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RESUMO 

 
FLORA, A. B. Detecção e clonagem de genes de biossíntese de 1,3-propanodiol a partir de 

glicerol em Klebsiella pneumoniae GLC29. 2015. 192 f. Tese (Doutorado em Biotecnologia) 

– Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.  
 
O biodiesel é produzido pela transesterificação dos óleos vegetais e, neste processo é gerado o 

glicerol como subproduto. O glicerol produzido pode ser utilizado como fonte de carbono em 

processos fermentativos, como o da produção de 1,3-propanodiol. O 1,3-propanodiol é uma 

molécula com alto valor econômico, e é aplicada na indústria como constituinte de solventes, 

lubrificantes e produção de policondensados tal como PTT (politrimetileno teraftalato), que 

pode ser reciclado. Muitos microrganismos conseguem consumir o glicerol transformando-o 

em 1,3-propanodiol, entre eles Klebsiella, Citrobacter e Clostridium. Os genes que codificam 

as enzimas da via de produção de 1,3-propanodiol a partir do glicerol estão frequentemente 

organizados no agrupamento dha. O estudo de tais genes é necessário para aumentar e 

aperfeiçoar a produção do diol. O presente trabalho teve sucesso na caracterização dos genes 

relacionados à produção de 1,3-propanodiol a partir de glicerol em uma cepa de Klebsiella 

pneumoniae (GLC29), detectando-os com sucesso, por técnica de PCR. Foi selecionado um 

clone de uma biblioteca genômica de Klebsiella pneumoniae GLC29 com base em PCR para 

detecção de genes do agrupamento dha, entretanto, esse clone abrigava genes da degradação de 

1,2-propanodiol (agrupamento pdu), representando um falso positivo. A partir de PCR foi 

clonado o inserto dha e construído o plasmídeo pBBR1MCS-2::dha que, quando expresso em 

Escherichia coli MG1655, permitiu a produção de 1,3-propanodiol, atingido um Y1,3-

propanodiol/glicerol  de 0,344 ±0,046 g/g, enquanto K. pneumoniae GLC29 atingiu 0,319 ±0,039 g/g. 

Utilizando uma rede metabólica proposta, foram identificados modos elementares de 

funcionamento do metabolismo que podem favorecer a produção do diol. A alteração da 

afinidade de uma enzima do Ciclo de Krebs (isocitrato desidrogenase) pela coenzima (NADP 

para NAD) poderia aumentar o fator de conversão de 0,55 g/g para 0,71 g de 1,3-propanodiol/g 

de glicerol fornecido. Aumentos semelhantes seriam obtidos com a modificação da 

especificidade da glicose-6-fosfato desidrogenase de NADP para NAD. Assim, foram 

construídas linhagens recombinantes abrigando isocitrato desidrogenase e glicose-6-fosfato 

desidrogenase com alteração na afinidade por coenzimas. Detectou-se um aumento na produção 

de 1,3-propanodiol com a expressão da isocitrato desidrogenase NAD dependente. 

Experimentos em biorreator demonstraram que a produção de 1,3-propanodiol é aumentada 

quanto menor é a oferta de oxigênio no meio de cultura. A condição que gerou o maior 

rendimento de 1,3-propanodiol foi com oxigênio dissolvido controlado em 1% da saturação, 

chegando a um rendimento de 0,322 mol de 1,3-propanodiol/ mol de glicerol fornecido e uma 

produtividade máxima cerca de 61% maior que a observada na mesma condição de cultivo com 

a bactéria selvagem.  
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metabólicos. Biodiesel.  Biologia molecular. Isocitrato desidrogenase NAD dependente. 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  

 
FLORA, A. B. Detection and cloning of 1,3-propanediol biosynthesis genes from glycerol 

in Klebsiella pneumoniae GLC29. 2015. 192 p. Ph. D. Thesis (Biotechnology) – Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.  
 
Biodiesel is produced by transesterification of vegetable oils and in this process glycerol is 

generated as a byproduct. The glycerol produced can be used as carbon source in fermentation 

processes such as the production of 1,3-propanediol. The 1,3-propanediol is a molecule with 

high economic value, and is applied in industry as a constituent of solvents, lubricants and 

polycondensates of production as PTT (polytrimethylene terephthalate), which can be recycled. 

Many microbes can consume the glycerol transforming it into 1,3-propanediol, including 

Klebsiella, Clostridium and Citrobacter. The genes encoding the enzymes of the 1,3-

propanediol production pathway from glycerol are often organized in dha cluster. The study of 

such genes is required to increase and improve the diol production. This work succeeded in 

characterizing the genes related to the production of 1,3-propanediol from glycerol by a strain 

of Klebsiella pneumoniae (GLC29) by detecting them successfully by PCR technique. A clone 

was selected from a genomic library of Klebsiella pneumoniae GLC29 based on PCR for 

detection of the dha gene cluster, however, this clone harbored genes degradation of 1,2-

propanediol (pdu cluster), representing a false positive. By PCR amplification, a insert 

including the dha genes was cloned and the plasmid pBBR1MCS-2 :: dha was built, and when 

expressed in E. coli MG1655, allowed the production of 1,3-propanediol reaching Y1,3-propanediol 

/ glycerol ± 0.344 0.046 g / g, while K. pneumoniae GLC29 reached 0.319 ± 0.039 g / g. Using a 

proposed metabolic network basic modes of operation of the metabolism that can favor the 

production of the diol were identified. The change in the affinity of an enzyme of the Krebs 

cycle (isocitrate dehydrogenase) by it’s coenzyme (NADP to NAD) could increase the 

conversion factor of 0.55 g / g to 0.71 g 1,3-propanediol / g glycerol provided. Similar increases 

would be obtained by modifying the specificity of glucose 6-phosphate dehydrogenase NADP 

to NAD. Therefore, recombinant strains harboring isocitrate dehydrogenase and glucose-6-

phosphate dehydrogenase with change in affinity for coenzyme were constructed. An increase 

in the production of 1,3-propanediol by the expression of isocitrate dehydrogenase NAD 

dependent was found. Bioreactor experiments demonstrated that the production of 1,3-

propanediol is increased when lowering the oxygen supply to the culture medium. The 

condition that gave the highest yield of 1,3-propanediol happened when the dissolved oxygen 

was controlled to within 1% of saturation, reaching a yield of 0.322 mole of 1,3-propanediol / 

moles of supplied glycerol and maximum productivity about 61% higher than that observed in 

the same culture condition with wild bacteria. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os combustíveis fósseis são, atualmente, a fonte energética mais utilizada no mundo, 

tanto para atender aos transportes quanto para o funcionamento das indústrias. Com o 

aparecimento de mudanças climáticas, níveis de poluição altos, aumento da quantidade de lixo 

acumulado e o esgotamento de fontes energéticas não-renováveis, as pesquisas para o 

descobrimento e utilização de energias renováveis vêm crescendo. 

O biodiesel, proveniente dos óleos vegetais, teve a sua produção intensificada nos 

últimos anos, pois atende a uma demanda cada vez maior por combustíveis não-fósseis. Ele 

consiste em uma fonte energética biodegradável, e que reduz consideravelmente a emissão de 

poluentes e toxinas para o meio ambiente, sendo uma opção para a substituição do diesel 

convencional. Durante a produção deste composto é realizada uma reação chamada 

transesterificação, que consiste na separação dos compostos que formam o triglicerídeo; 

separam-se as cadeias de carbono (ácidos graxos) do glicerol.  As cadeias de carbono são 

destinadas à utilização energética e o glicerol é descartado como sub-produto do processo, e 

consiste cerca de 10% do montante final do que foi produzido. 

O glicerol, proveniente do biodiesel, tornou-se um material competitivo em relação aos 

açúcares na produção de compostos químicos de interesse, isso porque ele pode ser utilizado 

como fonte de carbono para processos biotecnológicos, diminuindo custos. Uma forma de se 

empregar o glicerol é como fonte de carbono de cultivos microbiológicos, como a produção de 

1,3-propanodiol (1,3-PDO).  

O 1,3-propanodiol é um composto orgânico da família dos diols que pode ser aplicado 

para a produção de muitos químicos. Ele pode compor monômeros para a síntese de poliéteres, 

poliuretanos e poliésteres, como é o caso PTT (politrimetileno tereftalato). Também utilizado 

nas indústrias de cosméticos, têxtil e farmacêutica. Ele pode trazer propriedades específicas 

para solventes, resinas e também para produção de biocidas. 

O 1,3-propanodiol pode ser produzido por métodos químicos e também biológicos. Ele 

é um dos compostos proveniente da fermentação do glicerol realizada por microrganismos. 

Dentre os microrganismos que fazem naturalmente este processo podemos citar principalmente 

cepas de Clostridium, Citrobacter, Klebsiella, Lactobacillus e Enterobacter. 

Dentro da célula microbiana, o 1,3-PDO é utilizado como uma fonte de regeneração de 

coenzima NAD, proveniente da via oxidativa de produção energética. A síntese deste composto 

permite à célula atingir um equilíbrio redox. 
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Duas enzimas compõem a via metabólica de produção de 1,3-PDO. São elas: a glicerol 

desidratase, que desidrata o glicerol em 3-hidroxipropanoaldeído e a 1,3-propanodiol 

desidrogenase (ou 1,3-propanodiol oxidorredutase), que oxida o 3-hidroxipropanoaldeído em 

1,3-propanodiol, com a utilização de um NADH. Os genes relacionados a essa via estão em um 

agrupamento chamado dha. 

O estudo e a utilização de técnicas de biologia molecular para a produção do 1,3-

propanodiol têm como objetivo aumentar a produção e melhorar as cepas que realizam essa 

conversão.  

O primeiro ponto do processo que pode ser melhorado é a escolha de uma cepa receptora 

dos genes que melhor se adapta a um processo industrial. A Escherichia coli é uma boa 

alternativa, pois é extensamente estudada, tem o seu genoma sequenciado e têm-se descritas 

muitas técnicas de engenharia genética envolvendo vetores e genes especificamente 

desenvolvidos para isso.  

Outro ponto que pode ser desenvolvido é a alteração das vias metabólicas da E.coli 

hospedeira para favorecer a produção do 1,3-PDO. Dentre as vias mais interessantes para tal 

alteração, localizam-se as vias que realizam parte do equilíbrio redox junto com a via do diol. 

Podemos diminuir a formação de produtos de fermentação, como o caso do acetato, lactato e 

etanol e também superexpressar ou alterar a afinidade de enzimas que utilizam o NADH 

produzido pela 1,3-propanodiol desidrogenase, ponto estudado por este trabalho, que focou em 

alterar geneticamente vias que poderiam aumentar a produção do diol. O estudo de quais vias 

poderiam ser utilizadas foi realizado utilizando a análise de fluxos metabólicos a partir do 

software Metatool, que constrói e analisa rotas metabólicas a partir de dados do metabolismo 

microbiano. 

Dois exemplos de enzimas que podem ter a sua afinidade por cofatores alterada são a 

glicose-6-fosfato desidrogenase e a isocitrato desidrogenase.  

Em Escherichia coli, a glicose-6-fosfato desidrogenase é uma enzima da via das 

pentoses que catalisa a conversão de glicose-6-fosfato em 6-fosfogluconolactona reduzindo 

NADP+ a NADPH. A isocitrato desidrogenase é uma enzima do ciclo de Krebs que catalisa a 

conversão de isocitrato em α-cetoglutarato também reduzindo NADP+ a NADPH. Ambas as 

vias são essenciais para o crescimento microbiano em situações de presença de oxigênio, tanto 

para gerar energia quanto para gerar moléculas chaves da formação de biomassa.  

A alteração da afinidade destas enzimas pelas suas coenzimas, de NADP+ para NAD+, 

foi realizada neste trabalho, com intuito de gerar uma maior disponibilidade de coenzimas 
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reduzidas, aumentando assim, o fluxo na via de produção de 1,3-propanodiol. Também foi 

realizada uma análise de fluxos metabólicos, utilizando dados experimentais, para verificar 

quais as rotas que o metabolismo microbiano desenvolve na condição de cultivo testada. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 2.1 Biocombustíveis e o glicerol 

 

O petróleo é uma das fontes energéticas mais utilizadas no mundo, tendo como principais 

produtos de refino a gasolina, o diesel, algumas matérias-primas para indústrias química e têxtil, 

entre outros. Porém, por tratar-se de um material finito, com a diminuição do volume e número 

de suas reservas, as pesquisas voltaram-se para o desenvolvimento de tecnologias que o 

substituíssem (SILVA; MACK; CONTIEIRO, 2009). 

 Dentre essas tecnologias, temos o processo de produção do biodiesel, que consistem em 

materiais energéticos derivados de diversos óleos vegetais, como os de soja, girassol, dendê, 

mamona e canola (BARBIRATO et al., 1998), e também podem ser produzidos a partir de 

gorduras de origem animal.  

 Atualmente no Brasil, há a política de aumento do uso de tais combustíveis, ditos 

“verdes”. A Lei no 11.097, de 13 de janeiro de 2005, previa uma adição de 2% de biodiesel ao 

diesel convencional e em janeiro de 2010, foi implantada uma taxa de 5%, antecipando a adição 

prevista para 2013 e, no ano de 2015, uma adição de 7% (BRASIL, 2005). Assim, o Brasil 

continuou como o país pioneiro na implantação de fontes energéticas renováveis, título que 

conquistou com a implantação inovadora da política do Proálcool, em 1975. Esse projeto visava 

estimular a produção de etanol para atender as necessidades do mercado interno e externo. Além 

desse incentivo, o decreto número 76.593, expandia as ofertas de matérias-primas e tinha como 

objetivo a ampliação e construção de destilarias e unidades produtoras, assim como modernizar 

e criar novas técnicas de cultivo e de fermentação (BRASIL, 1975). 

 A produção de biodiesel mundial concentra-se boa parte na União Européia, Estados 

Unidos e Brasil, como um forte representante com o óleo proveniente da soja. A projeção de 

produção de biodiesel pelo Brasil atinge cerca de 4890 milhões toneladas no ano de 2020. 

Somando-se a produção mundial de biodiesel, estima-se que haverá um aumento de cerca de 

13% entre os anos de 2015 e 2020 (OECD – FAO, 2011). 

 O biodiesel é produzido pela transesterificação de óleos de origem vegetal; tal processo 

envolve a adição de um álcool (metanol ou etanol), e com a ação de bases como NaOH ou KOH 

como catalisadores, produz ésteres metílicos (ou etílicos) de ácidos graxos e glicerol (1,2,3-

propanotriol) ou glicerina (SILVA; MACK; CONTIEIRO, 2009). Cerca de 10% do montante 



 

28 

 

 

 

 

produzido consiste em glicerol, tornando-se o maior subproduto da indústria do biodiesel 

(GONZÁLEZ-PAJUELO; ANDRADE; VASCONCELOS, 2004). Glicerol também pode ser 

produzido quimicamente para as indústrias de sabões e detergentes (MENZEL; ZENG; 

DECKWER, 1997a). Com o aumento da demanda por combustíveis “verdes” houve um 

aumento da quantidade de glicerina presente no mercado. Este produto pode gerar sérios riscos 

ambientais, relacionados ao seu descarte, pois ele contém um grande número de contaminantes 

(DHARMADI; MURARKA; GONZALEZ, 2006); porém ele pode ser utilizado como fonte de 

carbono para diversos processos de produção de moléculas como o butanol, acetato (BIELB, 

2001), ácido succínico (BARBIRATO et al., 1998), lactato, etanol (BARBIRATO et al., 1998; 

BIELB, 2001), butirato, 1,3-propanodiol (1,3-PDO) (BARBIRATO et al., 1998, BIELB, 2001; 

BIELB; MARTEN, 1995), entre outras. Há o envolvimento de bioprocessos microbianos em 

muitas das técnicas de produção de tais moléculas. 

 

 2.2 Utilização de glicerol como fonte de carbono em bioprocessos microbianos 

 

 Um microrganismo consegue utilizar o glicerol como fonte de carbono e sobreviver 

consumindo este se possuir vias metabólicas de absorção e metabolismo do composto. Quando 

dentro da célula, o glicerol se transforma em diidroxicetona pela ação da enzima glicerol 

desidrogenase, ela é fosforilada pela diidroxicetona quinase, formando-se a diidroxicetona 

fosfato, que é convertida a fosfoenolpiruvato, e este por sua vez em piruvato, molécula chave 

da síntese energética (como observado na figura 1). O piruvato gerado poderá originar 

moléculas de etanol, butirato e lactato quando em metabolismo fermentativo realizado por 

Clostridium butyricum (DARBON et al., 1999). 

 Outra via de aproveitamento celular do glicerol, presente na cepa Klebsiella pneumoniae 

GLC29 isolada por Silva (2010), apresenta a produção de um composto interessante para a 

indústria, o 1,3-propanodiol. Nesta via alternativa, o glicerol se transforma em 3-

hidroxipropanoaldeído por desidratação catalisada pela enzima glicerol desidratase, seguida de 

redução catalisada pela enzima 1,3-propanodiol desidrogenase, formando o 1,3-propanodiol 

(DARBON et al., 1999). 

 Saxena e colaboradores (2009) verificaram as enzimas envolvidas no ramo redutivo do 

metabolismo do glicerol, e constataram que a glicerol desidratase é dependente de coenzima 

B12, e que a 1,3-propanodiol desidrogenase utiliza a coenzima NADH, funcionando como uma 

doadora de elétrons. 



 

29 

 

 

 

 

 Em bioprocessos utilizando cepas de E. coli que possuem inseridos os genes da via de 

produção de 1,3-PDO de K. pneumoniae é necessária a adição de coenzima B12 no meio para 

completo funcionamento da enzima glicerol desidratase, em K. pneumoniae a adição não é 

necessária, pois é uma produtora natural dessa coenzima (SKRALY; LYTLE; CAMERON, 

1998). 

 

 

Figura 1 - Metabolismo do glicerol em Klebsiella pneumoniae (adaptado de SILVA, 2010 e FOUTS et 

al., 2008) 

 

 2.3 O 1,3-propanodiol 

 

 O 1,3-propanodiol (1,3-PDO), também conhecido como trimetilenoglicol, é utilizado na 

indústria como precursor de monômeros para produção de policondensados plásticos, como o 

PTT (politrimetileno teraftalato) que pode conter até 35% de sua composição de materiais 

recicláveis e é produzido a partir de uma reação de 1,3-PDO com ácido teraftálico (como 

observado na figura 2); esse termoplástico possui características físico-químicas superiores ao 

PET (polietileno teraftalato), tais como: apresenta melhor resiliência, facilidade de coloração e 

melhores propriedades elásticas quando comparado ao PET e PBT (polibutileno teraftalato); 

pode ser utilizados em diversas áreas, tais como: carpetes, vestuário, têxtil, termoplásticos de 

engenharia e monofilamentos plásticos; na área de tecidos, ele apresenta maior maciez, 

elasticidade e coloração duradoura; é reciclável. 
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Ele também pode ser adicionado em solventes, lubrificantes e como precursor nas 

indústrias química e farmacêutica. Devido às suas propriedades positivas e a possibilidade de 

produção de novos polímeros por meio de uma tecnologia “limpa”, as indústrias têm procurado 

métodos de obter grandes quantidades do poliálcool de forma econômica (BARBIRATO et al., 

1998; BIELB et al., 1999; DECKWER, 1995; GONZÁLEZ-PAJUELO; ANDRADE; 

VASCONCELOS, 2005). 

Além da origem microbiana, ele também é produzido a partir de um derivado de petróleo 

chamado acroleína (parte A da figura 3) ou também a partir do óxido de etileno por um processo 

pela Shell (Texas, EUA) (parte B da figura 3). Anualmente, mais de um milhão de toneladas 

do diol são produzidas pelo método químico, o que não favorece o meio ambiente, além de ser 

um processo altamente custoso, quando comparado ao método de produção microbiológico 

(BIELB et al., 1999; REHMAN et al.,2008)).  

     

 

 

 

 

Figura 2 - Produção de PTT (adaptado de Saxena et al., 2009) 

 

1,3-propanodiol Ácido teraftálico 

Estrutura do PTT 
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Figura 3 - Produção de 1,3-propanodiol. (A) A partir de acroleína; (B) A partir do óxido de etileno 
(adaptado de SAXENA et al., 2009) 
 

 O 1,3-PDO é conhecido há cerca de 120 anos. Ele foi identificado pela primeira vez por 

um químico, August Freund, em 1881, como produto na fermentação de Clostridium 

pasteurianum (BIEBL et al.,1999). Durante os anos que se passaram, outras cepas foram 

identificadas como produtoras do mesmo composto, são exemplos as cepas de Bacillus sp. 

descrita em 1914 e de Enterobacteriaceae, descrita pelos pesquisadores da Universidade de 

Delft (Delft University of Technology) em 1928 (PRZYSTALOWSKA; LIPIŃSKI; 

SLOMSKI, 2015). 

 

2.4 Cepa isolada Klebsiella pneumoniae GLC29 

 

No trabalho de bioprospecção de espécies produtoras de 1,3-propanodiol a partir de 

glicerol realizado por Silva (2010), isolou-se uma cepa de Klebsiella pneumoniae, que foi 

chamada de GLC29. Esta cepa foi selecionada pois possuía uma alta eficiência metabólica; ela 

conseguia uma boa produção do composto com utilização de meios simples e seu cultivo não 

se restringia anaerobiamente, tolerando pequenas concentrações de oxigênio presentes no meio, 

que diminui o custo do processo. No trabalho, obteve-se melhores resultados de produção e 

produtividade nos pHs 6,7 e 7,1, temperatura entre 33,0 e 38,5 oC, agitação do meio de 110-

180 rpm e concentração inicial de glicerol entre 39 e 49 g/L.  

A cepa apresentou uma produtividade de 2,92 g.L-1.h-1 e fator de conversão de 0,51 g de 

1,3-PDO por grama de glicerol fornecido, condições que demonstravam um potencial produtivo 

interessante. Além do 1,3-PDO, como produto principal, obteve-se também quantidades 

expressivas de acetato, formiato, como principais produtos de fermentação, além de outros 
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obtidos em menor quantidade. Realizando uma análise da proporção de produtos de 

fermentação obtidos, observa-se 2:1:1 de 1,3-propanodiol:acetato:formiato. O acetato e o 

formiato são subprodutos indesejados, pois podem dificultar as etapas de purificação do 1,3-

propanodiol. 

Quando uma molécula de grande valor agregado pode ser produzida a partir de uma 

fonte abundante, o interesse industrial consiste em conseguir produzir esta em grande 

quantidade, passando-se a ter como objetivo o melhoramento do processo para máxima 

eficiência de conversão da fonte de carbono no produto.         

 Quando tal processo consiste em um bioprocesso microbiano, abre-se um leque de 

possibilidades de melhoramento do mesmo. Podem-se variar as condições de cultivo, como 

rotação, quantidade de substrato, tipo de biorreator, entre outros; e também o melhoramento 

genético da cepa utilizada. Na segunda proposta, necessitamos inicialmente do conhecimento 

dos genes que codificam as enzimas responsáveis pelas reações da via metabólica.    

   

 2.5 Enzimas envolvidas na via de produção de 1,3-propanodiol a partir de glicerol 

 

Com intuito de caracterizar os genes associados à biossíntese de 1,3-propanodiol, 

Forage e Lin (1982) caracterizaram a expressão da glicerol desidratase e outras enzimas 

responsáveis pela produção de 1,3-PDO em Klebsiella pneumoniae e descobriram que elas 

faziam parte de um agrupamento de genes chamados de dha. Esses genes codificam muitas 

enzimas do metabolismo do glicerol, entre elas estão a glicerol desidratase (dhaB, dhaC e 

dhaE), 1,3-propanodiol desidrogenase (dhaT), glicerol desidrogenase (dhaD), diidroxicetona 

quinase (dhaK) e um gene regulador (dhaR). 

O dhaR é um gene codificante para um fator de ativação transcricional responsável pela 

indução de duas enzimas, a diidroxicetona quinase em E. coli (BÄCHLER et al., 2005) e 

glicerol desidrogenase (em C. freundii), importantes para a via oxidativa. Apesar de não serem 

bem conhecidas as funções do gene dhaR em K. pneumoniae, observou-se em um trabalho 

realizado por Zheng et al. (2006), que a superexpressão desse gene, inserido em um plasmídeo 

numa cepa de K. pneumoniae, aumentou o nível de atividade da 1,3-propanodiol desidrogenase, 

confirmando o seu funcionamento também como um regulador positivo do gene dhaT. 

A 1,3-propanodiol desidrogenase (ou 1,3-propanodiol oxidorredutase), codificada pelo 

gene dhaT, participa da segunda parte do metabolismo de 1,3-PDO, convertendo o 3-

hidroxipropanoaldeído em 1,3-propanodiol. Para que isso aconteça, ela necessita reduzir o 
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composto, oxidando um NADH (ASHOK et al., 2011). O balanceamento das quantidades de 

NADH consumidas por esse passo acontece na transformação de glicerol em diidroxicetona, 

catalisada pela glicerol desidrogenase, que reduz o NAD proveniente da via redutiva; isso pode 

ser observado na figura 4 (SUN et al., 2003). Esse processo não é redox neutro, ou seja, 

consome elétrons do NADH que deve ser reduzido em outra etapa do metabolismo, formando 

reações co-dependentes, portanto, quanto maior a disponibilidade de coenzimas reduzidas na 

célula, maior a produção de 1,3-PDO (JOHNSON; LIN, 1987). Assim, através de análises de 

modos elementares do funcionamento do metabolismo e técnicas de engenharia metabólica 

pode-se melhorar o balanço dos processos e maximizar a oferta de coenzima reduzida para 

maior produção de 1,3-PDO. 

