2.home.html). Prior to the main search, off-line 

recalibration of mass accuracy was performed by spectral recalibration node. In the database 

search, up to two missed cleavage were allowed and cysteine carbamidomethylation of was 

set static modification. Precursor and fragment mass tolerance was 10 ppm and 0.02 Da 

respectively. Oxidation (M), deamination (N and Q), Gln->pyro-Glu (Q, peptide-terminus), 

acetylation of NH2-terminal methionine, acetylation of NH2 -terminus with methionine loss 

(Protein N-terminus), were selected as dynamic modifications. False discovery rate (FDR) 

calculated by Percolator (an FDR of 1% was used) based on reverse sequence database 

searches. For label free MS1 quantification, the chromatographic peaks were detected using 

Minora feature detector algorithm (Thermo Fisher Scientific) with default settings.  

Identified MS/MS spectra were consolidated in the consensus workflow. The feature 

mapper node was used to map features across multiple files with 15 min maximum retention 

time shift, 6-ppm mass tolerance, and a minimum signal to noise threshold of 4. Peptides with 

following modifications including deamination (N, Q), Gln->pyro-Glu  (Q, peptide N-

terminus), acetylation of NH2 -terminus with methionine loss (Protein N-terminus)  were 

excluded from protein quantification.  For further analysis, protein area values were exported 

into an Excel sheet. 

Protein abundance values were further analyzed using Perseus software platform. Data 

were log transformed and normalized to the median quantitative value of the respective 

sample. Only proteins present in at least two biological replicates and were considered for 

further analysis and the missing values were imputed using function in Perseus 

(https://www.nature.com/articles/nmeth.3901) which uses the imputation function based on 

normal distribution pattern of abundances in the samples. Subsequently protein quantities 

across respective conditions were compared using t-tests and proteins with log fold-change of 

±1 (two folds in linier mode) and a t-test p-value of <0.05 were considered statistically 

significantly altered in abundances across the sample treatment conditions. 

 

II.6 Prediction of membrane proteins 

Transmembrane domains were predicted by TMHMM (KROGH et al., 2001) using 

the TMHMM Server, v. 2.0, and the Gravy values (KYTE et al., 1982) were predicted using 

the Sequence Manipulation Suite: Protein GRAVY 

(http://www.bioinformatics.org/sms2/protein_gravy.html). 

https://genome.jgi.doe.gov/Trire2/Trire2.home.html
http://www.bioinformatics.org/sms2/protein_gravy.html


85 

Capítulo III 

 
 

 
 

 

II. 7 Phylogenetic tree 

The sequence of proteins of T. reesei and other species used for the construction of the 

phylogenetic tree were obtained from the JGI Genome Portal. The multiple protein sequence 

alignment was performed using the ClustalW and the tree neighbour-joining type (reference). 

After this, the phylogenetic tree was constructed using the iTOL: Interactive Tree Of Life 

software (https://itol.embl.de/).  

 

III. Results  

III.1 Qualitative Analysis of Experimental Data 

Most of the protocols of membrane proteome purification involves a step of 

discontinuous sucrose density gradient, prepared by layering successive solutions, with 

decreasing sucrose concentrations. However, studies on Aspergillus niger and Trichoderma 

reesei membrane proteome purification revealed sucrose density gradient had no significant 

role in enriching plasma membrane proteome (SLOOTHAAK et al., 2015, 2016a, 2016b) . In 

this connection, in our study T. reesei mycelium were lysed and proteins were subjected to 

two steps of centrifugation followed by one-step of ultracentrifugation (~85,000 g), without 

density gradient erichment. The final fraction obtained was employed for analysis of 

plasmalemma proteins that were further processed for proteomic analysis. 

In this study, T. reesei QM9414 was grown in two different carbon sources; cellulose 

and glycerol, and different time intervals; 6, 24 and 48 hours for cellulose samples and 24 

hours for glycerol samples. The results showed that the overall ratio distributions are similar 

for all samples, presenting a normal distribution, (Additional file 1) and a positive correlation 

between the samples (Additional file 2).  Besides that, the Principal Component Analysis 

(PCA) that attributes the largest variance to the difference between the different samples 

illustrates that the four sample groups were perfectly separated and easily distinguished 

(Additional file 3).  

 The qualitative analysis of the results obtained showed that the samples present good 

reliability and the data was considered satisfactory for further analysis. 
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III.2 Global profile of the number of proteins with transmembrane helices identified 

during culture of Trichoderma reesei in the presence of cellulose and glycerol 

 Understanding the transportome of T.reesei is crucial to accomplish significant 

advancements at strain and process design levels. Wherefore, this work pretended to probing 

the membrane-associated proteome of T. reesei during the culture of cellulose in different 

time intervals to investigate how changing conditions in the presence of hydrolysates of 

cellulose can interfere with the profile of known and novel sugar transporters in the 

plasmalemma.  

For this purpose, T. reesei QM9414 was grown in two different carbon sources; 

cellulose and glycerol, and for different time intervals; 6, 24 and 48 hours for in cellulose and 

24 hours in glycerol as described (see Methods). Mass spectrometry profiling of  T. reesei in 

cellulose cultures generated 1616 proteins in 6 hours, 1362 in 24 hours and 1097 in 48 hours 

sample groups. Similarly, in glycerol 24 hours culture, 1778 proteins were identified (Table 1; 

Figure 2A). 

Transporters proteins, as an integral part of the membrane, must contain at least one 

protein domain that is thermodynamically stable in the hydrophobic portion of the 

plasmalemma. In eukaryotes, these are typically α-helical structures(QUISTGAARD et al., 

2016; SLOOTHAAK et al., 2015). To identify the proteins with predicted transmembrane 

helices (TMHs), a bioinformatics tool THMHH was employed. In the presence of cellulose, 

the number of proteins identified with at least one TMHs were 475, 409, and 313 in 6 hours, 

24 hours and 48 hours cultures respectively (Table 1, Figure 2A).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

Capítulo III 

 
 

 
 

Table 1. Number of proteins identified in each sample 

Sample Number of proteins with 

Transmembrane domains 

Other proteins Total proteins 

identified 

QM9414 

cellulose 6h 

475 1141 1616 

QM9414 

cellulose 24h 

409 953 1362 

QM9414 

cellulose 48h 

313 784 1097 

QM9414 

Glycerol 

528 1250 1778 

 

 

Among all the proteins with TMHs domains present in the four sample groups 

analysed, more than half of the proteins were predicted to have between one and four 

transmembrane segments (Figure 2B) and 218 proteins are predicted to have more than five 

transmembrane segments. The analysis of the TMHs also showed that 228 proteins are 

predicted to have only one transmembrane segment.   

  The grand average hydropathy (GRAVY) score was used to determine the 

hydrophobicity of the identified proteins. In all four sample groups analyzed, 1751 proteins 

had negative GRAVY values and 309 proteins had positive values; indication of greater 

hydrophobicity. During the analysis, the proteins with predicted TMHs and no predicted 

TMHs (other proteins) were separately classified and the GRAVY values scores for these two 

classes of proteins are shown in figures 2C and 2D.  
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Figure 2. Global profile of the number of proteins identified in Trichoderma reesei grown in two different 

carbon sources and three different time intervals. A) Number of proteins identified with TM domains in blue and 

proteins with no TM domain (other proteins) in grey. B) Number of proteins with predicted transmembrane 

helices. C) Gravy value of proteins with no TM domain. D) Gravy value of proteins with TM domain.   