Com essa intenção, Ma e colaboradores (2010) construíram um modelo enzimático 

virtual da 1,3-PDO desidrogenase que aceitaria tanto NADH quanto NADPH para realizar a 

conversão de 3HPA a 1,3-PDO, assim poderia melhorar a produção de 1,3-PDO e ainda assim 

manter a atividade cíclica das reações catabolizadas pelas enzimas codificadas pelo 

agrupamento dha. A especificidade enzimática seria ditada por um resíduo de aspartato (Asp41) 

presente no sítio de ligação da coenzima. 

Chen e colaboradores (2011) desenharam uma rede metabólica representando o 

processo de produção de 1,3-propanodiol em bactérias do gênero Klebsiella. Utilizando o 

programa Metatool (PFEIFER et al., 1999) analisaram modos elementares de funcionamento 

do metabolismo com o objetivo de identificar condições mais adequadas para o suprimento da 

necessidade de coenzimas reduzidas para 1,3-propanodiol desidrogenase. O trabalho constatou 

que sob condições ótimas para produção de 1,3-PDO, NADPH corresponde a cerca de 62% dos 

equivalentes redutores que seriam produzidos. Assim, foi superexpressada uma álcool 

desidrogenase NADPH dependente levando a um aumento na produção de 1,3-PDO e 2,3-

butanodiol, sugerindo que o produto do gene superexpresso catalisa a conversão de 3-

hidroxipropanoaldeído a 1,3-PDO e acetoína a 2,3-butanodiol. 

A glicerol desidratase é uma enzima composta por três polipeptídeos que catalisam a 

conversão de glicerol à 3-hidroxipropanoaldeído. Os genes que codificam esses polipeptiídeos 

são: dhaB, dhaC e dhaE (subunidade maior, média e menor, respectivamente) (NAKAMURA; 

WHITED, 2003). Essa enzima, em K. pneumoniae, possui uma alta sensibilidade à presença de 

oxigênio (XU et al., 2011), quando há baixas concentrações de oxigênio no meio ela já tem sua 

atividade atenuada; pode também apresentar inativação pela própria presença de seu substrato 

em altas concentrações (o glicerol), assim, o produto dos genes reativadores dessa enzima têm 
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um papel fundamental de protegê-la dessa ação, atuando na presença de ATP, íons Mg+2 e 

coenzima B12 (SUN et al., 2003).  

 

 

Figura 4 - Metabolismo anaeróbio de glicerol pelo regulon dha em Enterobacteriaceae. DHA: 

Diidroxicetona; DHAP: Diidroxicetona-fosfato; 3-HPA: 3-hidroxipropanoaldeído; 1,3-PD: 1,3-

propanodiol; PEP: Fosfoenolpiruvato; Pyr: Piruvato; GlpF: Facilitador do transporte de glicerol; 

GDH: Glicerol desidrogenase; DHAK: diidroxicetona quinase; GDHt: glicerol desidratase; PDOR: 
1,3-propanodiol oxirredutase. (adaptado de SUN et al., 2003) 

 

Os produtos dos genes dhaG e dhaF (reativadores da glicerol desidratase, subunidade 

menor e maior, respectivamente) são responsáveis pela separação da coenzima B12 inativa do 

complexo enzimático da glicerol desidratase, formando um complexo livre de cofator 

(apoenzima), que se religa a uma coenzima B12, tornando-se ativo novamente. Antes do 

conhecimento da função dos genes do agrupamento dha, acreditava-se que a glicerol 

desidratase era responsável pela regeneração de coenzima B12 (NAKAMURA; WHITED, 

2003), uma vez que esse processo acontece de modo cíclico, adicionando a coenzima B12 ativa 

e retirando-a quando inativada (Figura 5). 

Em C. butyricum, observou-se o mesmo complexo de genes, porém com outra 

organização para a produção de 1,3-PDO. O gene dhaB1 (denominado dhaB, C e E neste 

trabalho) codifica um tipo semelhante de glicerol desidratase, o dhaB2 (denominado dhaG e 
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dhaF neste trabalho) é responsável pela síntese do ativador de proteína e o dhaT pela 1,3-

propanodiol desidratase (RAYNAULD et al., 2003).  

 Tong e colaboradores (1991) descreveram que os genes dhaB e dhaT são transcritos em 

direções opostas a partir de uma região comum no genoma de K. pneumoniae. 

 

Figura 5 - A- Genes do agrupamento dha de K. pneumoniae: dhaF (Subunidade grande do Reativador 

da Glicerol desidratase), dhaE (Subunidade pequena da Glicerol desidratase), dhaC (Subunidade média 
da Glicerol desidratase), dhaB (Subunidade grande da Glicerol desidratase), dhaT (1,3- propanodiol 

desidrogenase) e dhaG (Subunidade pequena do Reativador da Glicerol desidratase). B- Enzimas 

envolvidas na conversão de glicerol em 1,3-propanodiol e complexo de ativação da Glicerol desidratase 
(DhaBCE35ó – Glicerol desidratase ativada pelo DhaGF pela remoção de coenzima B12 e inativada 

(DhaBCEinac) após produção de 3-hidroxipropanoaldeído e adição de coenzima B12 no complexo 

enzimático (adaptado de HONG et al., 2011). 
 

Além dos dois microrganismos mais estudados na via de produção de 1,3-PDO a partir 

de glicerol: Klebsiella pneumoniae (CHENG et al., 2004; HIREMATH; KANNABIRAN; 

RANGASWAMY, 2011; HUANG; GONG; TSAO, 2002; JUN et al., 2010; MENZEL; ZENG; 

DECKWER, 1997b; UM et al., 2006; WANG; TENG; XIU; 2011) e Clostridium butyricum 

(BARBIRATO, 1998; BIELB et al., 1992; CÁRDENAS et al., 2006; CHATZIFRAGKOU et 

al., 2011; DARBON et al., 1999; DECKWER, 1995; GONZÁLEZ-PAJUELO et al., 2006; 

PETITDEMANGE et al., 1995; REHMAN et al., 2008; SAINT-AMANS et al., 2001; SILVA 

et al., 2014; SOLANO et al., 2006), muitos outros possuem vias de absorção e utilização de 

glicerol para produção de 1,3-PDO. São descritos na literatura: Enterobacter agglomerans 

(BARBIRATO et al., 1995; BARBIRATO, BORIES, 1997), Citrobacter freundii (ANAND; 

SAXENA, 2011; BIELB; MARTEN, 1995; DANIEL, BOENIGK, GOTTSCHALK 1995; 

SEIFERT et al., 2001; SEYFRIED, DANIEL, GOTTSCHALK, 1996), Clostridium 
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pasteurianum (BIELB, 2001; KAEDING et al., 2015; LUERS et al., 1997),  entre outros (figura 

6). Dentre estes organismos, muitos possuem genes próprios para este metabolismo. 

 

 

Figura 6 - Regulon dha em diferentes microrganismos. Organismo modelo utilizado neste trabalho K. 

pneumoniae 342, (A) Klebsiella pneumoniae MGH78578, (B) Klebsiella pneumonia ATCC 25655, (C) 

Citrobacter freundii, (D) Clostridium perfrinfens, (E) Clostridium pasteurianum, (F) Clostrium 
buryricum VPI 1718. Setas coloridas semelhantes representam genes ortólogos (adaptado de SUN et al., 

2003). 

 

Em 1999, Darbon e colaboradores caracterizaram a via de absorção e utilização do 

glicerol em Thermus flavus; dois genes, glpK e glpF, foram descritos como codificadores das 

enzimas glicerol quinase e um facilitador do transporte de glicerol, respectivamente. Estas 

proteínas têm como função a conversão do glicerol em glicerol-3-fosfato (glicerol quinase) e 

auxiliar a entrada do glicerol pela membrana celular bacteriana (facilitador de glicerol).  

 Em alguns tipos de bactéria, não há a presença de uma enzima facilitadora, pois estas 

possuem a capacidade de absorver o glicerol por difusão facilitada pela sua membrana 

plasmática (HELLER; LIN; WILSON, 1980). 
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2.6 Técnicas de Engenharia Genética para construção de microrganismos produtores de 

1,3-propanodiol 

 

A Engenharia Genética envolve a alteração e manipulação de genes em diversos 

organismos, a fim de obter resultados que levem a alterações metabólicas. Com o 

aperfeiçoamento das diversas técnicas de obtenção de DNA recombinante, podemos, 

atualmente, produzir bactérias modificadas geneticamente que possuam vantagens na produção 

industrial de composto de interesse e consequentemente no mercado.  

Muitos estudos utilizaram técnicas de engenharia genética para a construção de 

organismos recombinantes mais eficientes na produção de 1,3-PDO. Essa produção pode 

acontecer de maneira diferente quando se leva em consideração as fontes de carbono fornecidas.  

 As principais fontes de carbono utilizadas para a produção são glicose e glicerol. Dentre 

os estudos que viabilizaram a produção de 1,3-propanodiol utilizando glicose, podemos 

destacar a utilização dos genes de K. pneumoniae, uma das cepas que atinge rendimentos 

significativos, para a clonagem em E. coli hospedeira. Para enfatizar a importância industrial 

desse processo, podemos citar as empresas DuPont e Genencor, que construíram cepa de E. coli 

modificada com adição de genes de S. cerevisae para produção de glicerol a partir de glicose e 

genes de K. pneumoniae para conversão à 1,3-propanodiol (CHOTANI et al., 2000). Tal 

processo alcança um rendimento final de 135 g/L do diol com uma eficiência de 0,6 mol1,3-

PDO/molglicose. Esta cepa foi patenteada e atualmente é utilizada para a produção industrial do 

1,3-propanodiol pela DuPont (Delaware, EUA) e fabricação do polímero (PTT) com o nome 

comercial de Sorona® (DuPont, Delaware, EUA) 

Com o intuito de produzir o mesmo composto utilizando a glicose como fonte de 

carbono, Rao e colaboradores (2008) construíram uma cepa de Saccharomyces cerevisiae que 

possuía genes de dois organismos diferentes. Inicialmente, genes de utilização de glicerol de 

uma K. pneumoniae (glicerol desidratase) foram adicionados em seu DNA genômico, assim, a 

levedura que naturalmente transforma a glicose fornecida em glicerol, adquiriu a capacidade de 

utilizar esse glicerol para outro fim metabólico. Para a produção de 1,3-propanodiol, os genes 

de uma 1,3-propanodiol desidrogenase de E. coli foram clonados e, a via metabólica ficou 

inteiramente inserida na levedura. A cepa, que naturalmente produz glicerol a partir de D-

glicose, agora produziu uma quantidade razoável de 1,3-PDO chegando a 0,4 g/L, considerando 

que a cepa selvagem apenas produz cerca de 5-6 g/L de glicerol em meio de cultivo contendo 

10% de D-glicose. 
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Em 2002, Hartlep e colaboradores descreveram um processo de duas etapas para a 

produção de 1,3-propanodiol. Numa primeira etapa, em um cultivo com glicose como fonte de 

carbono, uma cepa de Escherichia coli transformaria a glicose fornecida em glicerol e, em uma 

segunda etapa, uma cepa de Klebsiella pneumoniae utilizava esse glicerol produzido para 

transformar em 1,3-propanodiol. A ideia desse processo é muito parecida com a da produção 

realizada pela DuPont, porém o processo patenteado era concentrado em uma só cepa 

modificada. 

Ma e colaboradores (2010) testaram a ação dos genes dha de Klebsiella pneumoniae em 

duas cepas receptoras, uma de E. coli e outra de Saccharomyces cerevisiae; enquanto na cepa 

de levedura não houve produção do 1,3-PDO, a cepa de E.coli conseguiu chegar em um 

rendimento de 0,26 mol1,3-propanodiol/molglicerol, que só pode ser alcançado com a adição de 30 g/L 

de glicose no meio de cultura. 

O interesse de utilização de glicerol como fonte de carbono para produção de 1,3-

propanodiol é extremamente destacado, pois esse é o principal precursor para a molécula de 

interesse. O glicerol também é importante para cultivos bacterianos por ser um composto 

abundante, quando consideramos o aumento da produção do biodiesel e sua consequente 

formação. 

É de conhecimento que vários microrganismos são capazes de produzir o diol utilizando 

glicerol como fonte de carbono, portanto o ponto deste trabalho e de muitos outros é a 

manipulação dos genes que codificam as enzimas da via de produção dessas cepas, inserindo 

em outros organismos, a fim de facilitar o controle do cultivo e também para melhorar as 

condições de purificação do 1,3-propanodiol. 

Tong e colaboradores (1991) construíram uma biblioteca genômica de K. pneumoniae. 

Os genes da via de produção de 1,3-propanodiol foram detectados e clonados. Foi utilizado o 

cosmídeo pTC1, extraído de uma cepa de E. coli, e os genes do agrupamento dha da K. 

pneumoniae ATCC 25955 foram clonados neste vetor. A bactéria hospedeira utilizada foi E. 

coli AG1. Com a obtenção de um clone positivo, contendo o agrupamento, foram realizados 

diversos testes de produtividade. Vários tipos de meio foram testados para averiguar a produção 

do diol pelos clones. Obteve-se um fator de conversão de 0,46 mol/mol em um meio complexo 

com adição de glicerol em um cultivo em anaerobiose. O resultado foi positivo considerando 

as diferenças entre o metabolismo energético da bactéria doadora dos genes e da receptora, que 

precisou ajustar o metabolismo para esta condição e conseguiu produzir o composto com 

sucesso. 
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Utilizando a mesma cepa E. coli AG1 com genes de Klebsiella pneumoniae, Tong e 

Cameron (1992) conseguiram aumentar o rendimento da produção de 1,3-propanodiol para 0,63 

mol1,3-propanodiol/molglicerol realizando uma co-fermentação com glicerol e glicose. A adição de 

glicose no meio serviu para um aumento de co-fatores reduzidos e foi sugerido pelos autores 

que a eliminação de vias metabólicas que consumissem NADH poderia levar a um aumento na 

produção de 1,3-PDO. 

O gene yqhD de Escherichia coli possue uma similaridade muito grande com a 1,3-

propanodiol desidrogenase; ele pode realizar a conversão de 3-HPA em 1,3-PDO com a 

utilização de NADH ou NADPH e também possui uma sensibilidade muito menor as 

quantidades de oxigênio, podendo ser uma alternativa para utilização em processos mais 

aeróbios (EMPTAGE et al., 2003; SULZENBACHER et al., 2004). Utilizando esse gene em 

um vetor de indução térmica e a glicerol desidratase de Citrobacter freundii, Zhang e 

colaboradores (2006) conseguiram produzir em uma cepa receptora de E. coli um rendimento 

de 0,81 mol1,3-propanodiol/molglicerol. 

Um estudo realizado por Qi e colaboradores (2011) também tentou expressar o gene 

yqhD de Escherichia coli em uma combinação com os genes que codificam a glicerol 

desidratase de K. pneumoniae, todos sob a influência do promotor trc; foi atingida uma 

produção de 28 g/L de 1,3-PDO. Esse trabalho se destacou ao descrever as melhores condições 

para o funcionamento da glicerol desidratase, que acontece à 45 °C em pH 9 e à 37 °C em pH 

7.  

Assim como as clonagens utilizando construção de bibliotecas genômicas, outros tipos 

podem ser realizados para obtenção de resultados positivos com a clonagem diretamente do 

genoma bacteriano. Essas técnicas envolvem a amplificação da parte de interesse do genoma 

utilizando enzimas polimerases com alta fidelidade, assim, o resultado é a purificação de 

fragmentos dos genes alvo, já prontos para serem clonados.  

Utilizando esta técnica, Tang e colaboradores (2009) clonaram genes de produção de 

1,3-PDO em uma E. coli hospedeira. O gene que codifica a glicerol desidratase foi amplificado 

do DNA genômico de uma cepa de Clostridium butyricum e o da 1,3-PDO desidrogenase foi 

obtido com a utilização de outra cepa de E. coli, tais genes foram inseridos em um vetor com 

expressão controlada pela temperatura. A cepa construída foi cultivada com a variação de 

diversos parâmetros para a análise da produção do diol. O processo de fermentação ocorreu em 

dois estágios, no primeiro, a temperatura manteve-se à 30 oC, o que acarretou em um aumento 

da densidade celular e produziu ácidos orgânicos e acetato; na segunda etapa, a temperatura foi 
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aumentada para 42 ºC, ativando a expressão dos genes clonados e o glicerol foi rapidamente 

transformado em 1,3-PDO. Esse processo atingiu um rendimento, em apenas 40 horas de 

cultivo, de 104,4 g/L de 1,3-propanodiol, valor nunca antes relatado utilizando glicerol como 

única fonte de carbono, e uma conversão de 90,2% (g de 1,3-propanodiol/g de glicerol). Além 

da clonagem de genes em vetores para a produção do diol em cepas que não tinham essa 

capacidade, outro tipo de clonagem também é muito encontrado consiste na superexpressão de 

genes alvo em bactérias que já são capazes de sintetizar o composto. 

Há diversos plasmídeos que podem aumentar a expressão normal de um gene. 

Teoricamente, utilizando essa metodologia, ao superexpressarmos o gene e consequentemente 

aumentar a tradução de sua enzima, podemos tanto obter maior quantidade do composto 

produzido por esta, quanto realizar um desequilíbrio de metabólitos dentro da célula. Esse 

desequilíbrio pode ocorrer no balanço de coenzimas reduzidas e oxidadas, e na quantidade de 

outras moléculas indesejadas. Uma primeira estratégia é fazer a superexpressão de certos genes 

de uma bactéria em outra hospedeira.  

Utilizando Escherichia coli como cepa receptora de genes e um cultivo com mistura de 

glicerol e glicose, um rendimento de 0,68 mol1,3-propanodiol/molglicerol foi obtido com uma cultura 

em batelada alimentada com os genes de produção em plasmídeos de expressão controlada, o 

pET28a (que recebeu os genes glicerol desidratase e 1,3-PDO desidrogenase) e pET22 (que 

recebeu o fator de reativação da glicerol desidratase); os genes foram retirados de uma 

Klebsiella pneumoniae e, assim, Wang e colaboradores (2007) conseguiram aumentar a 

expressão da enzima glicerol desidratase de Klebsiella pneumoniae em 17 vezes em relação 

àquela encontrada na cepa original. 

No ano de 1998, uma equipe de pesquisa liderada por Skraly testou a ação do promotor 

trc na indução dos genes dha (dhaB e dhaT) de K. pneumoniae. Com a utilização de IPTG 

adicionado ao meio de cultivo, foi possível obter uma produção de 6,3 g/L de 1,3-PDO com um 

rendimento de 0,82 mol1,3-propanodiol/molglicerol (SKRALY et al., 1998). 

Utilizando Escherichia coli como receptora de genes da glicerol desidratase de 

Clostridium butyricum, Dabrowski e colaboradores (2012) conseguiram produzir 3,7 g/L de 

1,3-PDO e atingir um rendimento de 0,36 mol1,3-propanodiol/molglicerol sob condições aeróbias e 

somente utilizando glicerol como fonte de carbono.  

Genes do agrupamento dha de Klebsiella pneumoniae (dhaB e dhaT) foram expressos 

cada um com um com o controle de promotores T7 distintos em E. coli. Foi obtido uma 
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eficiência de conversão de glicerol em 1,3-propanodiol de 0,35 mol1,3-propanodiol/molglicerol (MA 

et al., 2009).   

Um estudo recente construiu uma cepa de Escherichia coli que continha os genes da 

glicerol desidratase (dhaBCE) e fator de reativação da glicerol desidratase (dhaFG) de C. 

freundii e a 1,3-propanodiol desidrogenase (dhaT) de K. pneumoniae todos sob controle de um 

promotor T7; em cultivos em batelada, foi atingido um rendimento de 0,4 mol1,3-

propanodiol/molglicerol com a produção de 10,6 g/L de 1,3-propanodiol a partir de um consumo de 

32,6 g/L de glicerol. 

A produção de 1,3-propanodiol pode gerar alguns metabólitos que se acumulam e 

tornam-se tóxicos para a bactéria. Um exemplo de metabólito tóxico é o metilglioxal. Ele foi 

descrito como um composto tóxico quando Da Silva e colaboradores (2009) tentaram 

superexpressar o agrupamento dha de K. pneumoniae e C. freundii em Escherichia coli. Zhu e 

colaboradores (2001) conseguiram reduzir este composto em uma cepa de Escherichia coli que 

recebeu o gene da glioxilase I de Pseudomonas putida e o agrupamento dha de K. pneumoniae. 

Com a indução dos genes dha com IPTG e a redução do metabólito tóxico, o rendimento do 

processo de produção de 1,3-propanodiol aumentou de 0,33 para 0,52 mol1,3-propanodiol/molglicerol. 

Em outro estudo, foram produzidas cepas modificadas de E. coli capazes de converter 

glicerol à 1,3-propanodiol, utilizando a superexpressão dos genes da regulação do complexo 

dha de K. pneumoniae ou C. freundii. O resultado final não se mostrou satisfatório, devido à 

pequena conversão de um metabólito a outro. A maior razão para o baixo rendimento foi a 

grande produção de subprodutos tóxicos que inibiram o processo, tal como o glicerol-3-fosfato 

(ZHU; LAWMAN; CAMERON, 2002). Uma solução para o acúmulo de glicerol-3-fosfato, o 

aumento de atividade da glicerol-3-fosfato desidrogenase, foi sugerida por Zhu e colaboradores 

(2002) pela adição de fumarato no meio de cultura. O fumarato, também pode funcionar 

aumentando a atividade da glicerol desidratase por um aumento da ativação do fator de 

reativação da glicerol desidratase de Klebsiella pneumoniae. Isso acontece, pois há um aumento 

na produção de ATP na presença de fumarato, o que aumenta a obtenção de 1,3-PDO (LIN et 

al., 2005). 

 O acúmulo de alguns intermediários do metabolismo pode afetar a reprodução celular e 

alterar as taxas de produção dos metabólitos de interesse. Esses fatores também podem ser 

controlados geneticamente para que se direcione os fluxos e melhore o cultivo bacteriano e 

produtividade. 
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Assim, uma estratégia para aumentar a produção de 1,3-PDO é a rápida conversão de 3-

HPA em 1,3-PDO, para reduzir o acúmulo de 3-HPA, composto que pode ser prejudicial ao 

cultivo celular. Com esta intenção, Zhuge e colaboradores (2010) construíram cepas contendo 

plasmídeos superexpressando os genes da 1,3-PDO desidrogenase de E. coli (que utiliza 

NADPH) e de K. pneumoniae (que utilliza NADH) em uma cepa hospedeira de K. pneumoniae. 

Isso resultou numa produção de 3-HPA 25% menor que a cepa original; um aumento de 1,3-

PDO produzido e diminuição de produção de outros metabólitos provenientes da fermentação 

quando a desidrogenase de K. pneumoniae era superexpressa. Ocorreu um aumento de 

quantidade de etanol quando a desidrogenase de E.coli era superexpressa, pois gerava mais 

NADH para produção de etanol e, quando as duas eram superexpressa conjuntamente, geravam 

um aumento molar da produção de 1,3-PDO de 11,8%, pois utilizavam tanto o NADH quanto 

o NADPH para tal conversão, aumentando a sua eficácia.  

  

  2.7 Enzimas com especificidade alterada   

 

 Carreadores de elétrons do metabolismo celular, como NADH, NADPH, ferredoxina, 

entre outros, têm um papel importante na transferência de energia de um composto para outro 

(LAKSHMANAN et al., 2013; PAKRASI, 1995). Compostos de alta energia podem doar 

elétrons para o NADP+ e este transferir esta energia a outro composto, por exemplo, servindo 

como cofator de uma reação. Desta forma, manter o balanço redox celular em um cultivo, onde 

não há O2 para captar elétrons em excesso, é necessário para que se alcance o metabolismo 

celular desejado, sem excesso de subprodutos, e com maior produtividade possível. Para 

alcançar esse equilíbrio, uma forma é modificar a especificidade de certas enzimas pelos seus 

cofatores (LAKSHMANAN et al.; 2013). 

Segundo estudos, a isocitrato desidrogenase NADP dependente (icdhnadp) procariótica 

surgiu aproximadamente à 3,5 bilhões de anos pela demanda de NADP reduzido para a 

adaptação de crescimente em acetato como fonte de carbono. No crescimento em glicose, no 

qual há uma grande quantidade de energia disponível, o NADPH para crescimento celular é 

proveniente da via das pentoses. No metabolismo de acetato, como há uma menor quantidade 

energética disponível, ela necessita de vias alternativas de produção de NADPH, portanto há a 

utilização da icdhnadp, da transidrogenase (tanto de membrana, quanto citosólica) e a malato 

desidrogenase NADP dependente (que faz a conversão de malato em oxaloacetato) (ZHU, 

GOLDING, DEAN, 2005). 
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Os resíduos de aminoácidos que determinam a especificidade da isocitrato 

desidrogenase por NAD ou NADP são bem conhecidos (IMADA et al., 2008), possibilitando a 

síntese de genes com especificidade alterada. Zhu e colaboradores (2005) conseguiram alterar 

a especificidade da enzima (de NADP para NAD) com sete modificações do sítio ativo 

enzimático: alteração de Lisina (posição 344) por Aspartato, Tirosina345Isoleucina, 

Valina351Alanina; essas três primeiras alterações conferem a especificidade para NAD, 

Tirosina391Lisina e Arginina395Serina, removem a interação com o 2’-fosfato do NADP e 

duas mudanças adicionais que aumentam a atividade da enzima mas não alteram a 

especificidade por co-fatores: Cisteína201Metionina e Cistína332Tirosina. Com tais mutações, 

observou-se que quando a E. coli icdhnadp cresce em acetato em conjunto com a enzima 

selvagem, ela é fortemente selecionada. 