 

III.3 The T. reesei membrane-associated proteome in response to different carbon 

sources and time intervals 

A further analysis of the proteins with predicted TMHs during the culture of T. reesei 

in cellulose and glycerol showed (Figure 3A) that 454 proteins are present in both conditions, 

61 proteins are exclusive to glycerol condition and 38 proteins are exclusive to cellulose 

condition. Among the 13 proteins exclusive to cellulose 6 hours condition, were identified 

glycosyl transferases, Major Facilitator Superfamily (MFS) transporters, protein required for 

sporulation (ID 62467) and proteins with no description (unknown proteins). In cellulose 24 

hours condition, was identified a Zn2Cys6 transcriptional regulator (ID 106009) exclusive to 

this condition. In cellulose 48 hours, 14 proteins were exclusive to this condition, including 

MFS transporters, amino acid transporters and cation transporting ATPase.  

As shown in Fig. 3B, gene ontology (GO) annotations suggest a different profile of 

number of proteins with molecular function, cellular component and biological process 

identified in each condition.  Notably, a high number of predicted membrane proteins do not 

have a GO-annotation.  
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   The Eukaryotic Orthologous Groups (KOG) classification analysis of the proteins 

identified (Figure 3C) suggest that at least a third of the proteins with TMHs are involved in 

transport and metabolism, sensing or signaling. Within these groups are pumps and channels 

for diverse solutes, peptides and proteins; GPCRs and associated factors; and proteins with 

catalytic activity such as glycosyl transferases. Besides that, many proteins have more than 

one putative function, showing a general function prediction; this class also contains a number 

of transporters proteins.      

 

 

Figure 3. A) Venn diagram depicting the proteins with predicted TMHs in T. reesei during 6, 24 and 48 hours 

cultures in cellulose and glycerol (24 hours). B) Gene ontology (GO) annotations of the identified proteins with 

predicted TMHs. C) Eukaryotic Orthologous Groups (KOG) classification analysis of the identified proteins 

with predicted TMHs. 

 

A deeper analysis of the proteins classified (KOG) in general function, and transport 

and metabolism (Figure 4), unveiled the presence of two most intensively studied families of 

transporter proteins; 18 proteins belonging to ABC (ATP binding cassette) transporters family 

and 22 proteins belonging to Major Facilitator Superfamily (MFS).  
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Figure 4. A deep analysis in the proteins classified (KOG) in general function, and transport and metabolism to 

identify transporters proteins.  

 

The MFS is divided into 17 distinct families within which three families (1, 5, and 7) 

participate in sugar transport into the cell. These transporters carried out the transport of 

carbon sources, including hexose and pentose sugars, and small soluble molecules in response 

to ion gradients (QUISTGAARD et al., 2016). Among the 22 MFS proteins identified, 13 of 

them are classified as sugar transporters. In this study, 14 sugar transporters were identified in 

T. reesei during culture of cellulose and glycerol.    

 

III.4 Potential sugar transporters involved during the biomass degradation process   

In the recent years, a few studies have been contributing to identify new sugar  

transporters in  T. reesei using transcriptome and proteomics analysis (BISCHOF et al., 2013; 

BORIN et al., 2017; NOGUEIRA et al., 2018; RIES et al., 2013b). However, little research 

has been conducted to examine the contribution of sugar transporters during the biomass 

degradation in T.reesei. 

In this study, 14 sugar transporters proteins were identified (classified according to 

functional annotation in the JGI Genome Portal) in the cultures of T. reesei in presence of 

glycerol and cellulose as a single carbon source. In the table 2 we can find the IDs of the 

sugar transporters identified, the number of TMHs, gravy values, the total number of distinct 

peptide sequences identified in the protein group and the number of peptide spectrum matches 
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(PSMs). The number of PSM's is the total number of identified peptide spectra matched for 

the protein.  The PSM value for the identified proteins were higher than the number of 

peptides identified showing a high-scoring proteins.     