A modificação da especificidade da enzima glicose-6-fosfato desidrogenase NADP 

dependente (g6pdhnadp) para se tornar NAD dependente também tem sido objeto de estudo. Esta 

enzima está presente na via das pentoses, via responsável por parte importante da produção de 

NADPH celular em Escherichia coli; ela é responsável por cerca de um terço de todo o NADP 

necessário para o crescimento com glicose como fonte de carbono (SAUER et al., 2004). Ela 

realiza a primeira das reações envolvendo produção de NADPH na via das pentoses e a 

alteração de sua especficidade por coenzimas pode representar uma estratégia de gerar produtos 

que demandem NADH para sua biossíntese, pois para uma produção de moléculas precursoras 

para o crescimento celular, quando a bactéria está crescendo em um meio mínimo, é necessária 

a presença de fluxo nesta via, sendo obrigatória a sua utilização (OLAVARRIA, VALDÉS, 

CABRERAS, 2012).  
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3 JUSTIFICATIVA 

 

A cepa de Klebsiella pneumoniae isolada por Silva (2010) é uma excelente produtora do 

1,3-propanodiol, porém há algumas limitações que não a tornam uma candidata à utilização 

industrial direta, como a patogenicidade associada a essa espécie bacteriana e a presença de 

cápsula glicopolissacarídica que dificulta o processamento dos cultivos e para extrações de 

DNA. Algumas técnicas de clonagem de genes podem ser aplicadas para que a capacidade de 

produção do diol seja transferida para uma hospedeira mais indicada para manejo seguro.  

Foram propostas nesse trabalho duas técnicas para a clonagem do agrupamento de genes 

dha; primeiramente a técnica da montagem de biblioteca genômica possibilita a transferência 

dos genes do agrupamento diretamente do DNA genômico para um plasmídeo, mantendo 

assim, sua sequência idêntica ao do DNA genômico doador. Essa técnica, anteriormente 

utilizada por Tong e colaboradores (1991) com este mesmo objetivo, gerou uma produção do 

diol significativamente alta. 

A segunda abordagem de clonagem utilizada no trabalho foi a amplificação do 

agrupamento dha diretamente do DNA genômico da K. pneumoniae GLC29 por PCR, 

utilizando oligonucleotídeos flanqueando os genes. Essa abordagem pode certificar que o que 

for inserido no plasmídeo é apenas o agrupamento dha.  

Os resultados obtidos pela análise de modos elementares indicaram que o hospedeiro 

adequado seria uma bactéria ainda não disponível, necessitando a construção da linhagem 

recombinante adequada para hospedar os genes dha de forma a melhorar o processo de 

produção de 1,3-PDO. 

A linhagem hospedeira adequada estaria alterada em enzimas que normalmente utilizam 

NADP como co-fator por seus homólogos que utilizam NAD. Seriam alvo do estudo a mudança 

da especificidade da enzima isocitrato desidrogenase e glicose-6-fosfato desidrogenase. Em um 

primeiro estágio foi avaliada a expressão dessas enzimas com plasmídeos induzíveis em cepas 

nocauteadas nos genes de estudo. Em uma segunda fase, seria realizada a substituição do gene 

selvagem por aquele que codifica a enzima com a especificidade alterada. 

O ponto positivo deste trabalho é incorporar a Engenharia Metabólica para a análise e 

escolha do hospedeiro final para expressão dos genes heterólogos, com intuito que este consiga 

suprir um ambiente metabólico mais adequado e gerar um melhor resultado de produção.  

Muitos autores que realizaram a clonagem de certos genes de produção do 1,3-PDO, 

tiveram uma produção inferior à esperada. Isso ocorre devido à falta de uma análise metabólica 
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mais aprofundada visando a busca da condição mais adequada para a expressão dos genes 

heterólogos.    
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4 OBJETIVOS 

 

Esse trabalho teve por objetivo a expressão de genes dha em linhagem hospedeira 

adequada para maximizar a produção de 1,3-propanodiol e minimizar a formação de outros 

produtos de fermentação. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 Microrganismos e plasmídeos 

 

5.1.1 Klebsiella pneumoniae GLC29  

 

Foi utilizada a cepa Klebsiella pneumoniae GLC 29 isolada por Silva (2010) em um 

trabalho de bioprospecção de organismos produtores de 1,3-propanodiol a partir de glicerol.  

Para a confirmação da identidade dessa bactéria foi amplificado e sequenciado o DNA 

correspondendo a parte do RNA ribossomal 16S. A amplificação foi realizada utilizando os 

iniciadores 27f (LANE, 1991) e 1401r (HEUER et al., 1997) (sequências presentes no apêndice 

J). Também foi realizado o perfil de resistência a antibióticos, testando 14 tipos diferentes de 

substâncias (discos de antibiótico da marca Cefar, São Paulo, Brasil). 

 

5.1.2 Linhagens de Escherichia coli 

  

Foram utilizadas diferentes linhagens de Escherichia coli:  

 

Tabela 1 – Bactérias utilizadas no trabalho 

 

Bactéria Genótipo / Características relevantes Origem/ referência 

Escherichia coli XL1 Blue TcR; lacIqZΔM15; Tn10 
BULLOCK; FERNANDEZ; 

SHORT, 1987 

Escherichia coli MG1655 F-; lambda-; ilvG-; rfb-50; rph-1 doada por OLAVARRIA, 2012 

Escherichia coli DH10B 

F- ; mcrA; Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC); Φ80dlacZΔM15; 

ΔlacX74; endA1; recA1; deoR 

Δ(ara,leu)7697; araD139; galU; galK; nupG; rpsL; 

λ- 

GRANT et al., 1990 

Escherichia coli MG1655 

∆zwf 

F-; lambda-; ilvG-; rfb-50; rph-1 

∆zwf (deleção do gene da glicose-6-fosfato 

desidrogenase) 

OLAVARRIA; VALDÉ, 

CABRERAS, 201 

Escherichia coli MG1655 

g6pdhnad 

F-; lambda-; ilvG-; rfb-50; rph-1 

Gene da glicose-6-fosfato desidrogenase NAD-

dependente 

OLAVARRIA; VALDÉS; 

CABRERAS, 2012 

Escherichia coli MG1655 

icdhnad 

F-; lambda-; ilvG-; rfb-50; rph-1 

Gene da isocitrato desidrogenase NAD-dependente 
Este trabalho 

Escherichia coli MG1655 

g6pdhnad icdhnad 

F-; lambda-; ilvG-; rfb-50; rph-1 

Gene da glicose-6-fosfato desidrogenase e isocitrato 

desidrogenase NAD-dependentes 

Este trabalho 

Escherichia coli MG1655 
∆icd KanR 

F-; lambda-; ilvG-; rfb-50; rph-1 

∆icd (deleção do gene da isocitrato desidrogenase); 
KanR 

Keio collection – Fermentas – 

Life technologies, California, 
EUA 
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Escherichia coli MG1655 

∆icd  

F-; lambda-; ilvG-; rfb-50; rph-1 

∆icd (deleção do gene da isocitrato desidrogenase);  
Este trabalho 

Escherichia coli MG1655 

∆zwf  ∆icd 

F-; lambda-; ilvG-; rfb-50; rph-1 

∆icd (deleção do gene da isocitrato desidrogenase); 

∆zwf (deleção do gene da glicose-6-fosfato 

desidrogenase) 

Este trabalho 

 

 

5.1.3 Plasmídeos   

 

Foram utilizados os seguintes plasmídeos: 

 

Tabela 2 – Plasmídeos utilizados no trabalho 

 

Plasmídeos Características Origem/ referência 

pBBR1MCS – 2 

 

Plasmídeo mobilizável com amplo 

espectro de hospedeiros (5,144 Kb), KmR. 

Kovach et al. (1995) 

pBBR1MCS – 2::dha 

 

KmR; genes dha de produção de 1,3-

propanodiol provenientes da K. 

pneumoniae GLC29 

Este trabalho 

pTrc99A Plasmídeo com promotor trc; AmpR (4,176 

Kb) 

VELKOV et al, 2005 

pTrc99A::icdhnad Plasmídeo com promotor trc; possui o 

gene icdhnad; AmpR  

Este trabalho 

pTrc99A::icdhnadp Plasmídeo com promotor trc; possui o 

gene icdhnadp; AmpR  

Este trabalho 

pTrc99A::g6pdhnap Plasmídeo com promotor trc; possui o 
gene g6pdhnad; AmpR  

doada por OLAVARRIA, 2012 

pTrc99A::g6pdhnadp Plasmídeo com promotor trc; possui o 

gene g6pdhnadp; AmpR  

doada por OLAVARRIA, 2012 

pKD13 Plasmídeo que possui a sequência 

FRTKanRFRT; KanR; AmpR  

DATSENKO; WANNER, 2010 

pKD46 Plasmídeo que possui a replicação sensível 

à temperatura repA101ts; AmpR 

DATSENKO; WANNER, 2010 

pCP20 Plasmídeo que possuioo gene Flp da 

recombinase de leveduras; replicação 

sensível à temperatura repA101ts; CmR; 

AmpR 

CHEREPANOV; 

WACKERNAGEL, 1995 

pUC57::icdhnad Possui o gene icdhnad; AmpR Genscript, New Jersey, EUA 

pUC57::icdhnadFRTKanFRT Possui a construção icdhnadFRTKanFRT; 

AmpR 

Este trabalho 

pUC19 AmpR NORRANDER; KEMPE; 

MESSING, 1983 

pUC19::UpstreamicdhnadFR

TKanFRTDownstream 

Possui a construção 

UpstreamicdhnadFRTKanFRTDownstream 

AmpR 

Este trabalho 
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5.2 Detecção e clonagem de genes relacionados à biossíntese de 1,3-propanodiol  

 

5.2.1 Extração do DNA genômico  

 

 Os DNA genômicos das cepas (Escherichia coli (diversas cepas) e Klebsiella 

pneumoniae) foram extraídos com a utilização do kit de extração DNeasy Blood & Tissue Kit 

(QIAgen, Califórnia, EUA) seguindo as orientações do fabricante. Eles foram conservados em 

uma temperatura de -20 oC e posteriormente utilizadas para clonagens e PCR. 

 

5.2.2 Montagem dos oligonucleotídeos (iniciadores) 

 

Com base em sequências disponíveis em bancos de dados (GenBank – National Center 

of Biotechnology Information – NCBI –ncbi.nlm.nih.gov) foram desenhados oligonucleotídeos 

(iniciadores). Sequências de genes ortólogos depositados no GenBank foram recuperadas 

utilizando o programa blastn (ALTSCHUL et al., 1990). As sequências foram alinhadas 

utilizando o programa ClustalW (LARKIN et al., 2007). Os oligonucleotídeos, algumas vezes 

possuindo degenerações e sítios de restrição, foram desenhados em regiões conservadas e 

utilizando o programa FastPCR e Serial Cloner (versão 2.6.1) para escolha de pares de 

oligonucleotídeos adequados. Os oligonucleotídeos montados e usados neste trabalho se 

encontram no Apêndice J. 

 

5.2.3 Programas de PCR 

 

Os programas de PCR foram delineados segundo o tamanho do amplicon a ser obtido, 

a temperatura de anelamento dos pares de oligonucleotídeos e os manuais de funcionamento 

das enzimas utilizadas para cada reação. 

 As reações de PCR foram montadas com o mix da enzima Taq e dNTPs (PCR GoTaq® 

Green Master Mix - Promega, Winsconsin, EUA) para detecção de amplicons e PCR de 

confirmação rotineira e com a enzima Phusion (Promega, Winsconsin, EUA) para 

amplificações realizadas nas clonagens. 

 

5.2.4 Digestão e ligação com enzimas de restrição 
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Para digerir os produtos das PCR e plasmídeos foram utilizadas enzimas de restrição da 

empresa Fermentas (Fermentas – Life Technologies, California, EUA) e para ligar os 

fragmentos foi utilizada a enzima T4 DNA ligase (Fermentass– Life Technologies, California, 

EUA), ambas segundo as orientações do fabricante. 

 

5.2.5 Visualização do DNA 

 

Para visualização e análise do DNA foi realizada uma corrida eletroforética utilizando 

gel de agarose em uma concentração de 0,8% (m/v). Para dissolver o gel foi utilizada a solução 

de TAE, assim como no tampão de corrida (apêndice I). Ao final da corrida, os fragmentos de 

DNA foram corados com brometo de etídio (0,1 mg/100 mL de TAE – apêndice I) durante 20 

minutos, lavados no mesmo tampão e visualizados sob luz UV (254 nm) em transiluminador 

(Multidoc-It Digital Imaging system UV transiluminator, EUA). Foi também utilizado em parte 

deste trabalho o corante SYBR® Safe DNA Gel Stain (Life Technologies – Invitrogen, 

California, EUA) segundo a descrição do fabricante. Foram aplicados no gel, para comparação 

do tamanho do amplicon obtido, marcadores de peso molecular Ladder 1 kb plus e Ladder λ 

HindIII (Fermentas – Life Technologies, California, EUA). 

 

5.2.6 Purificação dos produtos de PCR e reação de sequenciamento 

 

Para isolar e purificar o produto de interesse de cada PCR, após a visualização dos 

fragmentos obtidos em gel de agarose, foram utilizados os kits Gel Extraction Kit e QIAquick 

PCR purification kit (QIAgen, California, EUA), conforme instruções do fabricante. 

 O DNA obtido da purificação foi analisado em espectofotômetro (NANOVUE Plus GE) 

por leitura de absorbância a 260 e 280 nm para determinação da concentração e pureza da 

amostra. 

 Os produtos de PCR obtidos e purificados foram utilizados para montagem de uma 

reação de sequenciamento no Centro de Estudos do Genoma Humano com o ABI 3730 DNA 

Analyser (Applied Biosystems, California, EUA). Essas reações foram feitas com utilização do 

BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Thermo Scientific – Life Technologies, 

California, EUA). As sequências foram analisadas pelo software Analysis 5.3.1 com utilização 

do Base Caller KB. 
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 Os resultados foram analisados com os programas tblastx e blastn (ALTSCHUL et al., 

1990) com objetivo de alinhar os aminoácidos da sequência com os respectivos genes e regiões 

do genoma presentes no banco de dados. 

 

5.2.7 Montagem da biblioteca genômica e inserção de fragmentos de DNA nos plasmídeos 

 

Para a montagem da biblioteca genômica foi utilizado o DNA da Klebsiella pneumoniae 

GLC29 e a cepa Escherichia coli XL1-Blue (BULLOCK; FERNANDEZ; SHORT, 1987) como 

hospedeiro intermediário, utilizando o vetor pBBR1MCS-2 (KanR) (KOVACH et al., 1995). 

 

5.2.7.1  Montagem do vetor com inserto 

 

O vetor pBBR1MCS-2 foi extraído de sua bactéria hospedeira (E. coli) utilizando 

QIAprep Spin Miniprep kit (QIAgen, California, EUA). O vetor pBBR1MCS-2 e o DNA 

genômico da K. pneumoniae GLC29 foram digeridos com a enzima HindIII (Fementas – Life 

Technologies, California, EUA). O vetor foi desfosforilado com a enzima fosfatase alcalina de 

camarão (Shrimp Alkaline fosfatase, Fementas – Life Technologies, California, EUA) e, após 

esse processo, foram ligados com a enzima T4 DNA ligase (Fementas – Life Technologies, 

California, EUA). 

 

5.2.7.2  Transformação de células competentes por choque térmico (protocolo adaptado de 

SAMBROOK et al., 1989) 

 

Para produzir as células competentes de Escherichia coli XL1 Blue foram realizadas 

estrias em meio LB (Luria Bertani) e incubados a 37 oC por 18 horas. Colônias isoladas desta 

cultura foram inoculadas em meio LB líquido contendo MgCl2 (10 mM) e MgSO4 (10 mM) e 

incubando-se em agitador rotativo à 37 oC. Ao atingir a D.O. (densidade óptica) de 0,3 em 650 

nm (cerca de 3 horas depois do início do cultivo), a cultura foi centrifugada em tubos de fundo 

cônico de 15 mL estéreis por 15 minutos à 4000 rpm e 4 oC. O precipitado de bactérias foi 

ressuspendido em 4 mL tampão de transformação (apêndice I) e incubado por 15 minutos em 

gelo. Após esse tempo, o material foi novamente centrifugado por 15 minutos nas mesmas 

condições anteriores. O precipitado foi ressuspendido em 1 mL de tampão de transformação e 

dividido em alíquotas de 200 µL em tubos de microcentrífuga de 1,5 mL estéreis. 
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As células competentes receberam 5 µL da mistura de ligação (plasmídeo pBBR1MCS-

2 ligados a inserto de DNA genômico de Klebsiella pneumoniae GLC29) e foram deixadas em 

banho de gelo por 30 minutos. Em seguida, as células foram submetidas a um choque térmico 

por 2 minutos à 42 oC e novamente colocadas em banho de gelo. Foi adicionado 600 µL de 

meio LB líquido e incubou-se por 60 minutos à 37 oC. 

A cultura de células foi inoculada em meio LB com ágar contendo o antibiótico 

canamicina (LBK), no qual foi previamente espalhado 10 µL de solução de IPTG (20% em 

água) e 50 µL de solução de X-Gal (2% em N,N dimetilformamida). 

A placa com as células foi incubada por 18 horas em estufa 37 oC e os clones que 

possuíam o plasmídeo com o inserto foram selecionados por possuírem cor branca, diferente 

dos de cor azul, que possuíam somente o plasmídeo sem o inserto (método de seleção por α-

complementação). 

 

5.2.7.3  Transformação de células competentes por eletroporação (protocolo adaptado de 

SAMBROOOK et al., 1989) 

 

Para realização do processo de eletroporação, 1 mL de um pré-inoculo de E. coli que 

iria receber o plasmídeo (crescido em LB líquido por 18 horas a 150 rpm e 37 ºC) foi utilizado 

para inocular 100 mL de meio LB líquido. Esse cultivo foi deixado em agitador rotativo à 150 

rpm e 37 ºC até atingir a D.O. de 0,5 em 600 nm, e em seguida ficou 15 minutos em gelo. Foram 

realizadas quatro centrifugações (15 min, 4 ºC e 800 rpm) de lavagens com água destilada estéril 

gelada (nas duas primeiras) e água destilada com 10% de glicerol estéril e gelada (nas duas 

últimas) para a retirada do excesso de sais do meio de cultura. O precipitado de células foi 

resuspendido em glicerol 10%, aliquotado 40 µL em cada tubo de microcentrífuga e conservado 

em freezer -80 ºC. Para realizar o processo de eletroporação, 1 a 2 µL de DNA plasmidial 

(contendo no máximo 100 ng de material) foi adicionado à alíquota celular e colocado em uma 

cubeta para eletroporação (BioRad, Califórnia, EUA). As células foram submetidas a 200 Ω, 

25 µF e 2,5 v, para cubetas de 2 mL de capacidade, e 1,5 v para cubetas de 1,5 mL de capacidade 

no eletroporador GenePulser XCell™ (BioRad, California, EUA). Após o pulso elétrico, as 

células foram ressuspendidas rapidamente em 1 mL de meio LB líquido, cresceram em agitação 

à 37 ºC por uma hora e foram plaqueadas em placas de LB ágar com antibiótico correspondente 

à resistência do plasmídeo inserido. Foram incubadas durante a noite, à 37 ºC, para obtenção 

dos mutantes contendo o plasmídeo. 
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5.2.7.4  Montagem das placas multipoços da biblioteca genômica 

 

 Os clones transformantes foram distribuídos em placas de petri divididas em 60 partes 

e posteriormente foram acondicionados em placas multipoços (96 poços) contendo meio LB 

líquido e canamicina. As placas multipoços foram utilizadas para preservação em freezer -20 

oC, após a adição de glicerol para uma concentração final de 10%.  

Os clones foram nomeados segundo o número da placa em que estavam e a posição 

nessa. Para obter o DNA plasmidial da placa multipoços foram realizadas extrações de 30 

clones de cada vez, dividindo a placa em duas partes, nomeando uma parte A (colunas 1 - 5 e 

fileiras A – F) e a outra B (colunas 6 -10 e fileiras A - F). 

 Esta estratégia tinha por objetivo identificar inicialmente a presença de clones positivos 

em um grupo de clones da biblioteca genômica. Em seguida, esse grupo foi analisado para 

identificar o clone abrigando o fragmento de DNA de interesse. Essa foi uma estratégia adotada 

para reduzir o número total de PCRs que seriam necessárias para avaliar toda a biblioteca 

genômica para presença do(s) clone(s) de interesse. 

 

5.2.8  Extração do DNA plasmidial da biblioteca genômica 

 

 Para extração do DNA plasmidial foi utilizado o método de Birnboim e Doly (1979) 

modificado. Primeiramente, foram preparadas novas culturas (replicata) de cada um dos grupos 

da biblioteca genômica em placas multipoços após incubação por 18 horas. O número máximo 

de 30 clones por grupo foi definido com base em experimentos prévios que indicam o limite de 

detecção de um clone positivo em uma mistura de clones. Os grupos de clones foram 

transferidos para microtubos em alíquotas de 2 mL e centrifugados 5 minutos a 13000 rpm, a 

20 ºC até que todo o material do grupo se esgotasse. O sobrenadante foi descartado e o 

sedimento foi ressuspenso em 1 mL de tampão TE (Tris/HCl 10 mM, EDTA 1 mM, pH 8,0) 

para retirar os restos de meio de cultura, sendo posteriormente centrifugado. O sobrenadante 

foi descartado e as células foram ressuspensas em 100 µL de solução de GET (glicose 50 mM, 

EDTA de cálcio e sódio 10 mM, Tris/HCl 25 mM, pH 8,0) gelado, agitadas vigorosamente e 

incubadas em banho de gelo por 5 minutos. Adicionaram-se 200 µL da solução SDS a 10% em 

NaOH (0,2 M), misturou-se por inversão e incubou-se por 5 minutos em banho de gelo. Para a 

precipitação do DNA cromossomal e proteínas foram adicionados 150 µL de solução de acetato 

de potássio (apêndice I) previamente gelada e, após nova incubação por 5 minutos em banho 
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de gelo, centrifugou-se a amostra por 20 minutos a 11000 rpm e 4 ºC. O sobrenadante contendo 

o DNA plasmidial foi transferido para um novo microtubo, onde se procedeu a extração com 

fenol/clorofórmio/álcool isoamílico (Ultra PureTM Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol da 

empresa Invitrogen – Life Technologies, California, EUA), centrifugou-se por 10 min a 11000 

rpm e 4 ºC. Em seguida, foi feita a precipitação do DNA plasmidial com etanol absoluto (750 

µL), incubou-se por 60 minutos em banho de gelo e, após este período, a amostra foi 

centrifugada por 30 minutos a 11000 rpm e 4 ºC. Em seguida, o DNA foi lavado com etanol a 

70%, centrifugado por 30 minutos a 11000 rpm e 4 ºC, seco à 37 oC por 20-30 minutos e 

ressuspenso em água contendo 0,01% do volume de solução de RNAse (1 mg/mL) e incubado 

por 1 hora a 37 ºC. O material extraído foi mantido em estoque a -20 ºC. 

 

5.3 Análise de modos elementares do metabolismo de Klebsiella pneumoniae GLC29 

 

A partir de dados da literatura sobre o metabolismo do glicerol, biossíntese de 1,3-

propanodiol e outros produtos de fermentação, considerando ainda a biossíntese de biomassa, 

foi construída uma rede metabólica para representar o metabolismo de biossíntese de 1,3-

propanodiol e outros produtos de fermentação em diversas bactérias a partir de glicerol. As 

reações dessa rede metabólica foram analisadas no programa Metatool (PFEIFER et al., 1999) 

e identificados os modos elementares de funcionamento do metabolismo (TRINH et al., 2009). 

O objetivo foi identificar modos elementares que representassem o metabolismo de K. 

pneumoniae GLC29 com base em dados de produção de 1,3-propanodiol disponíveis na 

literatura, bem como aqueles modos elementares que maximizariam a produção de 1,3-

propanodiol e minimizariam a formação de outros produtos de fermentação.  

 

5.4  Construção da linhagem com isocitrato desidrogenase NAD-dependente 

 

5.4.1 Síntese de gene icdhnad dependente 

 

A síntese de gene icdhnad dependente foi realizada com a empresa GenScript (New 

Jersey, EUA). O desenho desse gene sintético foi realizado considerando a sequência do gene 

icdh de E. coli MG1655 com substituição nos resíduos de aminoácidos que garantem a 

especificidade por NAD (ZHU; GOLDING; DEAN, 2005). 
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Para analisar a ação das enzimas com especificidade modificada foram sugeridas duas 

abordagens: 

 

5.4.2  Abordagem epissomal 

 

Análise do efeito da mudança da especificidade e da expressão controlada da icdhnad 

(isocitrato desidrogenase NAD-dependente) e g6pdhnad (glicose-6-fosfato desigrogenase NAD 

dependente), utilizando o plasmídeo pTrc99A (AmpR) (VELKOV et al., 2005). Para isso, foram 

utilizadas bactérias com a deleção nos genes propostos (∆icd – deleção no gene codificante para 

a isocitrado desidrogenase e ∆zwf – deleção no gene codificante para a glicose-6-fosfato 

desidrogenase). Ensaios com variações de concentração de IPTG (0, 10, 20, 50 e 100 µM) foram 

realizados para testar a expressão de cada gene. Foi adicionado o plasmídeo pBBR1MCS-2 

contendo o agrupamento dha para a realização de cultivos para produção de 1,3-propanodiol 

com expressão controlada de cada enzima. Portanto, ao final das construções, foram obtidas 4 

cepas com as características demonstradas na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Linhagens bacterianas utilizadas para a abordagem epissomal  

 

Linhagens bacterianas 
Especificidade por coenzimas 

G6PDH ICDH 

E. coli MG1655 –pTrc99A vazio - pBBR1MCS-2::dha NADP NADP 

E. coli MG1655 g6pdhnad –pTrc99A vazio - pBBR1MCS-2::dha NAD NADP 

E. coli MG1655 ∆icd –pTrc::icdhnad - pBBR1MCS-2::dha NADP NAD 

E. coli MG1655 g6pdhnad ∆icd –pTrc::icdhnad  - pBBR1MCS-2::dha NAD NAD 

 

5.4.3 Abordagem cromossomal 

 

Foi realizada a análise do efeito da mudança da especificidade pela inserção dos genes 

com a afinidade alterada para coenzimas no cromossomo da E. coli MG1655. As cepas com as 

alterações cromossomais da glicose-6-fosfato desidrogenase, tanto a com a deleção do gene 

quanto a com o gene NAD-dependente, foram gentilmente doadas por Olavarria, 2012 

(OLAVARRIA; VALDÉS; CABRERAS, 2012). Foi realizada a construção de quatro cepas: 

Escherichia coli MG1655 selvagem, Escherichia coli MG1655 icdhnad, Escherichia coli 

MG1655 g6pdhnad e Escherichia coli MG1655 icdhnad g6pdhnad e a inserção do plasmídeo 
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pBBR1MCS-2::dha  para cultivos com produção de 1,3-propanodiol em cada uma. Para isso, 

foi realizado o método de Datsenko e Wanner (2000) de inserção de genes no cromossomo de 

Escherichia coli. 

 

5.4.3.1  Metodologia de Datsenko e Wanner (2000) 

 

A metodologia descrita por Datsenko e Wanner (2000) envolve as seguintes etapas: 

 

5.4.3.1.1 Deleção do gene icdhnadp no genoma da Escherichia coli MG1655 

 

 Foi adquirida uma cepa de Escherichia coli K12 MG1655 nocauteada no gene da 

icdhnadp da Keio collection (Fermentas – Life Technologies, California, EUA), e o nocaute (que 

possuía as regiões FRT flanqueando o gene que confere resistência à canamicina) foi utilizado 

como molde para a amplificação desta mesma região, juntamente com uma cauda de 

homologia, para realizar o mesmo nocaute na cepa Escherichia coli MG1655 g6pdhnad. 

    

5.4.3.1.2 Obtenção do fragmento linear icdhnadFRTKmFRT 

 

 O fragmento linear icdhnadFRTKmFRT foi obtido através de amplificação utilizando a 

técnica de PCR com oligonucleotídeos específicos construídos a partir da seqüência de DNA 

de seus genes. Esses oligonucleotídeos possuem, além da sequência que é homóloga ao sítio de 

clonagem, uma cauda que tem homologia com as sequências flanqueadoras deste gene no 

genoma da Escherichia coli que receberá o inserto.  

  

5.4.3.1.3 Plasmídeo pKD46 

 

 O plasmídeo pKD46 foi transformado na E. coli MG1655 ∆icd e Escherichia coli 

MG1655 g6pdhnad ∆icd com o intuito de auxiliar na recombinação homóloga do fragmento 

linear icdhnadFRTKmFRT. Este plasmídeo possui genes que codificam uma enzima que inibe a 

atividade das exonucleases da E.coli, que promoveriam a rápida digestão do DNA linear, e 

também possui genes do fago λ red que aumentam os eventos de recombinação homóloga. A 

cepa contendo este plasmídeo precisa ser cultivada com indução realizada com o açúcar 

arabinose (L-arabinose 10mM - INLAB, São Paulo, Brasil). 
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 Esse plasmídeo possui resistência à ampicilina e é termossensível, portanto, os cultivos 

desta cepa foram realizados à 30 oC. 

 

5.4.3.1.4 Transformação fragmento linear na E. coli MG1655 ∆icd pKD46 e Escherichia coli 

MG1655 G6PDHNAD ∆icd pKD46 

 

 O fragmento linear foi inserido por eletroporação (protocolo adaptado por Sambrook et 

al., 1989) e clones possuindo resistência à canamicina foram selecionados e testados para 

averiguar a presença do inserto icdhnadFRTKmFRT no genoma.  

 

5.4.3.1.5 Detecção dos clones positivos e retirada do plasmídeo pKD46 

 

 Para realizar a confirmação do inserto no local correto do genoma foram realizadas PCR 

que continham iniciadores que anelavam em partes externas ao fragmento; esses amplicons 

foram sequenciados. Os controles negativos foram amplificados da E. coli MG1655 sem 

inserto.  

 Para retirar o pKD46, que possui resistência à ampicilina, os clones positivos foram 

cultivados à 42 oC e transferidos para placas com LB sólido contendo canamicina e outra com 

ampicilina. Os clones que cresceram em canamicina e não cresceram em ampicilina foram 

selecionados, pois não possuíam o plasmídeo pKD46. 

 

5.4.3.1.6 Tranformação do plasmídeo pCP20 para retirada da resistência à canamicina 

 

O plasmídeo pCP20 é termossensível, possui resistência à ampicilina e possui o gene 

flp de Saccharomyces cerevisiae que expressa uma recombinase sítio-específica com os FRT e 

que realiza a retirada da sequência FRTKmFRT. O plasmídeo pCP20 foi inserido na E. coli 

MG1655 icdhnadFRTKmFRT e as células que possuíam a resistência à ampicilina foram 

cultivadas à 30 oC durante 18 horas para que o evento da recombinação pudesse ocorrer. Após 

esse tempo, foram plaqueadas colônias em placas de LB sólido. As colônias que cresceram 

foram submetidas a uma seleção em canamicina. As colônias que não possuíam resistência à 

canamicina foram testadas por PCR para confirmar a presença do icdhnad ausência do 

FRTKmFRT. 
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Os clones confirmados foram cultivados à 42 oC e 4 horas para a retirada do pCP20 e, 

após esse perídodo, os que cresceram em meio sem resistência e não cresceram em ampicilina 

foram selecionados e confirmada, por PCR, a presença da mutação de interesse. 

 

5.5  Medição da atividade enzimática das enzimas icdhnad/ icdhnadp e g6pdhnad/ g6pdhnadp  

 

 Para medir a atividade enzimática das cepas construídas possuindo os genes das enzimas 

naturais e mutadas no plasmídeo pTrc99A (abordagem epissomal descrita acima) foram 

realizados ensaios utilizando tampões de medição de atividade enzimática adequado a cada 

enzima em questão (verificar a composição deste no apêndice I). As cepas com o plasmídeo 

pTrc99A com os insertos foram cultivadas com diferentes concentrações de IPTG 0, 10, 20, 50 

e 100 µM e meio LB líquido, e os controles positivo (selvagem – para atividades NADP) e 

negativo (cepas nocauteadas nos genes em análise) em meio LB líquido, agitação de 150 rpm 

e 37 ºC até chegarem em uma D.O. entre 0,5 – 1,5 a 650 nm. Os cultivos foram brevemente 

centrifugados, ressuspendidos em tampões (descritos no apêndice I), mantidos em gelo e 

sonicados (Sonicador Vibracell – SONICS, Connecticut, EUA) até se obter uma solução mais 

translúcida. Após a sonicação, o material foi novamente centrifugado e o sobrenadante, 

contendo o interior celular, foi utilizado para realizar a medição da atividade enzimática. Foi 

adicionado o tampão de medição e a amostra em uma cubeta de espectrofotômetro. A medição 

ocorreu por 60 segundos e em um comprimento de onda de 340 nm determinando-se a 

inclinação do aumento de luz absorvida (UA/min) no Synergy H1 Microplate reader (BioTek, 

Vermont, EUA) com a utilização de placas de 96 poços de fundo chato da marca Greiner Bio-

one (Greiner Bio-one, Frickenhausen, Alemanha) . Também se mediu a quantidade de proteína 

presente nas amostras pelo método de Bradford (BRADFORD, 1976). 

 

5.6 Cultivos de produção de 1,3-PDO  

 

5.6.1 Cultivos em agitador rotativo 

 

K. pneumoniae GLC29 e as cepas de Escherichia coli selvagens, com mutações 

genômicas e com os isertos plasmidiais foram cultivadas em meio de Luria Bertani sólido 

(apêndice I) com antibiótico por 18 horas (37 oC). Colônias desse cultivo foram utilizadas para 
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inocular meio de Luria Bertani líquido e incubadas em agitador rotativo por 8 horas (37 oC, 150 

rpm).  

Células dessas culturas (5 mL) foram lavadas com solução salina (NaCl 0,85%) e 

utilizadas para inocular 45 mL dos meios de cultura (apêndice I). Os meios de cultura já 

possuíam a fonte de carbono. 

Os cultivos foram realizados em frascos Erlenmayer de 125 mL (150 rpm, 37 oC). Após 

72 horas, foram analisados: massa seca celular e moléculas do sobrenadante (segundo a 

metodologia descrita a seguir). Em todos os cultivos envolvendo o plasmídeo pBBR1MCS-2 

foi adicionado o antibiótico canamicina e, quando da presença do inserto dha, vitamina B12. 

 

5.6.2 Cultivos em biorreator 

 

Foram realizados cultivos em biorreator em batelada alimentada com a cepa mutante de 

Escherichia coli que melhor produziu 1,3-propanodiol e com a Escherichia coli selvagem. 

Foram testadas condições variadas de concentrações de oxigênio fornecido para alterar o 

funcionamento do Ciclo de Krebs, possivelmente aumentar a produção de NADH e 

consequente produção de 1,3-propanodiol. 

Para o planejamento do tempo de inóculo necessário para obter um cultivo em 

crescimento exponencial foi realizado um teste de velocidade de crescimento das cepas, onde 

foram cultivadas em agitador rotativo em meio mínimo com glicerol, e amostras foram retiradas 

de hora em hora para avaliar a D.O. em 650 nm. 

Para os cultivos em biorreator, foram feitos pré-inóculos em LBK líquido e inóculos em 

meio mineral (apêndice I) em 150 rpm, 37 oC, glicerol 10 g/L e vitamina B12. 

Um volume dessa cultura, correspondente a 10% do volume final, foi utilizado para 

inocular 2 L de meio mineral 2 (apêndice I) em biorreator Biostat (BBraun Biotech 

international, Hesse, Alemanha) com capacidade para 4 L. O cultivo começa com uma 

concentração inicial de 20 g/L de glicerol no meio de cultura e é alimentado para chegar 

novamente em 20 g/L quando essa concentração atinge o mínimo de 5 g/L. Foram determinados 

periodicamente: pH, biomassa, concentração de glicerol, etanol, 1,3-propanodiol e ácidos 

orgânicos, CO2 produzido e em alguns casos O2 consumido. 

 

5.6.3 Metodologias analíticas 
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a) HPLC: Glicerol, 1,3-propanodiol, 2,3-butanodiol (no caso de cultivos com K. 

pneumoniae) e etanol foram medidos por Índice de Refração – RI; os ácidos orgânicos 

(acetato, lactato, citrato, piruvato, formiato, succinato) foram medidos por Ultra Violeta em 

HPLC com a injeção de 10 µL de amostra em uma vazão de de 0,6 mL/min, 45 °C e fase 

móvel de H2SO4 0,05 M no aparelho Dionex® (Ultimate 3000, Thermo Fischer Scientific 

Inc, Massachusetts, EUA) equipado com a coluna Aminex-HPX-87H (BioRad,California, 

EUA) 

 

b) Massa seca celular (MSC): A massa seca celular foi liofilizada (liofilizador Triad – 

Labconco, Missouri, EUA) e medida por gravimetria. 

 

c) Medidas de CO2 e O2 de cultivos em biorreator: Com a utilização de um sensor de 

gases as pressões parciais de CO2 e O2 foram medidas na saída do biorreator com o princípio 

do infravermelho (comprimento de onda duplo) e ZnO2, respectivamente. 

 

5.7 Análise de fluxos metabólicos dos cultivos em biorreator 

 

 Segundo um procedimento proposto por Stephanopoulos, Aristidou e Nielsen em 1998, 

foi realizada a análise de fluxo metabólicos dos cultivos realizados em biorreator. Para tal, 

utilizou-se os dados obtidos de biomassa, fontes de carbono, metabólitos produzidos e teores 

de CO2 e O2 produzidos e consumidos.  

 A partir de uma rede metabólica desenhada baseando-se nas reações do metabolismo do 

consumo de glicerol em Escherichia coli, adicionando a via exógena de produção de 1,3-

propanodiol e as mutações genômicas (quando analisados os dados dos cultivos em reator das 

cepas mutantes), utilizou-se o programa Metatool (PFEIFFER et al., 1999) e Matlab (versão 

7.6.0) para processar esta rede e determinar os possíveis modos elementares do funcionamento 

do metabolismo bacteriano.  

 Com os resultados de cada cultivo foram calculadas as velocidades de consumo de 

substratos e formação de produtos nos intervalos selecionados e analisados para cada reator. 

Um conjunto de modos elementares que se mostrou mais apropriado foi escolhido para 

representar a distribuição de fluxos mais representativa do metabolismo microbiano nas 

condições experimentais analisadas. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Comprovação da identidade da cepa Klebsiella pneumoniae GLC29 e antibiograma 

 

 Para confirmação da identidade da cepa isolada por Silva (2010), foi realizada a 

amplificação do DNA correspondente a parte do RNA ribossomal 16S com os iniciadores 27f 

(LANE, 1991) e 1401r (HEUER et al., 1997) (sequência dos iniciadores no apêndice J). O 

amplicon foi sequenciado e os resultados foram alinhados para identificar as divergências nos 

dois sequenciamentos. Com base na análise dos cromatogramas do sequenciamento foi efetuada 

a correção sempre que possível. A sequência consenso foi utilizada para busca por outras 

similares no GenBank (apêndice A) e foi obtida uma identidade de 99% com a cepa de 

Klebsiella pneumoniae subsp rhinoscleromatis, confirmando a identidade da cepa.  

Como foram realizados cultivos utilizando a linhagem K. pneumoniae GLC29 

considerou-se importante o conhecimento com relação ao padrão de resistência/sensibilidade à 

antibióticos. Assim, foi realizada a análise do antibiograma de K. pneumoniae GLC29. Os 

resultados estão apresentados na Figura 7.  

 Os halos formados pela ação dos antibióticos foram medidos e comparados com os 

níveis de sensibilidade de cada um e, assim, pôde-se determinar qual antibiótico era eficaz ou 

não para controle da cepa K. pneumoniae GLC29. A cepa se mostrou sensível aos antibióticos 

estreptomicina (EST), tetraciclina (TET), gentamicina (GEN), clorofenicol (CLO), cefoxitina 

(CFO) e clotrimoxazol (SUT); e resistente à ampicilina (AMP), ceftriaxona (CRO) e cefotaxima 

(CTX).  A cepa apresentou nível de resistência intermediário aos demais antibióticos testados 

(Tamanho do halo formado e resposta da cepa ao antibiótico segundo dados do Manual Clinical 

and Laboratory Standards Institute – CLSI, 2011). 
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1-CRO – 18mm – Resistente 

2- CFL – 16mm – Intermediário 

3-  EST – 15mm – Sensível 

4- TET – 20mm – Sensível 

5- CTX – 22mm – Resistente 

6- AMI – 16mm – Intermediário 

7- AMP – 8mm – Resistente 

 

8- NAL – 18mm – Intermediário 

9- GEN – 15mm – Sensível 

10- CLO – 25mm – Sensível 

11- CFO – 20mm – Sensível 

12- CAN – 16mm – Intermediário 

13- CIP – 20mm – Intermediário 

14- SUT – 20mm – Sensível 

Figura 7 – Antibiograma da cepa Klebsiella pneumoniae GLC29. Antibióticos utilizados: ceftriaxona 

(CRO), cefalotina (CFL), estreptomicina (EST), tetraciclina (TET), cefotaxima (CTX), amicacina 
(AMI), ampicilina (AMP), ácido nalidíxico (NAL), gentamicina (GEN), cloranfenicol (CLO), cefoxitina 

(CFO), canamicina (CAN), ciprofloxacina (CIP) e clotrimoxazol (SUT). Tamanho do halo formado e 

resposta da cepa ao antibiótico. Segundo dados Manual Clinical and Laboratory Standards Institute – 
CLSI, 2011. 

 

6.2 O agrupamento dha 

 

 Os genes responsáveis pela via de produção de 1,3-propanodiol a partir de glicerol em 

Klebsiella pneumoniae 342 estão presentes no agrupamento dha (SAXENA et al., 2009) 

(Figura 8). 

 

 

Figura 8 – Agrupamento dha baseado nos dados da bactéria Klebsiella pneumoniae 342 (GenBank: NC_011283): 
KPK_0615 – 1650pb (diidroxicetona quinase), dhaM – 1422pb  (diidroxicetona quinase subunidade DhaM), dhaL 

– 633pb (diidroxicetona quinase subunidade DhaL), dhaK – 1071pb (diidroxicetona quinase subunidade DhaK), 

KPK_0619 – 129pb (proteína hipotética), KPK_0620 -1098pb (glicerol desidrogenase),  dhaR – 1926pb (regulador 

transcricional), KPK_0621 – 531pb  (glicerol desidrogenase), dhaG – 354pb (subunidade pequena do Fator de 

reativação da glicerol desidratase), dhaT – 1164pb(1,3-propanodiol desidrogenase), KPK_0625 – 432pb(proteína 

hipotética), dhaB – 1168pb(Subunidade maior da glicerol desidratase), dhaC – 585pb (Subunidade média da 

glicerol desidratase), dhaE – 426pb (Subunidade pequena da glicerol desidratase), dhaF – 1824pb (subunidade 

grande do Fator de reativação da glicerol desidratase). Bactéria descrita por FOUTS et al., 2008. 
 

 Para a detecção da presença desses genes na cepa K. pneumoniae GLC29, 

oligonucleotídeos foram desenhados para detecção dos genes dhaR, dhaG, dhaT, dhaB, dhaC, 

dhaE e dhaF por PCR. Para outros genes, como o dhaM, dhaK e dhaL, que codificam parte da 

diidroxicetona quinase, enzima que não participa diretamente do processo de biossíntese do 

1,3-propanodiol, não foram construídos iniciadores para detecção. 
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Na Figura 8 estão representadas a organização e o tamanho total de cada um dos genes 

dha no genoma da Klebsiella pneumoniae 342 (NC_011283) (FOUTS et al., 2008). As 

sequências dos genes dhaR, dhaG, dhaT, dhaB, dhaC, dhaE e dhaF desta bactéria foram 

utilizadas para a detecção dos genes ortólogos em outras bactérias desse gênero com genoma 

sequenciado. Após o alinhamento dos genes recuperados foram desenhados iniciadores com 

base em regiões conservadas para detecção dos genes por PCR. A Tabela 4 apresenta os 

diferentes genes dha utilizados para o desenho de iniciadores e a sequência final dos mesmos.  

O índice de degeneração de um oligonucleotídeo é calculado segundo o número de bases 

degeneradas presentes no mesmo, conseguindo assim identificar quantas combinações podem 

ser geradas analisando a sequência de bases desse iniciador. Segundo dados bibliográficos 

(LINHART; SHAMIR, 2005; OLD; PRIMROSE, 1994), para que um iniciador possa 

amplificar uma sequência eficientemente, é indicado que o seu índice de degeneração não 

ultrapasse o número de 128. Todos os iniciadores construídos para detectar os genes dha 

possuem um índice muito inferior ao máximo teórico (Tabela 4), portanto podem ser 

considerados adequados a essa função. 

Os tamanhos dos amplicons obtidos utilizando os iniciadores construídos e o DNA de 

K. pneumoniae GLC29 corresponderam àqueles esperados para cada par de oligonucletídeo 

(Figura 9 / Tabela 4). 
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Tabela 4 – Lista de oligonucleotídeos construídos para a detecção dos genes dha; índice de degeneração de 

cada um; tamanho total dos genes dha em K. pneumoniae 342 (NC_011283) (FOUTS et al., 2008) e tamanho 
do amplicon gerado por cada par de iniciadores. 

 

 

Os produtos de PCR foram purificados e enviados ao Centro de Estudos do Genoma 

Humano da USP para serem sequenciados. As sequências foram obtidas utilizando os dois 

oligonucleotídeos e alinhadas para verificar a região de sobreposição das duas sequências. A 

região de sobreposição foi traduzida a aminoácidos e utilizados para busca de sequências 

homólogas no GenBank através do programa tblastx (ALTSCHUL et al., 1990) (resultados 

obtidos estão apresentados no apêndice B). As análises realizadas comparando a similaridade e 

identidade entre as sequências de aminoácidos dos amplicons obtidos a partir do genoma de K. 

pneumoniae GLC29 e a mesma região dos genes dha de outras bactérias estão representadas na 

Tabela 5. 

 

Nome do gene 
Oligonucleotídeos (iniciadores) Tamanho 

do gene 

Tamanho 

do 

amplicon 5’  3’ 

dhaR 

Regulador transcricional 

dhaRF dhaRR  

1926pb 

 

 

671pb 

 
TATGCAGCGHGAAACCTGGCA CRKSGATKTTTTTCCCCTGGCT 

Índice de degeneração 3 Índice de degeneração 16 

dhaG 

Fator de reativação da glicerol 

desidratase, subunidade 

pequena 

 

dhaGF dhaGR 

354pb 220pb CGCCATCAATGAGCTGTGCTGG GCTATCGGTGACGTGTCCGGT 

Índice de degeneração 1 Índice de degeneração 1 

dhaT 

1,3-propanodiol desidrogenase 

dhaTF dhaTR 
 

1164pb 

 

420pb TCGAGACCCTGACCAACCCGCT GCACGTAGCCGAGGTTGGCGT 

Índice de degeneração 1 Índice de degeneração 1 

dhaB 

Glicerol desidratase, 

subunidade grande 

dhaBF dhaBR 
 

1668pb 

 

 

619pb 

 

CGCAGATGAACGTGGTGGAGA GAGGCAATCAGGTTTTCCGCCA 

Índice de degeneração 1 Índice de degeneração 1 

dhaC 

Glicerol desidratase, 

subunidade média 

dhaCF dhaCR 

585pb 368pb ACCAGCATCACACBCTGATCG AAATTTCGGCCGCACCATCTG 

Índice de degeneração 3 Índice de degeneração 1 

dhaE 

Glicerol desidratase, 

subunidade pequena 

dhaEF dhaER 

426pb 

 

 

237pb 

 

 

KGAGTAYCAGGCGCAGATTGC TGCTGRTAYACYTCYGCCGMY 

Índice de degeneração 4 Índice de degeneração 64 

dhaF 

Fator de reativação da glicerol 

desidratase, subunidade grande 

dhaFF dhaFR 

1824pb 633pb GGCGATGGARACSATCACBGAR CAGRYGCTCATCGCCTGCATRA 

Índice de degeneração 8 Índice de degeneração 8 
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Figura 9 – Eletroforese em gel de agarose dos amplicons dos genes dha obtidos por PCR.  
Legenda: Marcador molecular 1kb plus (Fermentas); amplicon do gene dhaR (iniciadores dhaRF e dhaRR); 
amplicon do gene dhaG (iniciadores dhaGF e dhaGR); amplicon do gene dhaT (iniciadores dhaTF e dhaTR); 

amplicon do gene dhaB (iniciadores dhaBF e dhaBR); amplicon do gene dhaC (iniciadores dhaCF e dhaCR); 

amplicon do gene dhaE (iniciadores dhaEF e dhaER); amplicon do gene dhaF (iniciadores dhaFF e dhaFR) 

 

Os resultados obtidos no sequenciamento do DNA da cepa K. pneumoniae GLC29 

indicam que os genes dha são bem conservados em relação a outras bactérias desse gênero, 

quando se considera a região que foi amplificada e sequenciada (parte central dos genes). Os 

genes dhaR, dhaE e dhaF apresentam mudanças aparentes apenas quando comparados com 

outros gêneros bacterianos, como em Citrobacter koseri em relação ao dhaR , Citrobacter 

freundii e um tipo de bactéria não cultivável em relação ao dhaE e diferentes Citrobacter em 

relação ao dhaF, porém quando analisamos as sequências quanto à identidade da sequência de 

aminoácidos e a similaridade das mesmas, podemos constatar que apesar de possuírem algumas 

diferenças, as características e/ou propriedades dos aminoácidos que as sequências codificam 

são muito semelhantes. Os oligonucleotídeos podem ser utilizados para detectar a presença de 

genes dha em outras bactérias que possam ser potenciais hospedeiros na expressão de alguns 

genes desse agrupamento. Estes iniciadores foram testados em cepas de Escherichia coli, e 

tiveram sucesso ao detectar um gene homólogo ao dhaT. A presença de um gene homólogo em 

E. coli já foi descrita em outro trabalho (ZHANG et al., 2006) que tinha como objetivo melhorar 

a via de produção de 1,3-PDO.  
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Tabela 5 – Análise de similaridade e identidade da sequência de aminoácidos de K. pneumoniae GLC29 

com as sequências utilizadas para construção de cada par de iniciadores.  