 

Table 2. Sugar transporters identified by LC/MS analysis during culture of T. reesei in presence of cellulose and 

glycerol. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID NUMBER 

OF 

THMS 

GRAVY 

VALUE 

PEPTIDES PSMS 

50618 10 0.157098 

 

18 213 

47710 12 0.379964 

 

11 149 

68812 11 0.236731 

 

12 222 

65153 10 0.388288 

 

9 48 

3405 12 0.359332 

 

4 35 

22912 11 0.214964 

 

5 20 

53903 12 0.391257 

 

2 5 

123809 12 0.704024 

 

2 10 

121850 9 0.253417 

 

2 4 

80875 12 0.455268 

 

7 39 

50894 11 0.423633 

 

5 30 

123702 10 0.420921 

 

6 64 

44175 10 0.239271 

 

10 119 

76800 12 0.319444 

 

9 111 
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Among the sugar transporters identified, four of them (ID 50894, ID 3405, ID 47710 

and ID 22912) have been already characterized in T. reesei. The two major facilitator 

superfamily (MFS) sugar transporters, Stp1 (ID47710) and Crt1(ID 3405), were implicated in 

cellulose sensing and cellulase induction in T. reesei (ZHANG et al., 2013). The crt1 (ID 

3405), is required for cellulase induction by cellulose and lactose, as well as mediates the 

cellulose sensing process in T. reesei (ZHANG et al., 2013); Hxt1, is a glucose permease (ID 

22912) (ZHANG et al., 2015), and Str1 ( ID 50894), an essential transporter for pentose 

utilization in T. reesei (HUANG et al., 2015).  

 The results demonstrated that although 12 sugar transporters identified were present in 

all the conditions analyzed (Figure 5A), the abundance data showed a differential profile 

during 6, 24 and 48 hours of culture in cellulose. In presence of glycerol, 10 sugar transporters 

were down regulated and up regulated in presence of cellulose (Figure 5B).  

Interestingly, the STP1(ID 47710) transporter is up regulated during 6 hours of culture 

and down regulated during the 24 hours of culture in presence of cellulose. Unlike this, the 

Ctr1 transporter (ID 3405) is down regulated during 6 hours of culture and up regulated 

during the 24 and 48 hours of culture in presence of cellulose (Figure 5B). 

Five (ID 53903, ID 123809, ID 121850, ID 80875, ID 44175) other putative MFS 

sugar transporters were up regulated during 6 hours of culture. Among this, one (ID 121850) 

of them was up regulated in presence of cellulose and down regulated in presence of glycerol 

(Figure 5B), being an interesting transporter to be studied. This transporter may be involved 

with the cellulose sensing in T. reesei. 
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Figure 5. A) Venn diagram showing the number of sugar transporters identified and present in 

each sample. B) Heat map of the abundance of the sugar transporters identified.  

 

Furthermore, the protein abundance values showed that the Str1 transporter (ID 

50894) is up regulated only in presence of cellulose during 24 hours and down regulated in 

presence of glycerol. Also, the transporter ID 123702 is up regulated only in presence of 

cellulose during 48 hours and down regulated in presence of glycerol.   

The MFS permease ID 76800 was up regulated in presence of glycerol and down 

regulated in presence of cellulose. In Trichoderma this permease is target of light signaling 

(DOS SANTOS CASTRO et al., 2014).  

Phylogenetic analysis of the transporters identified with other fungal transporters 

indicated that these transporters show homology with disaccharide and monosaccharide 

transporters (Figure 6).  
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Figure 6. Phylogenetic analysis of the sugar transporters identified. The multiple alignment was performed using 

the ClustalW and the tree neighbour-joining type. The phylogenetic tree was constructed using the iTOL: 

Interactive Tree Of Life software.  

  

In this data we found 9 (ID 50618, ID 68812, ID 65153, ID 53913, ID 123809, ID 

121850, ID80875, ID123702 and ID44175)  uncharacterized sugar transporters in T. reesei 

and up regulated in presence of cellulose. The identification of these sugar transporters is an 

important step to discover novel components potentially involved during the process of 

cellulose degradation.  The functional characterization of these transporters will aid in better 

understanding of the influence of these transporters in the expression and secretion of 

CAZymes and, consequently, in the biomass degradation.  