 

Legenda: Sim= similaridade; Id= identidade. 
 

  

Um experimento combinou os diversos iniciadores desenhados neste trabalho para 

tentar confirmar a organização do agrupamento dha em K. pneumoniae GLC29 (Figura 10).  

Tais iniciadores foram escolhidos por possuírem a mesma temperatura de anelamento. 

Os amplicons obtidos na PCR foram do tamanho esperado, assim esses dados corroboram com 

a organização destes genes no agrupamento dha presente nas diversas cepas de K. pneumoniae 

descritas no banco de dados do GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov). 

 

Sequências utilizadas na construção dos 

iniciadores 

 Genes da via de produção de 1,3propanodiol a partir de glicerol 

dhaR dhaG dhaT dhaB dhaC dhaE dhaF 

Id Sim Id Sim Id Sim Id Sim Id Sim Id Sim Id Sim 

K. pneumoniae 342 (NC_011283.1) 98% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 

K. pneumoniae NTUH-K2044 

(AP006725.1) 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 

K.  pneumoniae MGH78578 (CP000647.1) 100% 100%   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 

K.  pneumoniae ATCC 25955 

(DQ402048.1) 
99% 99%             

K.  pneumoniae strain CCICC10018 

(EF077655.1) 
  100% 100%         99% 99% 

K. pneumoniae 1_1_55  

(ACXA00000000.1) 
    100% 100% 100% 100%       

K.  pneumoniae subsp. Rhinoscleromatis  

(ACZD00000000) 
    100% 100% 99% 99%       

K. pneumoniae dha regulon (U30903.1)     100% 100%         

K.  pneumoniae  subsp. TUAC01 

(CQ355491.1) 
      100% 100% 99% 99% 100% 100%   

K. pneumoniae XJPD-Li (EF634063.1)   100% 100%   100% 100%   100% 100% 99% 99% 

K. pneumoniae glycerol desidratase genes 

(U60992.1) 
      100% 100% 100% 100% 100% 100%   

K. pneumoniae glycerol desidratase 

(DQ191044.1) 
      100% 100% 100% 100% 100% 100%   

K. pneumoniae 700721 (JF260927.1)   100% 100%     100% 100% 100% 100% 99% 99% 

K. pneumoniae KCTC 2242 (CP002910.1)   99% 100%           

K. variicola At-22 (CP001891.1) 99% 99%             

Uncultured bacteria (AY205332.1)           94% 94%   

Citrobacter koseri ATCC BAA-895 

(CP000822.1) 
90% 94%             

Citrobacter freundii ATCC8090 

(HM032027.1) 
          92% 92% 80% 92% 

Citrobacter freundii (U09771.1)             79% 81% 

Citrobacter freundii dhaF gene 

(DQ787198.1) 
            78% 89% 
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Figura 10 – Eletroforese em gel de agarose do 

produto da PCR da combinação dos iniciadores 

construídos para comprovação da organização do 

agrupamento dha em K. pneumoniae GLC29.  

Legenda das combinações:  

Com1 – dhaCF/dhaFR = 1739;  

Com2 – dhaBF/dhaFR = 2638kb; 

Com3 – dhaBF/dhaCR = 1124kb  

 

  

 

6.3 Abordagens para clonagem do agrupamento dha 

 

 Devido ao extenso tamanho do agrupamento dha e sua consequente dificuldade de 

clonagem, foram desenvolvidas duas técnicas para clonagem com intuito de assegurar que o 

processo obtivesse sucesso. As duas abordagens consistiram em: 

 

a) Abordagem 1 – Construção de uma Biblioteca genômica consistindo de 5000 

clones utilizando o DNA genômico de K. pneumoniae GLC29, o plasmídeo 

pBBR1MCS-2 e o hospedeiro E. coli XL1-Blue. 

 

b) Abordagem 2 – Construção de iniciadores flanqueando o agrupamento e com sítios 

de restrição inseridos nas extremidades destes. 

 

6.3.1  Abordagem 1: A biblioteca genômica 
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 A primeira abordagem foi desenvolvida segundo o propósito inicial deste trabalho. A 

montagem de uma biblioteca genômica abrigando fragmentos de DNA de K. pneumoniae 

GLC29, obtidos através da digestão realizada por uma enzima de restrição e inserção em um 

vetor e em seguida na bactéria hospedeira, por transformação. 

 Para isso foram escolhidos, como vetor de clonagem, o plasmídeo pBBR1MCS-2 

(KOVACH et al., 1995), como bactéria hospedeira, a Escherichia coli XL1 Blue (BULLOCK; 

FERNANDEZ; SHORT, 1987) e como enzima de restrição, a HindIII. A enzima HindIII foi 

escolhida segundo dados do programa Fast PCR para sítios de enzimas de restrição presentes 

ou não na sequência do agrupamento dha de Klebsiella pneumoniae 342. 

 Para produzir os clones desejados, foi realizado o processo de transformação adaptado 

a partir do método de Sambrook et al., 1989. Assim, produziram-se 5010 clones, que foram 

divididos em placas contendo 60 clones cada uma (83 placas com 60 clones cada, numeradas 

de 1 à 83; e uma placa, número 84, contendo 30 clones). 

 As extrações de DNA plasmidial de cada placa foram divididas em conjuntos de 

extração de 30 clones, portando cada placa foi dividida em duas extrações e nomeadas A e B. 

As placas foram divididas em grupos de extração para reduzir o número de PCR necessárias 

para detecção de possíveis clones desejados dentro de um grupo de clones sem o inserto dha.  

 Em relação à escolha do gene dhaB para detecção de clones da biblioteca genômica que 

abrigassem o agrupamento dha, foram feitas diversas PCR com os materiais que seriam 

utilizados na clonagem, para que não houvessem falsos positivos; assim, foram testados: o DNA 

genômico da Escherichia coli XL1 Blue e o DNA genômico da Escherichia coli XL1 Blue 

junto com o plasmídeo pBBR1MCS-2 (utilizando apenas um processo de aquecimento por 5 

minutos à 95 oC, afim de lisar a membrana da célula e liberar todo o material genético). 

 Assim, segundo a Figura 11,  pode-se observar que todas as amostras que possuíam o 

material genético da E. coli apresentavam bandas idênticas às do gene dhaT e  dhaG de K. 

pneumoniae, outro gene que aparece em destaque no material genômico de E. coli é o dhaR, 

porém quando há a mistura com o DNA plasmidial podemos observar a diminuição da detecção, 

porém ainda presente; este gene regulador transcricional está presente em diversas espécies de 

Escherichia coli como controlador da expressão da diidroxicetona quinase (BÄCHLER, 2005). 

A presença do gene dhaT em E. coli já era esperado pelo fato dela possuir o gene homólogo da 

1,3-propanodiol desidrogenase (RAO et al., 2008). Bandas inespecíficas geradas pelo conjunto 

de iniciadores dhaEF/dhaER puderam ser observadas em todos os materiais que continham 

DNA genômico de E. coli. Portanto, a melhor opção de escolha de iniciadores para detecção do 
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agrupamento dha nos clones da biblioteca foi o par dhaBF/dhaBR, por não apresentar bandas 

inespecíficas em nenhum dos materiais utilizados e por estar localizado aproximadamente ao 

centro do agrupamento. 

 

Figura 11 – Eletroforese em gel de agarose do produto da PCR teste de amplificação dos iniciadores 
dhaRF/dhaRR, dhaGF/dhaGR, dhaTF/dhaTR, dhaBF/dhaBR, dhaCF/dhaCR, dhaEF/dhaER e 

dhaFFdhaFR nos materiais utilizados para construção da biblioteca genômica: DNA genômico da cepa 

E. coli XL1 Blue, Material lisado da E. coli XL1 Blue com o plasmídeo pBBR1MCS-2 contendo o DNA 
genômico e plasmidial e DNA genômico da cepa K. pneumoniae GLC29. 

 

Foi extraído o DNA plasmidial de 30 clones aleatórios para testar o tamanho médio dos 

insertos que estavam presentes na biblioteca. Podemos observar, pelas Figuras 12 e 13, que o 

tamanho médio estimado foi de aproximadamente 5400 pb.  

 

 

Figura 12 – Eletroforese do produto da digestão dos clones-teste 1 até 15. Banda de aproximadamente 

5400pb do plasmídeo pBBR1MCS-2. 
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Figura 13 – Eletroforese do produto da digestão dos clones-teste 16 até 30. Banda de aproximadamente 
5400pb do plasmídeo pBBR1MCS-2. 

 

Na Figura 14, que apresenta a PCR das placas P29 à P41, pode-se observar a PCR da 

extração P34B apresentando resultado positivo. Outras placas que apresentaram resultado 

negativo são apresentadas no apêndice C. Assim, foram cultivados separadamente todos os 

clones correspondentes à extração P34B e uma nova PCR foi realizada. Pôde-se observar que 

os clones de número C6 e C26 apresentaram resultados positivos (Figura 15).  

 

Figura 14 – Eletroforese do produto da PCR do gene dhaB na extração plasmidial das placas 29 (P29) 

até 41 (P41). Extração P34B positiva. 
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Figura 15 – Eletroforese do produto da PCR do gene dhaB na extração plasmidial dos clones da placa 

P34B. PCR clones 6 à 26. Clones 6 e 26 apresentando resultado positivo. 

 

Após essa análise, foram realizadas digestões do plasmídeo extraído destes clones com 

a enzima HindIII, para que fosse possível analisar o tamanho do fragmento existente em cada 

um deles. Assim, constatou-se que o clone 6 possui um inserto de aproximadamente 10000 pb 

e o clone 26, um de aproximadamente 18000 pb (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Eletroforese do produto da digestão com a 

enzima HindIII do DNA plasmidial dos clones C6 P34B 

e C26 P34B. O clone C6 apresentou um fragmento de 
aproximadamente 10000 pb e o clone 26 um de 

aproximadamente 18000 pb. 

 

 

Os amplicons gerados pelo par de iniciadores dhaBF/dhaBR com o material extraído 

desses clones foram sequenciados. Foram realizadas duas tentativas de sequenciamento do 

amplicon gerado pelo clone 6 com reação utilizando os iniciadores dhaBF/dhaBR, porém ao 
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analisar os resultados pôde-se constatar que não havia nenhuma similaridade da sequência 

obtida com as demais depositadas no GenBank. O clone 26 foi sequenciado utilizando os 

iniciadores M13 (apêndice D) que hibridam em uma região do sítio de múltipla clonagem do 

plasmídeo pBBR1MCS-2, portanto podemos obter o início e o fim da sequência do fragmento 

inserido. O resultado do sequenciamento do clone 26 da placa 34B está apresentado no apêndice 

D (tanto para a sequência utilizando os iniciadores dhaBF/dhaBR e M13F/M13R). A Figura 17 

mostra um esquema dos possíveis genes presentes neste fragmento.  

 A sequência final obtida foi comparada ao genoma da cepa K. pneumoniae 342 (FOUTS 

et al., 2008) e alcançada uma identidade de 97% com a sequência do gene que codifica a 

subunidade grande da enzima desidratase que utiliza propanodiol. Ou seja, não corresponde ao 

agrupamento gênico que estava sendo buscado, representando, portanto, um clone falso 

positivo.  

 

 

Figura 17 – Representação dos genes do agrupamento pdu de Klebsiella pneumoniae possivelmente 

presentes no fragmento clonado no plasmídeo do clone 26 - placa 34B.  
Legenda: Inicialmente presença de algumas proteínas hipotéticas (sem a presença de nomenclatura na figura), 

pduF (Facilitador de difusão do propanodiol), pduA (Proteína putativa de utilização do propanodiol), pduB 
(Proteína putativa de utilização do propanodiol), pduC (Propanodiol desidratase, subunidade grande), pduD 

(Propanodiol desidratase, subunidade média), pduE (Propanodiol desidratase, subunidade pequena), pduG 

(Proteína de reativação da propanodiol desidratase), pduH (Proteína de reativação da propanodiol desidratase), 

pduJ (Proteína de utilização de propanodiol), pduJ (Proteína putativa de utilização de propanodiol), pduK (Proteína 

putativa de utilização de propanodiol), pduL (Proteína de utilização de propanodiol), pduM (Proteína de utilização 

de propanodiol),  pduN (Proteína de utilização de propanodiol),  pduO (Proteína de utilização de propanodiol 

relacionada à B12) 

 

Com a obtenção do clone falso positivo abrigando um gene que codifica parte de uma 

enzima que realiza a utilização de propanodiol e que apresenta uma similaridade alta com o 

gene dhaB, foi realizado um estudo de teste de similaridade dos outros genes do agrupamento 

dha com o restante do genoma da K. pneumoniae 342 (FOUTS et al., 2008) (Tabela 6). 

Verificou-se que grande parte das sequencias homólogas obtidas com o restante do genoma da 

K. pneumoniae 342 estavam presentes quando comparadas ao agrupamento pdu de utilização 
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de propanodiol. Esses genes são bem descrito em Salmonella, estão num agrupamento de 

aproximadamente 23 genes e tem diversas funções; dentre elas estão: utilização, transporte e 

degradação de 1,2-propanodiol, alguns genes reguladores e de formação de organelas 

poliédricas chamadas carboxissomos com função desconhecida e outros de recuperação de 

coenzima B12, que configura outra similaridade com o agrupamento dha (BOBIK et al, 1999).  

 

Tabela 6 – Análise de possíveis genes homólogos (parálogos) do agrupamento dha no DNA genômico 

de Klebsiella pneumoniae 342 (FOUTS et al., 2008) 

 

Gene Sequencia homóloga no restante do genoma da K. pneumoniae 342 

dhaR Sem regiões com grande similaridade 

dhaG 
Sem regiões com grande similaridade, porém pelo gene ter um tamanho muito pequeno, há similaridade 

com pequenos fragmentos por diversas partes do genoma 

dhaT Sem regiões com grande similaridade 

dhaB 
Similaridade de 72% com o gene que codifica a subunidade grande da enzima desidratase que utiliza 

propanodiol – pduC (localização: 920.824-922.488) 

dhaC 
Similaridade de 75% com o gene que codifica a subunidade média da enzima desidratase que utiliza 

propanodiol – pduD (localização: 920.133-920.813) 

dhaE 
Similaridade de 72% com o gene que codifica a subunidade pequena da enzima desidratase que utiliza 

propanodiol – pduE (localização: 919.594-920.118) 

dhaF 
Similaridade de 68% com o gene que codifica a Proteìna de reativação da enzima desidratase de 
utilização de diol – pduG (localização: 917.749-919.581) 

 

Mesmo com tais resultados, o clone que apresentava os genes pdu foi cultivado para um 

possível teste de produção de 1,3-propanodiol, considerando a similaridade grande entre esses 

genes e os genes da primeira etapa da produção de 1,3-propanodiol utilizando o agrupamento 

dha. Foi detectada a produção de 1,3-propanodiol quando esse plasmídeo foi inserido em uma 

Escherichia coli XL1-Blue. São necessários mais testes em bactérias selvagens, como a E. coli 

MG1655, para verificar o funcionamento desse agrupamento genético na produção de 1,3-

propanodiol. 

Foram testados os demais clones da biblioteca, completando um total de 5010 clones. 

Todos esses clones foram testados com a amplificação de outros genes dha (dhaC e dhaF) 

diante da confirmação do clone falso positivo. Essas extrações apresentaram resultados 

negativos quanto à detecção do agrupamento dha (apêndice C). 

 

6.3.2  Abordagem 2: Construção de iniciadores flanqueando o agrupamento 

 

A segunda abordagem de clonagem do agrupamento dha foi realizada diante dos 

resultados negativos obtidos com a biblioteca genômica e consistiu na construção de um par de 



 

74 

 

 

 

 

iniciadores que flanqueiam o agrupamento inteiro. Para isso, foi realizada a análise dos genes 

que estão presentes antes ou logo após os genes de interesse e o espaço entre esses dois (dhaR 

e dhaF, respectivamente), segundo dados do genoma da cepa K. pneumoniae 342 (FOUTS et 

al., 2008).  

 Inicialmente, antes do gene dhaR, foi analisado o gene da glicerol desidrogenase e o 

espaço entre os dois. Foi analisado o possível promotor do gene dhaR pelo programa BPROM 

(disponível em softberry.com) (apêndice E). Outra análise  foi a das enzimas de restrição que 

cortam o agrupamento e as que não cortam utilizando o programa Fast PCR. Segundo essa 

análise, foram escolhidas HindIII e EcoRI para flanquearem o agrupamento. Considerando o 

promotor do gene dhaR, a sequência do agrupamento e as enzimas que não cortam esta, foram 

construídos os oligonucleotídeos AgrF e AgrR para amplificar o agrupamento (sequências nos 

apêndices H e J). A PCR foi realizada com a enzima de alta fidelidade para amplificações longas 

Phusion (Fermentas – Life Technologies, California, EUA), com uma desnaturação inicial de 

98 ºC por 30 segundos, seguido de 35 ciclos compostos por outra desnaturação na mesma 

temperatura por 10 segundos, anelamento a 65 ºC por 30 segundos, extensão a 72 ºC por 7 

minutos e uma extensão final de 72 ºC por 10 minutos. 

Um amplicon de 9,6kb (tamanho esperado) foi obtido (Figura 18). Este amplicon foi 

purificado do gel de agarose utilizando Gel purification kit (QIAgen, California, EUA) e 

digerido pelas enzimas de restrição que foram inseridas no iniciador (HindIII e EcoRI), para a 

confirmação que essas não iriam cortar o agrupamento (Figura 19). Foram realizadas PCR 

utilizando como DNA molde, o amplicon purificado, e os iniciadores desenhados para detecção 

dos genes dhaR, dhaT, dhaG, dhaB, dhaC, dhaE e dhaF.  Como pode ser observado na Figura 

20, todos esses genes foram detectados no amplicon. O próximo passo foi inserir este amplicon 

no vetor de clonagem (pBBR1MCS-2) utilizando as enzimas de restrição HindIII e EcoRI e de 

ligação (T4 DNA ligase). Após esse processo, foram obtidos 2 clones, por transformação, com 

amplicons correspondendo a parte do gene dhaF (clones 4 e 8) (Figura 21). O DNA plasmidial 

foi extraído e digerido com as enzimas HindIII e EcoRI. Foi confirmada a existência do inserto 

dha em ambos os clones (Figura 22).  

Apesar da técnica da biblioteca genômica gerar insertos com maior fidelidade ao DNA 

da bactéria doadora, uma vez que este DNA genômico foi produzido pela própria maquinaria 

celular, a técnica utilizando amplicons gerados por PCR pode também produzir resultados 

positivos nas clonagens, como podemos observar em diversos trabalhos atuais (TANG et al., 
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2009;WANG et al., 2007; ZHAO et al., 2008; LUO et al., 2010; ZHUGE et al., 2010), e obter 

a expressão gênica que este trabalho propõe. 

 

  

Figura 18 – Eletroforese em gel de agarose do 

produto da amplificação do fragmento de 
aproximadamente 9,6kb gerado pelos iniciadores 

AgrF/AgrR, DNA genômico da K. pneumoniae 

GLC29 e a enzima high-fidelity Phusion. 

Figura 19 – Eletroforese em gel de agarose do 

produto da amplificação do agrupamento dha 
pelos iniciadores AgrF/AgrR purificado e o 

mesmo amplicon digerido pelas enzimas HindIII 

e EcoRI 
 

 

 

Figura 20 – Eletroforese em gel de agarose do produto da amplificação dos genes do agrupamento dha 

utilizando o amplicon obtido com os iniciadores AgrF/AgrR como molde. Controles positivos com o 

DNA da K. pneumoniae GLC29 e controles negativos. Ordem das amplificações: dhaR (dhaRF/dhaRR), 

dhaG (dhaGF/dhaGR), dhaT (dhaTF/dhaTR), dhaB (dhaBF/dhaBR), dhaC (dhaCF/dhaCR), dhaE 
(dhaEF/dhaER) e dhaF (dhaFF/dhaFR). 
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Figura 21 – Eletroforese em gel de agarose do produto da PCR para detecção de possíveis clones 

contendo o agrupamento dha (obtido pelos iniciadores AgrF/AgrR). Clones de 1 à 26. Amplicons 

positivos para presença do gene dhaF foram detectados nos clones 4 e 8. 
 

 

  

 

Figura 22 – Eletroforese em gel de agarose do produto de digestão da extração plasmidial dos clones 4 
e 8, contendo o agrupamento dha,com as enzimas HindIII e EcoRI. Podemos observar o mesmo 

fragmento de aproximadamente 9,6 kb em ambos e o fragmento do pBBR1MCS-2 de 5,4 Kb. Esquema 

gráfico do plasmídeo pBBR1MCS-2::dha 

 

 O inserto dha obtido foi sequenciado, utilizando os iniciadores M13 e foi comprovada 

a presença dos genes dha que flanqueam o agrupamento neste inserto (apêndice E).  

 Para comprovar o funcionamento de tais genes, foram realizados diversos cultivos para 

avaliar a produção de 1,3-propanodiol a partir da presença do plasmídeo pBBR1MCS-2::dha. 

 

6.4 Cultivos para comprovação do funcionamento do agrupamento dha  
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Inicialmente, foram realizados cultivos com a cepa K. pneumoniae GLC29 e E. coli 

XL1-Blue - pBBR1MCS-2 (Figura 23) para teste de produção positiva e negativa, 

respectivamente, de 1,3-propanodiol. Nestes cultivos, foi utilizado o meio de cultura igual ao 

de produção de 1,3-propanodiol em Klebsiella pneumoniae descrito por Silva, 2010. Foi 

confirmada a produção de 1,3-propanodiol pela cepa de K. pneumoniae e a ausência da 

produção desse composto pela E. coli, o que assegura que, em cultivos com a cepa recombinante 

de E.coli XL1-Blue com pBBR1MCS-2::dha, a produção do diol é decorrente da expressão dos 

genes heterólogos.  

 

  

 

Figura 23 – Cultivo utilizando glicerol como fonte de carbono. Gráfico 1- Cepa E. coli Xl1-Blue, 

Gráfico 2- Cepa Klebsiella pneumoniae GLC29. Perfil de produção de 1,3-propanodiol, consumo de 
substrato e crescimento. Legenda: Glicerol (♦), 1,3-propanodiol (■), Etanol (▲) e Biomassa (●). 

Amostras retiradas em 0h, 12h e 24h de cultivo. 

 

Um segundo cultivo (Tabela 7) foi realizado para testar o funcionamento do inserto dha 

em linhagens de E. coli (XL1-Blue e MG1655), com várias concentrações de glicerol no meio 

de cultura, sendo essas 5 g/L, 10 g/L e 15 g/L, afim de verificar se o aumento de glicerol 

ocasionaria um aumento no seu consumo e na produção de 1,3-propanodiol. Nestes cultivos, 

foi utilizado o meio de cultura igual ao de produção de 1,3-propanodiol em Klebsiella 

pneumoniae (descrito por Silva, 2010) suplementado com vitamina B12. Pode-se verificar que 

as cepas de Escherichia coli MG1655 pBBR1MCS-2::dha atingiram uma melhor conversão de 

glicerol em 1,3-propanodiol (Yg 1,3-propanodiol/g glicerol), sendo 0,45 g/g quando comparada com 

0,013 g/g da E. coli XL1-Blue  pBBR1MCS-2::dha. Neste cultivo, também se avaliou que 10 

g/L é a melhor concentração de glicerol para produção de 1,3-propanodiol em 72 h, pois não há 

uma melhora da conversão de glicerol para 1,3-propandiol quando aumenta-se a concentração 

do glicerol no meio.  



 

      78 

 

Tabela 7 - Produção de 1,3-propanodiol por cepas mutantes contendo agrupamento dha, pdu e controles positivos e negativos com variações de concentração inicial de glicerol (5g/L, 10g/L e 

15g/L). 

Linhagem/mutante MSC (g/L) 
pH  Glicerol (g/L) Produtos formados 

Y 1,3-propanodiol/glicerol (g/g) 
inicial final inicial final 1,3-PDO Piruvato Sucinato Lactato Acetato Etanol 

E. coli XL1-Blue 5g/L  0,061 ± 0 7 4,58 6,114 3,019 ± 0,020 0 ± 0 0,010 ± 0,001 0,3536 ± 0,029 2,140 ± 0,015 0 ± 0 0,303 0 ± 0 

E. coli XL1-Blue10g/L 0,071 ± 0 7 4,51 10,344 8,093 ± 0,023 0 ± 0 0,017 ± 0,002 0,3151 ± 0,002 2,287 ± 0,002 0 ± 0 0,343 0 ± 0 

E. coli XL1-Blue 15g/L 0,069 ± 0 7 4,49 17,594 14,526 ± 0,145 0 ± 0 0,016 ± 0 0,2628 ± 0,000 2,463 ± 0,049 0 ± 0 0,374 0 ± 0 

E. coli MG1655 selv 5g/L  0,096 ± 0 7 4,66 6,114 2,254 ± 0,008 0 ± 0 0 ± 0 0,4043 ± 0,002 1,336 ± 0,049 0 ± 0 0,608 0 ± 0 

E. coli MG1655 selv 10g/L 0,148 ± 0 7 4,67 10,344 4,862 ± 0,019 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0,000 0,000 ± 0,000 0 ± 0 0,729 0 ± 0 

E. coli MG1655 selv 15g/L 0,088 ± 0 7 4,64 17,594 13,900 ± 0,002 0 ± 0 0 ± 0 0,3596 ± 0,005 1,513 ± 0,033 0 ± 0 0,986 0 ± 0 

E. coli XL1-Blue pdha C4 5g/L  0,055 ± 0 7 4,67 6,114 2,826 ± 0,044 0,027 ± 0,004 0,007 ± 0,001 0,400 ± 0,028 2,051 ± 0,035 0 ± 0 0,242 0,008 ± 0,001 

E. coli XL1-Blue pdha C4 10g/L 0,058 ± 0 7 4,66 10,344 7,463 ± 0,066 0,015 ± 0,004 0,012 ± 0 0,234 ± 0,012 2,472 ± 0,119 0,981 ± 0,694 0,264 0,003 ± 0,001 

E. coli XL1-Blue pdha C4 15g/L 0,062 ± 0 7 4,68 17,594 12,246 ± 0,132 0,023 ± 0,016 0,011 ± 0 0,168 ± 0,004 2,375 ± 0,053 0,749 ± 0,004 0,323 0,004 ± 0,003 

E. coli XL1-Blue pdha C8 5g/L  0,062 ± 0 7 4,68 6,114 2,893 ± 0,022 0,043 ± 0,009 0,009 ± 0 0,265 ± 0,112 2,386 ± 0,679 0,772 ± 0,024 0,234 0,013 ± 0,003 

E. coli XL1-Blue pdha C8 10g/L 0,060 ± 0 7 4,74 10,344 8,153 ± 0,007 0,038 ± 0,005 0,009 ± 0,001 0,167 ± 0,014 2,689 ± 0,315 0,774 ± 0,004 0,299 0,010 ± 0,001 

E. coli XL1-Blue pdha C8 15g/L 0,075 ± 0 7 4,8 17,594 13,520 ± 0,035 0,044 ± 0,004 0,004 ± 0 0,200 ± 0,004 2,045 ± 0,005 0,748 ± 0,001 0,348 0,011 ± 0,001 

E. coli XL1-Blue ppdu 5g/L  0,063 ± 0 7 4,93 6,114 2,331 ± 0,014 0,599 ± 0,004 0,117 ± 0,001 0,444 ± 0,013 1,828 ± 0,108 0,845 ± 0,029 0,118 0,158 ± 0,002 

E. coli XL1-Blue ppdu 10g/L 0,063 ± 0,001 7 4,98 10,344 8,172 ± 0,118 0,654 ± 0,018 0,076 ± 0,001 0,346 ± 0,076 1,853 ± 0,218 0,848 ± 0,016 0,188 0,178 ± 0,001 

E. coli XL1-Blue ppdu 15g/L 0,064 ± 0 7 4,92 17,594 11,559 ± 0,060 0,721 ± 0,008 0,182 ± 0,001 2,343 ± 0,074 2,343 ± 0,470 0,856 ± 0,019 0,210 0,120 ± 0,002 

E. coli MG1655 pdha C4 5g/L  0,076 ± 0 7 5,22 6,114 0,176 ± 0,003 2,455 ± 0,002 0,010 ± 0 0,390 ± 0,021 1,705 ± 0,654 1,058 ± 0,081 0,282 0,413 ± 0,000 

E. coli MG1655 pdha C4 10g/L 0,090 ± 0 7 4,84 10,344 3,059 ± 0,024 3,485 ± 0,088 0,020 ± 0,001 0,106 ± 0,002 1,821 ± 0,209 1,422 ± 0,010 0,161 0,397 ± 0,011 

E. coli MG1655 pdha C4 15g/L 0,115 ± 0,002 7 4,97 17,594 9,648 ± 0,015 3,591 ± 0,027 0,003 ± 0 0,270 ± 0,164 1,603 ± 0,525 1,116 ± 0,090 0,354 0,452 ± 0,004 

E. coli MG1655 pdha C8 5g/L  0,079 ± 0,001 7 5,11 6,114 0,010 ± 0,003 2,387 ± 0,021 0,001 ± 0 0,610 ± 0,221 0,749 ± 0,143 1,294 ± 0,006 0,221 0,391 ± 0,004 

E. coli MG1655 pdha C8 10g/L 0,087 ± 0 7 4,95 10,344 4,376 ± 0,024 2,885 ± 0,015 0,003 ± 0 0,805 ± 0,029 1,197 ± 0,004 1,093 ± 0,064 0,300 0,386 ± 0,003 

E. coli MG1655 pdha C8 15g/L 0,095 ± 0 7 4,78 17,594 9,474 ± 0,015 2,515 ± 0,012 0,004 ± 0 1,433 ± 0,089 1,433 ± 0,080 1,462 ± 0,038 0,169 0,310 ± 0,002 

K. pneumoniae 5g/L  0,159 ± 0,001 7 6,2 6,114 0,096 ± 0,004 2,546 ± 0,028 0 ± 0 0,078 ± 0,008 0,071 ± 0,005 1,005 ± 0,062 0,866 0,423 ± 0,005 

K. pneumoniae 10g/L 0,200 ± 0,001 7 5,9 10,344 0,097 ± 0,005 4,821 ± 0,020 0 ± 0 0,232 ± 0,002 0,466 ± 0,005 0,925 ± 0,017 1,079 0,410 ± 0,002 

K. pneumoniae 15g/L 0,234 ± 0,001 7 5,75 17,594 0,140 ± 0,000 7,939 ± 0,003 0 ± 0 0,310 ± 0,001 0,491 ± 0,004 0,806 ± 0,305 1,620 0,455 ± 0,000 

Legenda: K. pneumoniae = Klebsiella pneumoniae GLC29; Escherichia coli (XL1-Blue ou MG1655) pdha C4 = pBBR1MCS-2::dha do clone 4; Escherichia coli (XL1-Blue ou MG1655) pdha C8 = pBBR1MCS-

2::dha do clone 8; Escherichia coli (XL1-Blue ou MG1655) ppdu - pBBR1MCS-2::pdu; Escherichia coli MG1655 selv = selvagem; MSC = massa seca celular.
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Para verificar o melhor meio de cultivo para produção de 1,3-propanodiol por 

Escherichia coli, foram testados meios comuns como o meio mineral e o M9 suplementados 

com vitamina B12 (SAMBROOK et al., 1989) (no controle positivo K. pneumoniae foi utilizado 

o meio mineral descrito por Silva, 2010). Neste cultivo (Cultivo 3- apêndice K) verificou-se 

que há uma ótima produção de 1,3-propanodiol quando há a utilização do meio mineral 

suplementado (Y= 0,344 g/g) e tal produção decai muito quando é utilizado o meio M9 (Y = 

0,077 g/g) (Tabela 8). Os resultados obtidos ainda diferem muito em quantidade aos obtidos 

por Silva, 2009, porém tais valores consistiam em ensaios em biorreatores com condições 

estáveis para a produção. Como as quantidades de 1,3-propanodiol obtidas pelas cepas de 

Escherichia coli abrigando os genes dha se assemelham muito com as de Klebsiella 

pneumoniae GLC29 em ensaios em agitador rotativo, esperamos que, ao colocar tais cepas em 

biorreator, poderíamos obter resultados interessantes. 

 

Tabela 8 – Eficiência de conversão de glicerol em 1,3-propanodiol por diferentes linhagens bacterianas 

em Meio mineral ou Meio M9. 

 

Cepa 
Y 1,3-propanodiol/79neumoni(g/g) 

Meio mineral Meio M9 

K. pneumoniae GLC29 0,31 ±0,03 
 

0,33 ±0,01 
 

Escherichia coli MG1655 0 0 

Escherichia coli MG1655 – pBBR1MCS-2::dha 0,34 ±0,04 
 

0,07 ±0,05 
 

 

6.5 Análise de modos elementares do metabolismo de Klebsiella pneumoniae GLC29 

 

Para realizar a análise dos modos elementares do metabolismo, foi configurada uma 

rede metabólica representando o metabolismo de glicerol para crescimento celular e obtenção 

de diferentes produtos de fermentação em diversas bactérias em um arquivo de entrada para o 

programa Metatool (PFEIFFER et al., 1999) contendo todas as equações necessárias para a 

produção de 1,3-propanodiol a partir de glicerol e crescimento da cepa (apêndice F). O esquema 

básico do metabolismo foi construído levando como base o trabalho de Chen e colaboradores 

(2011), que descreve as reações presentes em Klebsiella pneumoniae e o trabalho de Silva 

(2010). 

Na rede metabólica, foram incluídas reações da via de Entner-Doudoroff. Essas reações 

foram incluídas com o objetivo de avaliar se a utilização de um hospedeiro que utiliza essa via 
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poderia proporcionar uma maior eficiência na produção de 1,3-PDO. Considerando toda a rede 

metabólica construída, foram obtidos 1113 modos elementares do metabolismo.  

Outra situação que foi analisada considerou a formação de produtos de fermentação na 

seguinte proporção: 2 moléculas de 1,3-propanodiol : 1 molécula de acetato : 1 molécula de 

formiato. Essa situação particular foi analisada, pois correspondeu àquela observada por Silva 

(2010) em cultivos envolvendo a cepa de Klebsiella pneumoniae GLC29 utilizando glicerol. 

Foram encontrados quatro modos elementares que atendiam a proporção de produtos de 

fermentação. A distribuição de fluxos que provavelmente representa o modo elementar de 

funcionamento do metabolismo nestas condições é apresentada na Figura 24. 

 

Figura 24 - Distribuição de fluxos no metabolismo de Klebsiella pneumoniae GLC29 observada por Silva, 2010. 

 

Nesta situação, calculamos um fator de conversão (Y) de 0,5452 g de 1,3-propanodiol/ 

g de glicerol consumido. Um fator que pode influenciar esse parâmetro é que na metabolização 

do glicerol até 1,3-PDO, não há formação de coenzima reduzida (NADH), embora esta seja 

necessária na redução de 3-hidroxipropanoaldeído a 1,3-propanodiol pela enzima 1,3-

propanodiol desidrogenase. Isso significa que a simples conversão de glicerol a 1,3-PDO não é 
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um processo redox neutro e será necessário à célula realizar outras reações metabólicas que 

supram as demandas de NADH para a biossíntese de 1,3-propanodiol, resultando em uma 

redução na eficiência de conversão do glicerol em diol. Dessa forma, a eficiência de conversão 

do glicerol em 1,3-PDO será sempre inferior a 1 mol/mol, ou a 0,8261 g/g. 

Uma das formas de contrabalancear o fato de não ser redox neutra a biossíntese de 1,3-

PDO a partir de glicerol, é a utilização de outras reações que não são redox neutras, mas que 

resultam na formação líquida de NADH. Muitos dos produtos de fermentação não atendem esse 

critério, pois de fato eles são formados com o objetivo de reoxidar coenzimas reduzidas que 

foram formadas durante o catabolismo da fonte de carbono. Entretanto, a produção de acetato 

atende esse critério, pois o catabolismo de um mol de glicerol até acetil-CoA gera dois mols de 

NADH e na conversão de acetil-CoA a acetato não são consumidos nenhum desses equivalentes 

redutores. Esse balanço acontece em anaerobiose, quando para cada mol de acetato produzido 

geram-se 2 NADH. A utilização dessas coenzimas reduzidas, na reação de síntese de 1,3-PDO, 

permite a formação de 2 mols de 1,3-propanodiol para cada mol de acetato produzido. Tais 

reações são co-dependentes, assim, sempre são obtidos os dois produtos quando este tipo de 

metabolismo está presente na célula. O formiato, também presente na proporção, é proveniente 

da reação de conversão de piruvato à acetil-CoA. 

Outro objetivo deste trabalho foi identificar formas de funcionamento do metabolismo 

que pudessem ocorrer em aerobiose (ou microaerobiose). Um novo arquivo de entrada contendo 

as vias metabólicas de Escherichia coli (Apêndice G) foi construído para analisar as possíveis 

vias para máxima produção de 1,3-propanodiol na cepa que abriga os genes dha em plasmídeo. 

Essa via metabólica foi construída de forma mais sintética, eliminando vias que não eram 

utilizadas (considerando análises feitas anteriormente com os resultados de todas as vias em 

Metatool). Assim, foram obtidos 114 modos elementares de funcionamento do metabolismo 

microbiano, sendo que em 71 deles havia a produção de 1,3-propanodiol. Foram encontradas 

formas de produzir 1,3-PDO em rendimentos de 0,72 e 0,708 g de 1,3PDO /g glicerol sem a 

produção de biomassa e outros produtos de fermentação em dois modos elementares que foram 

divididos em dois grupos. Na Figura 25 podemos observar as rotas realizadas por esses dois 

grupos de possível funcionamento do metabolismo de E.coli. O primeiro grupo incluía um 

modo elementar que realizava a produção de 1,3-propanodiol e recuperava a coenzima NADPH 

utilizando a Via das pentoses, utilizando a transidrogenase udhA para transformá-la em NADH; 

o modo elementar de número 78 atingiu um fator de conversão de 0,72 g de 1,3PDO /g glicerol 

(Figura 26). O segundo grupo incluía outro modo elementar (de número 82) que atingiu um 
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rendimento de 0,708 g de 1,3PDO /g glicerol e realizavam a produção de 1,3-propanodiol 

associada com a utilização de reações da Glicólise e Ciclo de Krebs para a recuperação de 

NADPH, utilizando a transidrogenase udhA para transformá-la em NADH (Figura 27).  

 

Figura 25 – Modos elementares do funcionamento do metabolismo de E.coli.  
Legenda: 1-grupo 1 apresentando produção de 1,3-PDO e via das pentoses; 2- grupo 2 apresentando produção de 

1,3-PDO, Glicólise e Ciclo de Krebs  

 

As transidrogenases de Escherichia coli podem ser solúvel e citoplasmática, como a 

udhA ou fixa à membrana celular, como a PntAB (SAUER et al., 2004). As transidrogenases 

são utilizadas como uma forma de se obter NADH para utilização na produção de 1,3-PDO, a 

partir do NADPH produzido em outras vias metabólicas. Assim, para realizarmos essa ação 

sem a necessidade de transidrogenases, podemos expressar genes que codificam enzimas com 

especificidade por substrato alterada, ou seja, que realizariam a redução do NAD ao invés do 

NADP. Esse assunto tem sido tratado por diferentes autores, e a proposta deste trabalho é que 

a biossíntese de 1,3-PDO deva ser realizada em bactérias com alterações de especificidade da 

enzima isocitrato desidrogenase ou da enzima glicose-6-fosfato desidrogenase da via das 

pentoses. 
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Figura 26 – Modo elementar 78 de funcionamento do metabolismo de E. coli 
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Figura 27 - Modo elementar 82 de funcionamento do metabolismo de E. coli 
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6.6  Construção de enzimas alteradas na especificidade por cofatores. 

 

 Seguindo a ideia dos resultados das análises dos modos elementares do metabolismo de 

Klebsiella pneumoniae e transferindo esses para as cepas de E. coli deste estudo, foram 

propostas duas abordagens para a análise do metabolismo com a presença de enzimas alteradas 

na especificidade por cofatores. Primeiramente, propôs-se a utilização de duas enzimas 

alteradas: a isocitrato desidrogenase (alteração da especificidade de NADP para NAD) e a 

glicose-6-fosfato desidrogenase (alteração da especificidade de NADP para NAD). O ponto 

central desta ideia é que quanto mais induzirmos a passagem do fluxo por essas enzimas, mais 

teremos o fornecimento de NADH para a reação da 1,3-propanodiol desidrogenase, 

aumentando a produção de 1,3-propanodiol.  

As duas abordagens consistiam em:  

 

6.6.1  Abordagem epissomal 

 

Foi realizada uma abordagem epissomal, na qual as enzimas selvagens e as com 

especificidade alterada foram inseridas no plasmídeo pTrc99A (AmpR) (VELKOV et al, 2005). 

Este plasmídeo permite a expressão controlada de genes inseridos nele utilizando como agente 

indutor o IPTG. Isto é possível pela presença de um promotor trc, uma variante do promotor 

lac e a presença do gene lacI no mesmo plasmídeo. 

Os plasmídeos pTrc::g6pdhnadp e pTrc::g6pdhnad e a cepa Escherichia coli MG1655 

g6pdhnad foram cedidos por Olavarria, 2012, que realizou a mudança da especificidade da 

enzima glicose-6-fosfato desidrogenase NAD-dependente com a substituição dos resíduos R46 

e Q47 por resíduos de ácido glutâmico na enzima de Leuconostoc mesenteroides e a inseriu no 

genoma da Escherichia coli MG1655, substituindo a glicose-6-fosfato desidrogenase natural 

desta cepa. 

Foram construídas quatro cepas:  

 

a) E. coli MG1655 ∆zwf –pTrc::g6pdhnadp 

b) E. coli MG1655 ∆zwf –pTrc::g6pdhnad 

c) E. coli MG1655 ∆icd –pTrc::icdhnadp 

d) E. coli MG1655 ∆icd –pTrc::icdhnad 
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Observa-se que elas foram construídas utilizando linhagens de Escherichia coli que 

previamente possuíam deleções cromossomais nos genes em estudo: ∆zwf- inativação da 

glicose-6-fosfato desidrogenase e ∆icd- deleção da isocitrato desidrogenase. A cepa ∆icd foi 

adquirida na Keio collection (Fermentas – Life Technologies, California, EUA). Desta forma, 

a expressão dos genes em estudo é produto somente da transcrição dos genes inseridos nos 

plasmídeos.  

O gene icdhnadp foi amplificado diretamente do genoma da E. coli MG1655 com 

utilização dos iniciadores ICDHEcF/ICDHEcR (Apêndice J).  

O gene icdhnad foi sintetizado pela empresa GenScript (New Jersey, EUA) (o gene veio 

inserido em um plasmídeo pUC57 – AmpR) e a sequência solicitada foi gerada baseando-se nas 

alterações dos aminoácidos que levam à mudança da especificidade que foi amplamente 

estudada e descrita por Zhu, Golding e Dean, 2005. 

A sequência de DNA do gene sintético codifica para uma enzima que possui sete 

alterações no sítio ativo: Lys344Asp, Tyr345Ile e Val351Ala: que conferem a especificidade 

por NAD; Tyr391Lys e Arg395Ser: que removem interações com o 2’-fosfato do NADP; e 

Cys201Met e Cys332Tyr: que aumentam a atividade da enzima sem alterar a especificidade. A 

sequência do gene sintetizado pode ser observada no apêndice L. Foi realizada uma análise de 

códon usage para escolher os códons mais utilizados em Escherichia coli.  

Após a obtenção das cepas contendo os genes codificantes das enzimas nativas e 

modificadas da isocitrato desidrogenase, foi realizado um teste de complementação da cepa 

nocauteada (∆icd). Células das cepas: E. coli MG1655 selvagem, E. coli MG1655 ∆icd e E. 

coli MG1655 ∆icd –pTrc::icdhnadp foram inoculadas em meio mineral sólido com glicose 10 

g/L como única fonte de carbono. A cepa nocauteada não cresceu, pois o gene icdh é essencial 

nestas condições. A bactéria selvagem readquiriu a capacidade de crescer nestas condições, 

confirmando a efetividade do nocaute e da possibilidade de expressão do gene presente no 

plasmídeo inserido (Figura 28). Para o mesmo crescimento com a presença do plasmídeo 

pTrc::icdhnad na cepa E. coli MG1655 ∆icd, foi necessária a adição de IPTG ao meio, somente 

com o vazamento de expressão do plasmídeo não foi observado crescimento bacteriano. 
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Escherichia coli MG1655 selvagem em Meio mineral com glicose 

 

 

 

 

Escherichia coli ∆icd em Meio mineral com glicose + canamicina  

 

 

 

Escherichia coli ∆icd pTrc::icdhnadp em Meio mineral com glicose + IPTG + 

canamicina + ampicilina (teste com três clones idênticos – triplicata) 

 

Figura 28 – Teste de complementação da cepa nocauteada na isocitrato desidrogenase (Keio collection) 

 

6.6.1.1  Teste enzimático de funcionamento dos plasmídeos pTrc com as enzimas selvagens e 

alteradas na especificidade das coenzimas 

 

As cepas com as construções que permitem a expressão epissomal das enzimas 

selvagens e mutadas foram utilizadas para ensaios enzimáticos para a confirmação da 

capacidade de expressão controlada. Para realizar os testes enzimáticos de funcionamento dos 

genes que codificam a glicose-6-fosfato desidrogenase NAD e NADP dependentes e isocitrato 

desidrogenase NAD e NADP dependentes, foram realizadas culturas nas quais o indutor IPTG 

esteve presente em diferentes concentrações (0, 10, 20, 50 e 100 µM).  

 As concentrações de cada substrato no tampão de medição representam um valor de 10 

vezes a KM para esses substratos ou uma concentração perto do valor que se espera em 

condições fisiológicas (DEAN; KOSHLAND, 1993; LOWRY, 1971; OLAVARRIA; 

VALDÉS; CABRERAS, 2012).  

  

6.6.1.1.1  Testes enzimáticos da glicose-6-fosfato desidrogenase 

 

Foram testados os extratos celulares provenientes das cepas contendo a glicose-6-

fosfato desidrogenase NAD e NADP dependentes induzidas com diferentes concentrações de 

Clone1 

Clone2 

Clone3 
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IPTG. Podemos observar que a atividade da g6pdhnad foi maior do que a g6pdhnadp. Isto se deve 

às diferenças nas características cinéticas destas enzimas (OLAVARRIA; VALDÉS; 

CABRERAS, 2012; OLAVARRIA, 2012) além de possíveis diferenças nas concentrações das 

enzimas nos extratos celulares.  

Foi possível observar a alta especificidade da enzima selvagem pelo NADP, pois quando 

se utilizou um tampão com NAD não foi possível detectar atividade (Figura 29). O extrato 

celular contendo a enzima mutada, com afinidade por NAD, apresentou uma atividade maior 

que a detectada no extrato contendo a enzima selvagem, e também apresentou certa atividade 

com o tampão contendo NADP (Figura 30). 

 

 

Figura 29 – Avaliação da atividade enzimática de g6pdhnadp utilizando tampão com NADP ou NAD.  

Cepas utilizadas: E. coli MG1655 selvagem pTrc e E.coli ∆zwf pTrc-g6pdhnadp. Atividade com NADP 

(●), não foi detectada qualquer atividade quando utilizado o tampão com NAD. 

 

 

Figura 30 – Avaliação da atividade enzimática de g6pdhnadutilizando tampão com NADP ou NAD.  

Cepas utilizadas: E. coli MG1655 selvagem pTrc e E.coli ∆zwf pTrc-g6pdhnad . Atividade com NAD (●) 

e NADP (●). 
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6.6.1.1.2   Testes enzimáticos da isocitrato desidrogenase 

 

  A atividade específica da isocitrato desidrogenase NAD dependente nas condições 

inicialmente utilizadas neste trabalho mostrou-se instável (Figura 31). A estabilidade foi 

melhorada com a adição de NaCl 10 mM, moléculas de manutenção das condições redutoras 

nos tampões de medição (β-mercaptoetanol 10 mM) e glicerol 10%.  

Podemos observar que as atividades das isocitrato desidrogenases, tanto NADP quanto 

NAD dependente, foram aumentadas até um certo patamar (com 20 µM de indução de IPTG) 

e logo decaiu, mantendo-se estável (Figura 32). Isto pode ser devido a que a isocitrato 

desidrogenase é alvo de regulação pós-traducional, quando há a fosforilação da Serina 113 no 

sítio ativo da enzima, tornando-a inativa. Esse fator é um ponto de regulação entre o ciclo do 

glioxilato e o ciclo de Krebs e é realizado pela isocitrato desidrogenase quinase/fosfatase 

(LAPORTE, 1993). 

  

  

  1 2                  

Figura 31 – Atividade específica da isocitrato desidrogenase no decorrer do tempo.  

Legenda: Atividade obtida de extratos celulares provenientes de cultivos em que foram superexpressas 

as enzimas isocitrato desidrogenase NADP e NAD dependentes pela indução de 100µM de IPTG. 1- 
Escherichia coli MG1655 – pTrc::icdhnadp;  2- Escherichia coli MG1655 – pTrc::icdhnad  
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Figura 32 – Atividade específica das enzimas isocitrato desidrogenase NADP e NAD dependentes com 

expressão induzida por diferentes concentrações de IPTG.  