 

IV. Discussion 

Several studies showed evidences that the soluble oligosaccharides released from 

cellulose or their derivatives may well function as the actual molecules that trigger cellulase 

induction (MANDELS; REESE, 1959; STERNBERG; MANDELS, 1979b). With this, the 

uptake of soluble oligosaccharides derived from cellulose hydrolysis represents a potential 

point of control in the induced cascade.  
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During the culturing of T. reesei  in presence of cellulose in different conditions (6, 24 

and 48 hours), we considered that, over time, distinct sugars as mono and disaccharides (as 

glucose, sophorose, cellobiose and cellotriose) are present in the culture medium and diverse 

signaling process it's running  into the fungal cell. Therefore, a temporal analyses will allow 

the understanding about the importance of each sugar transporter in each time interval and the 

influence of these in the transport system network and in cellulase induction during the 

cellulose degradation process. 

In the figure 7 we can see all the 13 sugar transporters up regulated in presence of 

cellulose, nine of them being uncharacterized. The real role of these uncharacterized sugar 

transporters during the cellulose deconstruction process is yet to be explored. 

Four sugar transporters identified in this study have been already characterized in T. 

reesei. HXT1 is described as a glucose permease. Glucose is an ending product of cellulose 

degradation process. Curiously, the HXT1 shown more abundance into the cell only after 24 

hours of the fungi cultive in presence of cellulose.  After 24 hours of culture, the entrance of 

this sugar into the cell, can repress the expression of cellulases encoding genes.  

The T. reesei STP1 (ID 47710) transporter, also identified in this work, is involved in 

glucose and cellobiose uptake (ZHANG et al., 2013). The results showed that during 6 hours 

of fungi culture, this transporter was high regulated. During this period, the transport of 

cellobiose into the cell can promote the induction of cellulose enconding genes, providing the 

cellulolytic machinery to cellulose deconstruction . 

Besides that, T. reesei Crt1 (ID3504) was up regulated in presence of cellulose during 

24 and 48 hours of culture. This transporter mediates the cellulolytic signaling independent of 

sugar transporting activity. It is essential for fungi growth and enzymatic activity on cellulose 

or lactose, however the uptake of cellobiose or sophorose by T. reesei was not impaired in the 

absence of Ctr1 gene encoding (ZHANG et al., 2013). 

Another sugar transporter identified in this work, Str1 (ID 50894), is known to be 

involved with pentoses uptake and is also involved in the induction of xylanase expression in 

T. reesei (HUANG et al., 2015). This sugar transporter was up regulated in presence of 

cellulose during 24 hours of culture.  RNA-seq data analysis also showed that this sugar 

transporter was up regulated during culture of T. reesei in presence of cellulose, glucose or 

sugarcane bagasse (DOS SANTOS CASTRO et al., 2014; PAULA et al., 2018). Besides 

being involved with pentoses uptake, this sugar transport might be also involved during the 

process of cellulose degradation in T. reesei. 
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Some sugars when transported into the cell by protein transporters act as repressor (as 

glucose) (CAMPOS ANTONIÊTO et al., 2016) or inductor (as cellobiose)(MANDELS; 

REESE, 1959) of cellulase genes. Also, some transporters act as receptors, or transceptors, to 

sense and respond to the T. reesei environments in presence of cellulose(ZHANG et al., 

2013).  During this process , transcription factors, positive or negative regulators,  can  

regulate the expression of sugar transporters that are responsible for sugar uptake in response 

to different carbon sources, and regulate CAZymes as well (ANTONIÊTO et al., 2014; DOS 

SANTOS CASTRO et al., 2016).  

In this work, we identified novel players in biomass degradation and further studies to 

verify their role during this process will be essential to understanding the transport system 

network in T. reesei, how this novel transporters identified can affect the cellulase encoding 

genes and consequently affect the biomassa degradadion process. With this, we can describe 

potential transporters for biotechnology and strain engineering.  

 

Figure 7. Model of sugar transporters-mediated cellulase induction in T. reesei. The figure shows the potential 

mechanism of signaling mediated by known sugar transporters under the control of cellulase expression. Besides 

that, this scheme shows all the sugar transporters identified in this study, including the uncharacterized one (?). 

This scheme also shows the processes involved in regulating lignocellulosic enzymes in T. reesei. The major 

enzymes involved in mobilization of lignocellulosic material are endoglucanases (EGs), cellobiohydrolases 

(CBHs), and β-glucosidases. These enzymes act synergistically to break down biomass. Accessory enzymes such 

as swollenins and Lytic Polysaccharide Monooxygenases (LPMOs) are also important in this process. The 

expression of all the degrading enzymes is controlled by the major transcription factors (TFs): XYR1, ACE1, 

ACE2, ACE3, BGL1, CRE1, and the HAP2/3/5 complex.  
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IV. Conclusion 

Understanding the involvement of sugar transporters during the biomass degradation 

process is essential to develop new technologies that aim at optimization of bioethanol 

production. In this work, we identified 9 uncharacterized sugar transporters that can be an 

important component during the cellulose deconstruction. Further studies will be performed to 

better understand the role of these transporters during this process to allow a future strain 

engineering.   
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Considerações referente ao capítulo III 

No capítulo III foi relatado a identificação de 13 transportadores de açúcar 

positivamente regulados em presença de celulose, sendo que 4 destes transportadores 

identificados já foram descritos e caracterizados em T. reesei.   

Através dos dados obtidos, foi possível fazer um mapeamento do sistema de transporte 

de açúcar no fungo do decorrer do processo de degradação da biomassa. Cada transportador 

de açúcar apresentou um perfil de expressão específicos diante da análise temporal realizada, 

o que pode ser reflexo da presença do substrato, proveniente do hidrolisado celulósico, no 

meio.  

Com a futura caracterização dos transportadores de açúcar identificados, os substratos 

específicos desses transportadores poderão ser também mapeados e uma melhor compreensão 

do papel de cada transportador na célula durante o processo de degradação poderá ser 

alcançada.  

Além disso, a identificação desses transportadores abrirá portas para futuros estudos 

que visam o engenheiramento de microrganismos com aplicação na produção de etanol 2G.     
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5. Considerações finais 

Trichoderma reesei apresenta um versátil sistema de degradação de polissacarídeos, 

celulose e hemicelulose, que compõem a parede celular de plantas. Devido a sua capacidade 

de secretar grande quantidade de enzimas, é um dos maiores produtores de enzimas 

comerciais que podem ser utilizadas no processo de conversão do material lignocelulósico em 

etanol (BISCHOF; RAMONI; SEIBOTH, 2016).     

A maquinaria enzimática produzida pelo fungo atua de maneira sinérgica e toda a rota 

regulatória, que envolve fatores de transcrição e moléculas repressoras (glicose) e indutoras 

(celulose, celobiose, soforose), e controlam a expressão de genes que codificam para estas 

enzimas, são bem descritos na literatura(SCHMOLL; KUBICEK, 2003).   

No entanto, toda cascata de sinalização que envolve a presença de açúcares indutores 

ou repressores, bem como o sistema de transporte envolvido no processo de degradação da 

biomassa lignocelulósica, não está bem esclarecido.  

Durante o processo de degradação da biomassa lignocelulósica por T. reesei, uma 

mistura de monómeros e dissacarídeos estarão naturalmente presentes no meio extracelular. 

Ao longo do tempo, à medida que o material de lignocelulose é degradado, os fungos são 

expostos a uma sucessão de condições variáveis (PAUL DALY, JOLANDA M. VAN 

MUNSTER, 2016).  

As análises das respostas transcriptômicas e proteômicas globais de fungos a uma 

variedade de condições específicas de cultura são abordagens úteis para obter conhecimento 

sobre os elementos estruturais e regulatórios específicos necessários para a utilização de 

fontes específicas de carbono. Através destas análises, nessa tese nós identificamos novos 

transportadores de açúcar potencialmente envolvidos na degradação do bagaço de cana-de-

açúcar e de celulose.  