Legenda: Primeira coluna: (●) Escherichia coli MG1655 selvagem – pTrc99A (primeira barra de 
resultado= medição com tampão contendo NADP e segunda barra de resultado= medição com tampão 

contendo NAD); demais colunas = (●) Escherichia coli MG1655 – pTrc::icdhnadp com tampão NADP;  

(●) Escherichia coli MG1655 – pTrc::icdhnad com tampão NAD 
 

6.6.1.2  Teste de produção de 1,3-propanodiol utilizando a expressão epissomal da isocitrato 

desidrogenase NAD dependente 

 

Um cultivo para teste de produção de 1,3-propanodiol foi realizado utilizando a 

atividade epissomal da isocitrato desidrogenase NAD dependente. Foram construídas cepas 

contendo o plasmídeo pTrc vazio, no caso de controles positivo, negativo e com expressão da 

isocitrato desidrogenase NADP dependente (proveniente do gene presente no genoma) e com 

o plasmídeo pTrc::icdhnad quando a expressão do gene NAD dependente era combinado com o 

nocaute genômico do icd. Foi também utilizado o plasmídeo de produção de 1,3-propanodiol 

pBBR1MCS-2::dha e o plasmídeo pBBR1MCS-2 vazio nos controles. 

 Analisando as informações da Tabela 9, podemos observar as características de cada 

cepa construída e a afinidade coenzimática dos genes isocitrato desidrogenase e glicose-6-

fosfato desidrogenase das mesmas. 

 O cultivo foi realizado em meio mineral com canamicina 50 g/mL, ampicilina 100 

g/mL, glicerol 10 g/L, vitamina B12 50 mg/L e IPTG 20 µM (nas cepas com a presença do 

pTrc::icdhnad) por 72 h em agitador rotativo à 150 rpm e 37 °C.  
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Tabela 9 – Cepas utilizadas para teste de produção de 1,3-propanodiol com a expressão epissomal da 

isocitrato desidrogenase NAD dependente 

 

Cepa 

Plasmídeos Afinidade coenzimática 

pTrc pBBR1MCS-2 
Isocitrato 

desidrogenase 

Glicose-6-

fosfato 

desidrogenase 

Escherichia coli MG1655 selvagem pTrc vazio pBBR1MCS -2 vazio NADP NADP 

Escherichia coli MG1655 selvagem pTrc vazio pBBR1MCS -2::dha NADP NADP 

Escherichia coli MG1655 g6pdhnad pTrc vazio pBBR1MCS -2::dha NADP NAD 

Escherichia coli MG1655 Δicd pTrc::icdhnad pBBR1MCS -2::dha NAD NADP 

Escherichia coli MG1655 g6pdhnad 

Δicd 
pTrc::icdhnad pBBR1MCS -2::dha NAD NAD 

 

   Os resultados podem ser verificados na Tabela 10. Observamos uma maior produção de 

1,3-propanodiol na cepa Escherichia coli MG1655 Δicd pBBR1MCS-2::dha pTrc::icdhnad 

quando há a presença de IPTG (3,153 g/L), mostrando que uma maior expressão do gene icdhnad  

leva a uma maior produção de 1,3-propanodiol (Figura 33). Os fatores de conversão (Y) de 

produção desta cepa foram muito parecidos com a cepa selvagem contendo o plasmídeo de 

produção com os genes dha, quando se levam em consideração os desvios padrão dos Y obtidos 

para cada cepa.  

 

 

Figura 33 – Produção de 1,3-propanodiol por diversas cepas e indução por IPTG. 

Legenda: cepas (A) Escherichia coli MG1655 selvagem pBBR1MCS-2 pTrc99A; (B) Escherichia coli 
MG1655 selvagem pBBR1MCS-2::dha pTrc99A; (C) Escherichia coli MG1655 g6pdhnad pBBR1MCS-

2::dha pTrc99A; (D) Escherichia coli MG1655 Δicd pBBR1MCS-2::dha pTrc::icdhnad; (E) Escherichia 

coli MG1655 g6pdhnad Δicd pBBR1MCS-2::dha pTrc::icdhnad 
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Tabela 10 – Resultados da produção de 1,3-propanodiol com a expressão epissomal da isocitrato desidrogenase NAD dependente 

Linhagem/mutante 

Tempo 

de IPTG 

(µM) 
MSC (g/L) pH  

Glicerol (g/L) 

cultivo inicial final inicial final 

Escherichia coli MG1655 selvagem pBBR1MCS-2 pTrc99A 72h 0 0,50 ± 0,03 7,00 4,74 12,05 7,92 ± 0,15 

Escherichia coli MG1655 selvagem pBBR1MCS-2::dha pTrc99A 72h 0 0,68 ± 0,03 7,00 4,73 12,05 6,67 ± 0,46 

Escherichia coli MG1655 g6pdhnad pBBR1MCS-2::dha pTrc99A 72h 0 0,70 ± 0,04 7,00 4,71 12,05 5,20 ± 0,80 

Escherichia coli MG1655 Δicd pBBR1MCS-2::dha pTrc::icdhnad 
72h 0 0,60 ± 0,03 7,00 4,73 12,05 5,27 ± 0,22 

72h 20 0,66 ± 0,06 7,00 4,71 12,05 3,41 ± 0,64 

Escherichia coli MG1655 g6pdhnad Δicd pBBR1MCS-2::dha pTrc::icdhnad 
72h 0 0,76 ± 0,16 7,00 4,83 12,05 4,80 ± 0,69 

72h 20 0,87 ± 0,04 7,00 4,84 12,05 3,34 ± 0,82 

 

 

Linhagem/mutante 
IPTG 

(µM) 
Produtos formados (g/L) Y 1,3-propanodiol/glicerol 

(g/g) 1,3-PDO Piruvato Lactato Acetato 

Escherichia coli MG1655 selvagem pBBR1MCS-2 pTrc99A 0 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,03 ± 0,00 1,47 ± 0,09 0,00 ± 0,00 

Escherichia coli MG1655 selvagem pBBR1MCS-2::dha pTrc99A 0 2,04 ± 0,18 0,03 ± 0,00 0,12 ± 0,01 1,14 ± 0,11 0,37 ± 0,02 

Escherichia coli MG1655 g6pdhnad pBBR1MCS-2::dha pTrc99A 0 2,43 ± 0,57 0,02 ± 0,00 0,17 ± 0,03 1,47 ± 0,09 0,35 ± 0,04 

Escherichia coli MG1655 Δicd pBBR1MCS-2::dha pTrc::icdhnad 
0 2,50 ± 0,30 0,06 ± 0,00 0,38 ± 0,21 0,58 ± 0,05 0,37 ± 0,04 

20 3,15 ± 0,12 0,27 ± 0,06 0,36 ± 0,13 1,77 ± 0,81 0,36 ± 0,02 

Escherichia coli MG1655 g6pdhnad Δicd pBBR1MCS-2::dha pTrc::icdhnad 
0 1,51 ± 0,17 0,11 ± 0,07 0,44 ± 0,02 0,40 ± 0,18 0,20 ± 0,01 

20 2,98 ± 0,48 0,06 ± 0,02 0,49 ± 0,06 0,96 ± 0,04 0,34 ± 0,02 
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As cepas utilizadas no ensaio foram submetidas a uma análise enzimática de preferência 

de cofatores, e foi confirmada a preferência pelo cofator, conforme pode ser observada nas 

Figuras 34 e 35. 

Para confirmar a necessidade de utilização da vitamina B12 para a produção de 1,3-

propanodiol pelos genes dha foi realizado um ensaio em frascos agitados com meios de cultura 

contendo a vitamina (meio mineral com 12 g/L de glicerol inicial e 50 mg/L de vitamina B12) e 

outros com ausência da vitamina. Foram testadas as cepas: Escherichia coli MG1655 selvagem 

pBBR1MCS-2::dha pTrc99A, Escherichia coli MG1655 g6pdhnad pBBR1MCS-2::dha 

pTrc99A, Escherichia coli MG1655 Δicd pBBR1MCS-2::dha pTrc::icdhnad e Escherichia coli 

MG1655 g6pdhnad Δicd pBBR1MCS-2::dha pTrc::icdhnad. As cepas que possuíam presença de 

genes inseridos e que dependiam da expressão do pTrc, como é o caso das que possuíam o 

pTrc::icdhnad, tiveram adicionado ao meio IPTG na concentração de 20 µM. Conforme pode 

ser observado na Tabela 11, a ausência de vitamina B12 no meio de cultura leva à ausência de 

produção de 1,3-propanodiol pelos genes dha, confirmando a necessidade da adição da mesma 

em tais cultivos. 

 

 

 

Figura 34 – Atividade específica da enzima isocitrato desidrogenase das cepas utilizadas no ensaio de 

produção de 1,3-propanodiol. 
Legenda: (A) Escherichia coli MG1655 selvagem pBBR1MCS-2 pTrc99A; (B) Escherichia coli 

MG1655 selvagem pBBR1MCS-2::dha pTrc99A; (C) Escherichia coli MG1655 g6pdhnad pBBR1MCS-

2::dha pTrc99A; (D) Escherichia coli MG1655 Δicd pBBR1MCS-2::dha pTrc::icdhnad; (E) Escherichia 
coli MG1655 g6pdhnad Δicd pBBR1MCS-2::dha pTrc::icdhnad com 20µM de IPTG e (●) tampão com 

NAD, (●) tampão com NADP.  
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Figura 35 – Atividade específica da enzima glicose-6-fosfato desidrogenase das cepas utilizadas no 

ensaio de produção de 1,3-propanodiol. 
Legenda: (A) Escherichia coli MG1655 selvagem pBBR1MCS-2 pTrc99A; (B) Escherichia coli 

MG1655 selvagem pBBR1MCS-2::dha pTrc99A; (C) Escherichia coli MG1655 g6pdhnad pBBR1MCS-

2::dha pTrc99A; (D) Escherichia coli MG1655 Δicd pBBR1MCS-2::dha pTrc::icdhnad; (E) Escherichia 
coli MG1655 g6pdhnad Δicd pBBR1MCS-2::dha pTrc::icdhnad com 20µM de IPTG e (●) tampão com 

NAD, (●) tampão com NADP.  
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Tabela 11 – Resultados da produção de 1,3-propanodiol com presença e ausência de vitamina B12 no meio de cultura 

Linhagem/mutante 
B12 

(mg/L) 

Tempo 

de IPTG 

(µM) 
MSC (g/L) Ph 

Glicerol (g/L) 

cultivo inicial final inicial final 

Escherichia coli MG1655 selvagem pBBR1MCS-2::dha pTrc99A 
0 72h 0 0,75 ± 0,07 7,00 4,82 12,06 7,18 ± 0,28 

50 72h 0 0,78 ± 0,03 7,00 4,90 12,06 2,81 ± 1,33 

Escherichia coli MG1655 g6pdhnad pBBR1MCS-2::dha pTrc99A 
0 72h 0 0,74 ± 0,02 7,00 4,80 12,06 6,72 ± 1,52 

50 72h 0 0,79 ± 0,03 7,00 4,85 12,06 2,53 ± 1,05 

Escherichia coli MG1655 Δicd pBBR1MCS-2::dha pTrc::icdhnad 
0 72h 20 0,64 ± 0,01 7,00 4,83 12,06 8,78 ± 0,59 

50 72h 20 0,67 ± 0,03 7,00 4,80 12,06 4,44 ± 0,39 

Escherichia coli MG1655 g6pdhnad Δicd pBBR1MCS-2::dha pTrc::icdhnad 
0 72h 20 0,61 ± 0,02 7,00 4,92 12,06 7,56 ± 0,27 

50 72h 20 0,71 ± 0,03 7,00 5,30 12,06 3,26 ± 1,33 

 

Linhagem/mutante 
Produtos formados (g/L) Y 1,3-propanodiol/glicerol 

(g/g) 1,3-PDO Piruvato Lactato Acetato 

Escherichia coli MG1655 selvagem pBBR1MCS-2::dha pTrc99A 
0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,15 ± 0,01 1,64 ± 0,06 0 ± 0 

3,80 ± 0,84 0,06 ± 0,00 0,12 ± 0,01 1,87 ± 0,13 0,40 ± 0,03 

Escherichia coli MG1655 g6pdhnad pBBR1MCS-2::dha pTrc99A 
0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,13 ± 0,02 1,56 ± 0,26 0 ± 0 

3,50 ± 0,84 0,03 ± 0,00 0,16 ± 0,03 1,90 ± 0,22 0,36 ± 0,05 

Escherichia coli MG1655 Δicd pBBR1MCS-2::dha pTrc::icdhnad 
0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,28 ± 0,03 1,13 ± 0,05 0 ± 0 

2,72 ± 0,17 0,14 ± 0,04 0,65 ± 0,09 1,12 ± 0,20 0,35 ± 0,01 

Escherichia coli MG1655 g6pdhnad Δicd pBBR1MCS-2::dha pTrc::icdhnad 
0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,18 ± 0,07 1,39 ± 0,16 0 ± 0 

2,81 ± 0,34 0,26 ± 0,03 0,32 ± 0,08 1,61 ± 0,20 0,32 ± 0,01 
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6.6.2  Abordagem cromossomal 

 

A abordagem cromossomal está baseada na construção de quatro cepas contendo os 

genes codificantes para as enzimas alteradas inseridos no cromossomo de E. coli MG1655 

utilizando a metodologia de Datsenko e Wanner, 2000. A cepa Escherichia coli MG1655 

g6pdhnad já foi construída por Olavarria, 2012 e gentilmente doada. Nas cepas construídas foram 

inseridos o plasmídeo pBBR1MCS-2::dha que permite a produção de 1,3-propanodiol. 

Os esquemas de construção de cada etapa das cepas estão representados nas Figuras 38 

e 40. Inicialmente, o gene que codifica a enzima isocitrato desidrogenase NADP dependente 

foi nocauteado de ambas cepas de Escherichia coli (selvagem e g6pdhnad), para depois realizar 

a inserção do cassete com o gene NAD dependente. 

 O nocaute do gene icdhnadp do cromossomo da Escherichia coli MG1655 g6pdhnad foi 

realizado utilizando o DNA genômico da Escherichia coli Δicd. Após a realização do nocaute, 

a resistência à canamicina foi retirada com a inserção do plasmídeo pCP20, que contém uma 

flipase sítio-específica com a sequência FRT (Figura 36). A confirmação desse nocaute e a 

retiradada resistência podem ser verificadas na Figura 37. Temos, nessa eletroforese de 

confirmação, o amplicon de 1676 pb gerado no nocaute da isocitrato desidrogenase junto com 

o fragmento FRTKanFRT (coluna 1 – Figura 37), pode-se verificar também a diminuição do 

amplicon para 479 pb quando retirada a resistência à canamicina após o tratamento com o 

plasmídeo pCP20 (coluna 2 – Figura 37). 

 Para realizar a recombinação homóloga, foi construído o plasmídeo 

pUC57::icdhnadFRTKanFRT (Figuras 38 e 39), sendo o cassete FRTKanFRT amplificado 

diretamente do plasmídeo pKD13 utilizando os oligonucleotídeos 

BamHIcreatorFRT/HindIIIcreatorFRT (Apêndice J); pode-se verificar na Figura 39 um 

aumento do tamanho do amplicon quando é adicionado o fragmento FRTKanFRT na 

construção. A amplificação do fragmento linear foi realizada utilizando os iniciadores 

WDICDHEcF/ WDICDHEcR (Apêndice J). Neste fragmento, há a presença de sequências 

iguais (H1 e H2) àquelas que flanqueiam o lócus cromossomal da icdh selvagem, permitindo 

assim, o fenômeno de recombinação homóloga. Com essa amplificação, foi obtido o fragmento 

H1icdhnadFRTKanFRTH2 de tamanho esperado, 2629 pb (Figura 40). O plasmídeo que contém 

os genes da recombinase λ Red, o pKD46, foi inserido nas cepas nocautes para aumentar 

eficiência dos eventos de recombinação homóloga. 
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Figura 36 – Esquema dos passos realizados para o nocaute da isocitrato desidrogenase NADP-

dependente no genoma da Escherichia coli MG1655 g6pdhnad. A amplificação do fragmento foi obtida 

com a utilização dos iniciadores WDConfirmation1F e WDConfirmation2R e o DNA genômico da 
E.coli ∆icd com as sequências FRT e da resistência à canamicina. 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 – Eletroforese em gel de agarose 
dos amplicons obtidos das cepas nocautes 

utilizando os iniciadores WDConfirmation1F 

e WDConfirmation2R.  
Legenda: 1- Escherichia coli MG1655 g6pdhnad 
Δicd  FRTKanRFRT; 2- Escherichia coli MG1655 

g6pdhnad Δicd  sem resistência; 3- Escherichia coli 

MG1655Δicd  sem resistência; 4- Controle 

negativo. 
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Figura 38 – Esquema dos passos realizados para a inserção da isocitrato desidrogenase NAD-

dependente no genoma da Escherichia coli MG1655 e MG1655 g6pdhnad. O amplicon com as zonas de 

homologia foi gerado com a utilização dos iniciadores WDICDHEcFow e WDICDHEcRev. 
 

 

Figura 39 - Eletroforese em gel de agarose dos produtos da amplificação por PCR utilizando os 
oligonucleotídeos M13F/R no plasmídeo pUC57:: icdhnad e na construção pUC57:: 

icdhnadFRTKanFRT 
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Figura 40 – Eletroforese em gel de agarose do amplicon obtido por PCR com os oligonucleotídeos 

WDICDHEcF/R, contendo zonas de homologia que flanqueiam o gene icdh no genoma de E. coli e 

icdhnadFRTKanFRT 

 

Foram realizadas inúmeras tentativas de recombinação homóloga para inserção do 

cassete no genoma das diversas cepas de E.coli. A baixa taxa de amplificação do fragmento 

pode ter sido um empecilho para tal fenômeno ocorrer (pode ser observado na Figura 40 que a 

PCR não gerava uma quantidade de amplicon satisfatória). 

Uma nova estratégia para realizar a recombinação homóloga foi proposta. Essa 

estratégia consistia em montar um plasmídeo contendo as regiões upstream e downstream (à 

montante e à jusante) que flanqueiam o gene da isocitrato desidrogenase no genoma da bactéria 

Escherichia coli MG1655 selvagem. Essas duas sequências iriam flanquear o gene icdhnad neste 

plasmídeo e poderiam gerar uma zona de homologia muito maior, facilitando assim o evento 

da recombinação.  

A montagem do plasmídeo foi realizada em duas etapas. A primeira etapa consistiu em 

ligar o fragmento upstream, que foi amplificado diretamente do genoma da linhagem selvagem, 

com a icdhnad. Dessa ligação, foi realizada uma PCR e amplificada a zona upstreamicdhnad que 

posteriormente foi ligada no plasmídeo pUC19. Numa segunda etapa, o fragmento downstream, 

também amplificado do genoma da linhagem selvagem, foi ligado ao plasmídeo, concluindo a 

construção (Figuras 41, 42 e 43). A Figura 41 apresenta a construção final esperada para o 

plasmídeo pUC19UpstreamicdhnadDownstream. A Figura 42 representa as etapas de construção 
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do plasmídeo; na coluna 2 podemos observar o amplicon gerado pela construção 

pUC19Upstreamicdhnad  de 1762 pb, que é o resultado da junção dos fragmentos de 1251 do 

gene da isocitrato desidrogenase (coluna 3)  e a região upstream de 500 pb (coluna 4). A ligação 

do fragmento pUC19Upstreamicdhnad com o fragmento downstream pode ser confirmada na 

Figura 43, obtida por amplificações com os iniciadores M13F e M13R, que hibridam no 

plasmídeo, gerando um amplicon de 2359 pb (destacado no clone positivo de número 38, Figura 

43), com a inserção de 500 pb esperada. Para amplificar a zona UpstreamicdhnadDownstream 

foram utilizados os iniciadores WDConfirmation1F e WDConfirmation2R, gerando um trecho 

de homologia de aproximadamente 150 pb com as extremidades dos nocautes Δicd. Várias 

tentativas de recombinação foram realizadas. O material da recombinação foi plaqueado em 

meio mineral com 5 g/L de glicose para que a seleção dos mutantes acontecesse por 

complementação fenotípica, uma vez que as cepas nocautes na isocitrato desidrogenase perdem 

a capacidade de crescer em meio mineral com glicose como única fonte de carbono e que não 

possuíamos, dentro da construção, nenhum cassete de resistência a antibióticos. Depois de oito 

dias de crescimento foram observadas pequenas colônias. Essas colônias foram estriadas 

novamente em meio mineral com glicose e mantiveram o mesmo tempo de crescimento. As 

colônias mutantes não conseguiram ser separadas das nocautes, pois não apresentavam um 

crescimento significativo.  

O plasmídeo pUC19UpstreamicdhnadDownstream foi inserido em uma Escherichia coli 

Δicd. Mesmo apresentando um maior número de cópias do gene, foram observadas colônias 

após quatro dias de crescimento. Não foi possível, utilizando essa técnica, obter um mutante 

com o gene icdhnad funcional no genoma da bactéria. 

O que se pode tirar dessa observação é que possivelmente possuíamos algum erro de 

amplificação na sequência codificadora do gene ou algum erro de montagem da zona entre o 

promotor e o gene, impedindo a transcrição e atividade do mesmo.  

Os sequenciamentos dos plasmídeos pUC19Upstreamicdhnad e 

pUC19UpstreamicdhnadDownstream podem ser observados no apêndice M. 
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Figura 41 – Esquema representativo do plasmídeo pUC19UpstreamicdhnadDownstream 

 

 

Figura 42 – Eletroforese em gel de agarose dos amplicons obtidos por PCR com os oligonucleotídeos 

M13F/R  

Legenda: 2- pUC19Upstreamicdhnad, 3- icdhnad, 4- Região Upstream, 5- Controle pUC19 vazio, 6- 
Controle negativo 
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Figura 43 – Eletroforese em gel de agarose dos amplicons obtidos por PCR com os oligonucleotídeos 

M13F/R em clones gerados na ligação pUC19Upstreamicdhnad com Downstream. 

Legenda: Em destaque o clone 38 com a visível inserção da região downstream, Controle positivo 
pUC19Upstreamicdhnad e controle negativo 
  

Após as tentativas anteriores de inserção do gene icdhnad no genoma da E.coli, foi 

realizada uma colaboração com a equipe de pesquisa do Prof. Dr. Ricardo Cabrera da Facultad 

de Ciencias da Universidad de Chile. Com essa colaboração, foram obtidas as cepas 

recombinantes cromossomais contendo o gene icdhnad no genoma da E. coli MG1655, 

utilizando para a amplificação da sequência H1icdhnadFRTKanFRTH2 os iniciadores 

PFicdNAD-KanFRT e PRicdNAD-KanFRT (Apêndice J). Duas cepas foram construídas nessa 

colaboração: uma com a resistência à canamicina, contendo o gene icdhnad e um fragmento com 

as zonas FRT flanqueando o gene de resistência à canamicina, e uma somente com a cicatriz 

FRT (sem resistência ao antibiótico que já havia passado por um tratamento com o plasmídeo 

pCP20). Podemos verificar o sequenciamento dos amplicons de ambas as cepas no apêndice N 

e o gel dos fragmentos gerados na Figura 44. Nessa figura, há a amplificação uilizando o 

genoma da Escherichia coli com a inserção icdhnadFRTKanFRT na coluna 1, apresentando um 

amplicon de maior tamanho; logo após, na coluna 2, podemos verificar a comparação da cepa 

que sofreu a retirada do cassete FRTKanFRT e só permaneceu com a cicatriz FRT com a cepa 

selvagem, sem a cicatriz FRT (coluna 3), podemos verificar uma leve diferença no tamanho 

dos amplicons; na coluna 4 podemos verificar o amplicon gerado utilizando o DNA da cepa 

nocaute, de tamanho bem menor quando comparado com as outras construções. 
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Figura 44 – Eletroforese em gel de agarose de 

confimação das cepas mutantes genômicas obtido 

por PCR com os oligonucleotídeos WDConf 
1F/2R. 
Legenda: 1 = Escherichia coli icdhnad com resistência à 

canamicina – icdhnad FRTKanRFRT; 2 = Escherichia 

coli icdhnad sem resistência à canamicina – icdhnad FRT; 

3 = Escherichia coli selvagem – icdhnadp; 4 = 

Escherichia coli Δicd; 5 = controle negativo. 

 

6.6.2.1 – Testes enzimáticos e moleculares para a confirmação dos genótipos icdhnad e g6pdhnad 

 

Foram realizados experimentos de medição da atividade enzimática da isocitrato 

desidrogenase para confirmar a preferência enzimática pelo seu cofator, os resultados podem 

ser verificados na Figura 45 e condizem com o genótipo bacteriano esperado: todas as cepas 

deste ensaio apresentaram uma atividade enzimática dual, a cepa selvagem (B) possui uma 

atividade 5,6 vezes maior com NADP do que com NAD, a cepa controle que expressa a icdhnad 

no plasmídeo pTrc (expressão induzida por 20 µM de IPTG; cepa A) possui uma atividade 8,6 

vezes maior com NAD do que com NADP. As cepas que possuem a icdhnad no genoma (tanto 

a sem resistência, C, quando a com resistência à canamicina, D) possuem aproximadamente 3 

vezes mais atividade com NAD do que com NADP. 