No capítulo II, em uma revisão dos principais resultados de pesquisa do nosso grupo, 

transportadores de açúcar diferencialmente expressos em variadas fontes de carbono foram 

identificados. Foi relatado que a expressão de genes que codificam para transportadores de 

açúcar é dependente da fonte de carbono na qual o fungo é exposto, sendo regulados por 

fatores de transcrição que modulam a expressão destes genes em presença de diferentes fontes 

de carbono. Além disso, o fator de transcrição XYR1, modula positivamente genes que 

codificam para transportadores de açúcar identificados durante cultivo de T. reesei em 

presença de celulose (DOS SANTOS CASTRO et al., 2016). Em contrapartida, CRE1 

reprime a expressão de genes de transportadores de açúcar identificados durante o cultivo do 

fungo em presença de glicose (ANTONIÊTO et al., 2014).   
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No capítulo I, o transportador de açúcar Tr69957 de T. reesei, identificado através de 

análises de dados de RNA-seq descritas no capítulo II, foi caracterizado. Análises de 

validação funcional revelaram uma função do transportador no carreamento de xilose, manose 

e celobiose em T. reesei. Além disso, este transportador parece exercer importante função 

durante o processo de degradação do bagaço de cana-de-açúcar pelo fungo, considerando que 

a deleção gênica daquele afetou tanto a expressão de genes de celulases quanto de 

hemicelulases.    

No capítulo II, os dados mostraram que Tr69957 foi especificamente induzido tanto 

em presença de celulose quanto bagaço de cana, no entanto, no capítulo III vimos que este 

mesmo transportador não foi identificado através de dados de proteômica durante o cultivo do 

fungo em presença de celulose.  

Estes resultados sugerem que o transportador Tr69957, por estar envolvido tanto no 

transporte de açúcares proveniente da fração hemicelulósica, quanto celulósica, pode ser 

especificamente induzido em presença de bagaço de cana. Além disso, as análises de dados de 

RNA-seq realizadas no capítulo II desta tese, foram provenientes de experimentos nos quais o 

cultivo do fungo em presença de celulose ou bagaço de cana ocorreram em intervalos de 

tempo diferentes dos realizados no capítulo III. Ao decorrer do processo de degradação, que 

equivale aos específicos intervalos de tempo analisados em cada trabalho, diferentes açúcares 

estarão presentes no meio, regulando a expressão dos transportadores de açúcar.  

No capítulo III, análises proteômicas permitiram a identificação de 14 transportadores 

de açúcar durante o cultivo do fungo em presença de celulose. Nove destes transportadores, 

ainda não foram caracterizados e, portanto, não apresentam uma função bem esclarecida no 

processo de degradação de celulose em T. reesei. A identificação dos transportadores de 

açúcar Ctr1 e STP1 descritas neste capítulo, corroboram com os dados da literatura que 

descrevem uma importante função destes transportadores durante processos de sinalização e 

absorção de açúcares em presença de celulose. Em adição, no capítulo II é descrita a 

identificação, por análises de dados de RNA-seq proveniente do cultivo do fungo em presença 

de celulose ou soforose, de três transportadores de açúcar (Ctr1, Hxt1 e STR1), também 

identificados através dos dados de proteômica descritos no capítulo III.  

Os dados relatados nessa tese, apontam um papel essencial de transportadores de 

açúcar na utilização da biomassa lignocelulósica por T. reesei. Estas proteínas são 

responsáveis pelo carreamento de açúcares provenientes da degradação da lignocelulose do 

ambiente extracelular para o intracelular, que, ao serem transportados para o interior da 
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célula, poderão atuar como moléculas reguladoras da expressão de CAZymes. Dessa forma, 

os transportadores podem afetar a degradação da lignocelulose através do transporte de 

moléculas que sinalizam mudanças na presença de substratos específicos e, 

consequentemente, influenciam a expressão de codificações de genes CAZymes. 
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6. Conclusão 

Nesta tese, nós utilizamos diferentes ferramentas para identificar e caracterizar 

transportadores de açúcar em T. reesei. Os dados apresentados, fornecem importantes 

informações a respeito do complexo sistema de transporte de açúcar do fungo. Além de relatar 

a influência destes transportadores no processo de degradação da biomassa por T. reesei, 

apresenta novos candidatos com potencial atuação na absorção de açúcares e sinalização 

celular durante a desconstrução do material lignocelulósico.    

Com os dados apresentados, novos transportadores de açúcar poderão ser futuramente 

caracterizados. A manipulação genética de genes que codificam para estes transportadores, 

poderá originar linhagens de T. reesei mais potentes em relação à produção de celulases, ao 

mesmo tempo que poderá originar linhagens de S. cerevisiae com capacidade de absorção de 

diferentes açúcares provenientes da hidrólise da biomassa lignocelulósica. Diante desse 

contexto, o estudo de transportadores de açúcar representa um importante passo na busca por 

novas tecnologias que visam aprimorar a produção do etanol de segunda geração.  
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7. Perspectivas 

1) Analisar a especificidade dos transportadores de açúcar (identificados no capítulo III) 

frente a diferentes substratos através de análises de ancoragem molecular; 

2) Após análises de ancoragem molecular, selecionar, pelo menos, três transportadores 

para realização de validação funcional em S. cerevisiae; 

3) Inserção dos genes que codificam para o transportador Tr_69957 de Trichoderma reesei 

e uma β-glicosidase intracelular de Neurospora crassa em uma linhagem de S. cerevisiae 

(MEC 1133), engenheirada para metabolização de xilose e desenvolvida a partir da cepa S. 

cerevisiae PE-2 - amplamente utilizada nas usinas brasileiras produtoras de etanol. 
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13068_2018_1084_MOESM6_ESM.txt Additional file 6.  SCORING FUNCTIONS: the 

global accuracy for the five designed candidates. The chosen structure was the Model 1, 

which was predicted based on the 4ZWB.A (human GLUT3 glucose transporter (N45T 

mutant) with bound D-glucose, outward-occluded conformation), determined by Deng et al. 

[39], since it presents not only the highest value for C-score, but also satisfactory values for 

the TM-score and the RMSD, also being the largest cluster. C-score: the confidence of the 

construction essentially based on the template alignments and the parameters for assembling 

the structure, whereas the higher the value, the higher the confidence and quality. TM-Score 

and RMSD: the similarity between the designed model and the template used, being less and 

more sensitive to local error, respectively. TM-score > 0.5 indicates a correct topology. 

Number of decoys: the amount of conformations generated by the software. Cluster density: 

the size of the clusters formed for each model, whereas the larger the cluster, the lowest the 

free energy of the model. 

13068_2018_1084_MOESM7_ESM.txt Additional file 7.  LOCAL ACCURACY: the 

divergence of the modeling represented by the distance (Å) between the protein designed and 

the template used for the construction of it. RES: residue number; SS: predicted secondary 

structure (C: random coil, H: alpha-helix, S: beta-strand; SA: predicted solvent accessibility at 

25% cutoff (E: exposed, B: buried); COV: alignment coverage; BFP: predicted normalized B-

factor; RSQ_1: Residue-Specific Quality of the template (the estimated deviation of the 

residue on the template from the built protein)). 

13068_2018_1084_MOESM8_ESM.txt Additional file 8.  INTERACTION PROFILE: the 

detailed amount of energy required for each atom in the protein to interact with each one of 

the ligands, through hydrogen bonding (H) and Van der Waals contact (V). 
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Additional file 1. The overall ratio distributions of all samples; The log ratios of each sample are 

separately represented as histograms.  
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Additional file 2. Pearson correlation between the biological replicates samples corresponding to 

Trichoderma reesei culture in cellulose (cell) or glycerol (Gly) during 6, 24 and 48 hours.  
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Additional file 3. Principal Component Analysis (PCA) for the four group of samples 

analyzed. 
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