O gene icdhnad também foi substituído no genoma da g6pdhnad, formando assim uma 

dupla mutante NAD dependente. Foram realizadas confirmações com PCR e de atividade 

enzimática. Nas Figuras 46 e 47 pode-se observar a confirmação de dois clones que possuem a 

glicose-6-fosfato desidrogenase NAD dependente (amplificação positiva apenas com os 

primers de confirmação de tal gene) e a isocitrato desidrogenase NAD dependente 

(amplificação positiva de 2950pb – gene icdhnad e resistência à canamicina). 

Foi realizada a confirmação do fenótipo da cepa por medição de atividade enzimática, 

como pode ser observado nas Figuras 48 e 49. Todas as cepas possuíram o perfil desejado. 
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Figura 45 – Atividade enzimática da isocitrato desidrogenase das cepas mutantes genômicas de 

Escherichia coli MG1655.  
Legenda:  A = Escherichia coli MG1655 Δicd (pTrcicdhnad) + 20µM de IPTG; B = Escherichia coli MG1655 

selvagem; C = Escherichia coli MG1655 icdhnad e D = Escherichia coli MG1655 icdhnadKanR. (■) = atividade 

com NAD; (■) = atividade com NADP. 

 

Podemos verificar que a cepa selvagem possui um perfil de preferência dual de cofator 

pela isocitrato desidrogenase, fato não observado em experimentos anteriores e consistente nas 

repetições dessa medição discutida, e que não acontece com a glicose-6-fosfato desidrogenase. 

Esse perfil dual é consistente quando analisamos os outros mutantes com a variável desta 

enzima. Outro aspecto é a presença de dualidade na glicose-6-fosfato desidrogenase NAD 

dependente. Essa enzima também se apresentou mais estável em medições anteriores; as 

medições desse experimento foram repetidas diversas vezes e o perfil continuou o mesmo.  

 

 

Figura 46 – Eletroforese em gel de agarose do amplicon obtido por PCR para confirmação dos 

mutantes Escherichia coli icdhnad g6pdhnad  
Legenda: com os oligonucleotídeos de amplificação do gene g6pdhnad , zwfLm1/zwfLm2 (1, 2 e 3 = 
três clones Escherichia coli icdhnad g6pdhnad 4 = Escherichia coli selvagem; 5 = controle negativo) e 

com os oligonucleotídeos de amplificação do gene g6pdhnadp , BamEc/SacEc (1, 2 e 3 = três clones 

Escherichia coli icdhnad g6pdhnad 4 = Escherichia coli selvagem; 5 = controle negativo). 
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Figura 47 – Eletroforese em gel de agarose do amplicon obtido por PCR para confirmação dos 

mutantes Escherichia coli icdhnad g6pdhnad  

Legenda: com os oligonucleotídeos de amplificação do gene icdh, WDConf1F/WDConf2R  1, 2 e 3 
= três clones Escherichia coli icdhnad g6pdhnad; 4 = Escherichia coli selvagem; 5 = Escherichia coli 

Δicd; 6= controle negativo 

   

 

Figura 48 – Atividade enzimática da glicose-6-fosfato desidrogenase das cepas mutantes genômicas de 

Escherichia coli MG1655.  

Legenda:  A = Escherichia coli MG1655 selvagem; B = Escherichia coli MG1655 g6pdhnad; C = 
Escherichia coli MG1655 icdhnad e D = Escherichia coli MG1655 icdhnad g6pdhnad. (■) = atividade com 

NAD; (■) = atividade com NADP. 
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Figura 49 – Atividade enzimática da isocitrato desidrogenase das cepas mutantes genômicas de 

Escherichia coli MG1655. 
Legenda:  A = Escherichia coli MG1655 selvagem; B = Escherichia coli MG1655 g6pdhnad; C = 

Escherichia coli MG1655 icdhnad e D = Escherichia coli MG1655 icdhnad g6pdhnad. (■) = atividade com 

NAD; (■) = atividade com NADP. 

 

6.6.2.2  Testes de produção de 1,3-propanodiol pelas mutantes genômicas  

 

6.6.2.2.1  Produção de 1,3-propanodiol pelos genótipos selvagem, icdhnad , g6pdhnad e dupla 

mutante 

 

 Foi realizado um cultivo com os 4 mutantes genômicos de Escherichia coli MG1655, a 

linhagem selvagem, Escherichia coli MG1655 icdhnad, Escherichia coli MG1655 g6pdhnad e a 

Escherichia coli MG1655 icdhnad g6pdhnad, todas com o plasmídeo pBBR1MCS-2::dha  de 

produção de 1,3-propanodiol. O cultivo foi realizado em meio mineral com canamicina, 

vitamina B12 e aproximadamente 15 g/L de glicerol inicial por 72 h, 150 rpm e 37 °C.  

 Observamos, na Tabela 12, que a cepa que mais produziu 1,3-propanodiol foi a 

selvagem (3,258 g/L), porém a que obteve um maior rendimento, quando comparamos o que 

foi produzido pelo glicerol consumido, foi a cepa icdhnad (Y = 0,388 g de 1,3-propanodiol/ g de 

glicerol). Não podemos considerar, neste experimento, o rendimento obtido pela dupla mutante 

NAD dependente, pois essa, apesar de ter um rendimento bem maior que as outras, apresentou 

muitas variações na triplicata, com pouco crescimento (praticamente metade da massa seca 

celular atingida pelas outras cepas mutantes, e um terço do que foi atingido pela selvagem) e 

consumo. Outro fator que pode ser observado nos resultados da dupla mutante foi o pH final 

do cultivo (pH 6,4), que se apresentou muito maior do que das outras bactérias (pH 4,8); tais 

resultados demonstram um crescimento e metabolismo instáveis e dados não replicáveis.  
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 Esse experimento foi realizado para selecionar as cepas que iriam ser analisadas em 

cultivos em biorreator. Pelos resultados obtidos e as triplicatas coerentes, foram escolhidos a 

cepa selvagem e a cepa mutante icdhnad. 

 

6.6.2.2.2 Produção de 1,3-propanodiol pela E.coli MG1655 selvagem em diferentes 

concentrações de vitamina B12
 

 

 As concentrações de vitamina B12 utilizadas até esse ponto neste trabalho foram 

baseadas no trabalho de Zhang et al., 2006, que verificou, por modelos computacionais de 

melhoramento de produção in silico, que o maior rendimento da produção de 1,3-propanodiol 

por Escherichia coli aconteceria em presença de 50 mg/L de vitamina B12. Para utilização em 

biorreatores, verificamos tal informação por meio de um cultivo utilizando a Escherichia coli 

MG1655 selvagem pBBR1MCS-2::dha em diferentes concentrações de vitamina B12. As 

concentrações partiram de 50 g/L e foram gradualmente aumentando até atingirem 50 mg/L. 

 Como podemos verificar na Tabela 13, não conseguimos detectar mudanças 

significativas na produção de 1,3-propanodiol nas diferentes concentrações. O máximo atingido 

foi 6,037 g/L e maior fator de conversão de 0,441 g 1,3-propanodiol/g glicerol na concentração 

de 250 g/L. Essa concentração foi escolhida para os ensaios em reator.  
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Tabela 12 – Produção de 1,3-propanodiol pelos diversos mutantes genômicos da isocitrato desidrogenase e glicose-6-fosfato desidrogenase 

 

Linhagem/mutante 
Tempo de 

MSC (g/L) 
pH  Glicerol (g/L) 

cultivo inicial final inicial final 

Escherichia coli MG1655 selvagem - pBBR1MCS-2::dha  72h 0,98 ± 0,05 7,00 4,83 14,54 6,03 ± 0,23 

Escherichia coli MG1655 g6pdhnad - pBBR1MCS-2::dha  72h 0,77 ± 0,03 7,00 4,87 14,54 6,71 ± 0,37 

Escherichia coli MG1655 icdhnad - pBBR1MCS-2::dha 72h 0,76 ± 0,0 7,00 4,85 14,54 7,41 ± 0,55 

Escherichia coli MG1655 icdhnad g6pdhnad  - pBBR1MCS-2::dha 72h 0,39 ± 0,14 7,00 6,40 14,54 13,19 ± 0,25 

 

Linhagem/mutante 
Produtos formados (g/L) 

Y 1,3-propanodiol/glicerol (g/g) 
1,3-PDO Piruvato Lactato Acetato 

Escherichia coli MG1655 selvagem - pBBR1MCS-2::dha 3,25 ± 0,11 0,02 ± 0,00 0,25 ± 0,00 1,49 ± 0,15 0,38 ± 0,00 

Escherichia coli MG1655 g6pdhnad - pBBR1MCS-2::dha 2,77 ± 0,13 0,02 ± 0,00 0,19 ± 0,00 1,78 ± 0,04 0,35 ± 0,03 

Escherichia coli MG1655 icdhnad - pBBR1MCS-2::dha 2,75 ± 0,00 0,02 ± 0,00 0,17 ± 0,00 1,86 ± 0,06 0,38 ± 0,03 

Escherichia coli MG1655 icdhnad g6pdhnad - pBBR1MCS-2::dha 0,63 ± 0,14 0,12 ± 0,21 0,34 ± 0,05 0,48 ± 0,06 0,49 ± 0,18 
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Tabela 13 – Resultados da produção de 1,3-propanodiol pela Escherichia coli MG1655 selvagem em diferentes concentrações de vitamina B12 

 

Linhagem/mutante 
Concentração 

B12 

Tempo 

de MSC (g/L) pH  
Glicerol (g/L) 

cultivo inicial final inicial final 

Escherichia coli MG1655 selvagem 

 - pBBR1MCS-2::dha  

50 mg/L 72h 1,18 ± 0,01 7,22 6,38 13,73 0,07 ± 0,00 

25 mg/L 72h 1,19 ± 0,03 7,22 6,36 13,73 0,30 ± 0,39 

10 mg/L 72h 1,16 ± 0,02 7,22 6,35 13,73 0,04 ± 0,00 

5 mg/L 72h 1,14 ± 0,03 7,22 5,39 13,73 0,04 ± 0,00 

500 g/L 72h 1,17 ± 0,03 7,22 5,13 13,73 0,03 ± 0,01 

250 g/L 72h 1,20 ± 0,02 7,22 5,16 13,73 0,03 ± 0,00 

100 g/L 72h 1,18 ± 0,03 7,22 6,17 13,73 0,05 ± 0,01 

50 g/L 72h 1,20 ± 0,03 7,22 4,87 13,73 0,03 ± 0,00 

 

 

Linhagem/mutante 
Concentração 

B12 

Produtos formados (g/L) 
Y 1,3-propanodiol/glicerol (g/g) 

1,3-PDO Piruvato Lactato Acetato Formiato 

Escherichia coli MG1655 selvagem 

 - pBBR1MCS-2::dha  

50 mg/L 5,96 ± 0,11 0,00 ± 0,00 0,10 ± 0,00 1,70 ± 0,09 0,13 ± 0,01 0,43 ± 0,00 

25 mg/L 5,89 ± 0,14 0,00 ± 0,00 0,16 ± 0,03 1,75 ± 0,10 0,10 ± 0,00 0,43 ± 0,00 

10 mg/L 5,76 ± 0,17 0,00 ± 0,00 1,21 ± 0,18 1,56 ± 0,08 0,07 ± 0,00 0,42 ± 0,01 

5 mg/L 6,01 ± 0,04 0,00 ± 0,00 0,19 ± 0,10 0,75 ± 0,58 0,08 ± 0,03 0,44 ± 0,00 

500 g/L 5,90 ± 0,17 0,00 ± 0,00 0,13 ± 0,00 1,12 ± 0,15 0,12 ± 0,02 0,43 ± 0,01 

250 g/L 6,03 ± 0,16 0,00 ± 0,00 0,13 ± 0,02 1,09 ± 0,14 0,13 ± 0,01 0,44 ± 0,01 

100 g/L 5,84 ± 0,29 0,00 ± 0,00 0,22 ± 0,02 1,32 ± 0,48 0,07 ± 0,01 0,42 ± 0,02 

50 g/L 5,72 ± 0,05 0,00 ± 0,00 0,11 ± 0,02 1,41 ± 0,16 0,12 ± 0,02 0,41 ± 0,00 



 

      110 

 

6.6.2.3  Curva de crescimento da Escherichia coli MG1655 selvagem pBBR1MCS-2::dha e 

Escherichia coli MG1655 icdhnad 

 

 Para realizar cultivos em biorreator é necessário o conhecimento da velocidade de 

crescimento da cepa que será utilizada de forma a planejar o preparo de inóculo. Para isso, foi 

realizado um ensaio para a verificação da curva de crescimento das cepas Escherichia coli 

MG1655 selvagem pBBR1MCS-2::dha e Escherichia coli MG1655 icdhnad pBBR1MCS-

2::dha. Os cultivos foram realizados em meio mineral com canamicina, vitamina B12 250g/L 

e glicerol 10 g/L, a 37 °C e 150 rpm. Como pode ser observado nas Figuras 49 e 51, temos um 

padrão de crescimento parecido em ambas as cepas. 

A cepa selvagem apresentou uma exponencial de crescimento de maior destaque entre 

2 h e 12 h, atingido uma velocidade específica de crescimento (µx) de 0,122+0,006 h-1; a cepa 

mutante apresenta uma exponencial no mesmo intervalo de tempo com uma velocidade de  

0,112+0,003 h-1. Após 20 horas de cultivo, as cepas entraram em fase estacionária. O pH foi 

decaindo durante o crescimento, e mantendo o mesmo perfil nas duas cepas, começando com o 

pH ajustado em 7 e terminando com aproximadamente 5,5 na cepa selvagem e 5 na cepa 

mutante. 

 

 

Figura 50 – Curva de crescimento da cepa Escherichia coli MG1655 selvagem pBBR1MCS-2::dha. 
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Figura 51 – Curva de crescimento da cepa Escherichia coli MG1655 icdhnad pBBR1MCS-2::dha. 

 

6.7  Cultivos das cepas Escherichia coli selvagem pBBR1MCS-2::dha e Escherichia coli 

icdhnad pBBR1MCS-2::dha em biorreator 

  

 As cepas Escherichia coli selvagem pBBR1MCS-2::dha e Escherichia coli icdhnad 

pBBR1MCS-2::dha foram escolhidas para os cultivos em reator por apresentarem as melhores 

produções de 1,3-propanodiol em agitador rotativo. 

 Com a mutação da isocitrato desidrogenase apresentando uma boa alternativa para o 

aumento de produção de 1,3-PDO e essa mutação presente no Ciclo de Krebs, via que funciona 

em condições de presença de oxigênio no meio, foram testadas diferentes concentrações de 

oxigênio dissolvido (O.D.) nos cultivos em reator e verificou-se a produção de 1,3-propanodiol 

proveniente destes. 

 Foram testadas as seguintes concentrações de O.D. nos cultivos da bactéria mutante: 

1%, 5%, 10% e 30%. E a linhagem selvagem foi cultivada nas melhores condições apresentadas 

pela mutante. As concentrações de O.D. foram controladas em diferentes níveis por um sistema 

de cascata que o biorreator possui. O cultivo foi iniciado em um nível de O.D. de 100%; após 

o inóculo da cepa, o nível foi acompanhado de hora em hora até que chegasse no valor desejado 

para o experimento (1%, 5%, 10% ou 30%), neste ponto, o controle em cascata era acionado, 

assim, a quantidade de O.D. era controlada pela agitação e mantida estável pelo próprio 

aparelho. 

 O meio de cultura utilizado no reator está descrito no Apêndice I e o cultivo foi realizado 

em um volume inicial de 2 L, sendo desses 200 mL de inóculo em D.O. 0,3 à 650 nm e 100 mL 
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de alimentação inicial de glicerol (para uma concentração de 20 g/L no reator), vitamina B12 e 

canamicina. 

  

6.7.1  Teste de manutenção do plasmídeo pBBR1MCS-2::dha na cepa Escherichia coli icdhnad 

  

 Em um dos cultivos em biorreator realizados foi testada a eficácia da manutenção do 

plasmídeo pBBR1MCS-2::dha. Nesse reator, o oxigênio dissolvido foi mantido em 5% da 

saturação.  

 Amostras de células do cultivo foram retiradas a cada 4 horas para verificar a quantidade 

de UFC (unidades formadoras de colônia). As bactérias foram diluídas seriadamente (diluições 

utilizadas: 10-6, 10-7, 10-8, 10-9 e 10-10) em solução salina estéril e inoculadas em triplicata nos 

meios LB e LBK, como pode ser observado na Figura 52.  

 A foto da placa corrobora com o gráfico apresentado na Figura 53, no qual pode-se 

observar uma perda considerável de plasmídeo com o decorrer do cultivo. No começo do 

cultivo (até 14 horas de cultivo), observa-se que praticamente todas as células possuíam o 

plasmídeo em seu interior. Com 26 horas de cultivo, logo após o término da fase exponencial 

de crescimento, praticamente metade das células do cultivo não possuem mais o plasmídeo. 

Após esse tempo, a quantidade de células viáveis da cultura começa a decair, e no final do 

cultivo podemos observar uma contagem praticamente igual de células que crescem em LB e 

LBK. 

 

 

Figura 52 – Diluição seriada de cultura em biorreator da cepa Escherichia coli icdhnad pBBR1MCS-

2::dha, amostra 19 (38 horas) em LB e LBK. 
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Figura 53 – Avaliação da viabilidade celular de cultura em biorreator da cepa Escherichia coli icdhnad 

pBBR1MCS-2::dha em cultivo em biorreator com 5% de O.D. 

 

6.7.2  Cultivos com variação de Oxigênio Dissolvido (O.D.) 

 

 Foram realizados seis cultivos em biorreatores; quatro desses cultivos envolviam a cepa 

Escherichia coli icdhnad pBBR1MCS-2::dha em diferentes concentrações de oxigênio 

dissolvido no meio de cultura (O.D.), sendo esses 1%, 5%, 10% e 30%. A cepa Escherichia 

coli selvagem pBBR1MCS-2::dha foi cultivada nas duas melhores situações apresentadas pela 

mutante, 1% e 5%. 

 Os cultivos foram realizados em biorreator com o meio de cultura descrito no Apêndice 

I. Inicialmente, o inóculo era realizado em concentração de oxigênio de 100% e agitação fixa 

de 200 rpm. Quando a concentração de O.D. chegava no patamar desejado em cada cultivo 

(1%, 5%, 10% e 30%), era iniciado o comando de controle de manutenção de concentração de 

O.D. pela agitação, sistema de cascata automático do programa do biorreator. Assim, o O.D. se 

manteve estável durante o restante do cultivo celular.  

 As fases exponenciais de crescimento e a velocidade de crescimento variaram muito 

dentre os cultivos. Não podemos verificar uma variação que seja diretamente conectada à 

concentração de O.D. As fases exponenciais de crescimento dos cultivos com a cepa 

Escherichia coli icdhnad pBBR1MCS-2::dha foram de 12 a 20 h no cultivo de 1% de O.D., de 
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0h a 20 h no cultivo de 5% de O.D., de 0 a 12 h no cultivo de 10% de O.D. e de 6 a 20 h no 

cultivo de 30% de O.D., como pode ser verificado na Figura 54. Os µ de crescimento obtidos 

nos mesmos cultivos e intervalos de tempo foram  0,1492 h-1 , 0,1189 h-1, 0,2086 h-1 e 0,1651 

h-1, respectivamente, sendo a maior velocidade obtida no cultivo com 10% de O.D. Nesse 

mesmo cultivo, foi alcançado o maior valor de MSC de 4,65 g/L às 46 horas; os outros cultivos 

obtiveram 3,89 g/L às 46 h do cultivo com 1% de O.D., 4,255 g/L às 42 h do cultivo com 5% 

de O.D. e 4,17 g/L às 46 h do cultivo com 30% de O.D.  

 Os picos de CO2 obtidos em cada cultivo foram medidos concomitantemente com o final 

da fase exponencial de crescimento bacteriano, como pode ser verificado na Figura 54. No 

cultivo com 1% de O.D., o pico de CO2 foi obtido com 20 horas de cultivo;  no cultivo com 5% 

de O.D. o pico de CO2 foi obtido com 21 horas de cultivo;  no cultivo com 10% de O.D. o pico 

de CO2 foi obtido com 11 horas de cultivo; no cultivo com 30% de O.D. o pico de CO2 foi 

obtido com 19 horas de cultivo. 

 A cascata de controle de O.D. era acionada quando a quantidade de O.D. de cada cultivo 

chegava à concentração desejada. No cultivo de 1% de O.D., foi acionada com 5 horas de 

cultivo, a de 5% de O.D. foi acionada com 10 horas de cultivo e os cultivos com 10% e 30% de 

O.D. tiveram a cascata acionada muito próxima ao inóculo do reator, sendo a de 10% logo após 

o inóculo e o de 30% com 3 horas de cultivo. 

 A quantidade máxima de 1,3-propanodiol obtida em cada cultivo com a cepa mutante 

foi aumentando conforme a % de O.D. diminuiu. A maior produção de 1,3-propanodiol foi 

obtida no cultivo com 1% de O.D., cerca de 5,96 g/L até 24 horas de cultivo. Essa quantidade 

diminuiu e o intervalo de produção se tornou mais extenso enquanto o O.D. no meio de cultivo 

aumentou. Com 5% de O.D. foi obtida uma produção de 4,98 g/L em um intervalo de 30 h, com 

10% de O.D. foi obtida uma produção de 4,17 g/L de 1,3-PDO em 44 horas e a menor 

quantidade de 1,3-propanodiol foi obtida com 30% de O.D., 2,56 g/L em 24 horas. Podemos 

constatar, com esses dados, que a produção de 1,3-propanodiol diminuiu com maiores 

quantidades de O.D. no meio de cultura, isso pode ser devido à inativação das enzimas de 

produção de 1,3-propanodiol, segundo descrito por Xu e colaboradores (2011) e também a 

mudança de direcionamento do metabolismo celular para o crescimento. 

 Foram realizadas alimentações com 15 g/L de glicerol em 20 h de cultivo com 1% de 

O.D., com 24 h de cultivo com 5% de O.D., com 14 h de cultivo com 10% de O.D. e com 22 h 

de cultivo com 30% de O.D.  
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 Foram realizadas medições de cinco tipos de ácidos em todos os cultivos. Foram 

medidos: citrato, piruvato, succinato, lactato e acetato. As medições foram realizadas durante o 

crescimento exponencial da bactéria, afim de realizar o balanço de carbonos e análise de fluxos 

metabólicos. Os dados das medições podem ser verificados no Apêndice O. 

 Os ácidos que mais foram detectados foram o citrato, acetato e lactato. No cultivo com 

1% de O.D. foram obtidas as maiores quantidades de ácidos: 3,85 g/L de citrato, 0,25 g/L de 

lactato e 0,44 g/L de acetato, além de 0,42 g/L de succinato. No cultivo com 5% de O.D. foram 

obtidas 0,14 g/L de citrato, 0,05 g/L de lactato e 0,01 gL de acetato. No cultivo com 10% de 

O.D. foram obtidas 0,28 g/L de citrato, 0,25 g/L de lactato e 0,36 gL de acetato. No cultivo com 

30% de O.D. foram obtidas 1,91 g/L de citrato, 0,2 g/L de lactato e 0,01 gL de acetato. 

 As duas melhores condições de cultivo obtidos pela cepa Escherichia coli icdhnad 

pBBR1MCS-2::dha, com 1% e 5% de O.D. foram repetidas com a cepa Escherichia coli 

selvagem pBBR1MCS-2::dha, como pode ser observado na Figura 55. 

 As fases exponenciais de crescimento dos cultivos com a cepa selvagem foram 

parecidas com as obtidas pela cepa mutante. Em 1% de O.D. foi obtida um µ de crescimento 

de 0,1158 h-1 entre 0 e 18 horas de cultivo, e com 5% de O.D. foi obtida uma velocidade de 

0,153 h-1 entre 4 e 18 horas de cultivo. A quantidade de MSC obtida nos dois cultivos foi muito 

parecida, porém em intervalos de tempo diferente, sendo o do cultivo com 5% de O.D. 14 horas 

menor. Foi obtida 3,73 g/L  de MSC em 48 horas de cultivo com 1% de O.D. e 3,7 g/L de MSC 

em 34 horas de cultivo com 5% de O.D.. 
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Figura 54 - Gráficos dos cultivos em biorreator da cepa Escherichia coli icdhnad pBBR1MCS-2::dha em diferentes concentrações de O.D (continua). 
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Continuação Figura 54 
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Figura 55 - Gráficos dos cultivos em biorreator da cepa Escherichia coli selvagem pBBR1MCS-2::dha em diferentes concentrações de O.D. 
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 O pico de CO2 do cultivo com 5% de O.D. foi obtido concomitantemente com o final 

da fase exponencial de crescimento, em 18 h. Porém, no cultivo com 1% de O.D. foram 

observadas muitas variações das medições de gases, o que inviabilizou a análise de fluxos desse 

ensaio. O pico de CO2 do ensaio com 1% de O.D. foi obtido em 27 horas de cultivo. 

 A cascata de controle de O.D. foi acionada em 18 horas de cultivo no ensaio com 1% 

de O.D. e com 9 horas de cultivo no ensaio com 5% de O.D. 

 As quantidades de 1,3-propanodiol obtidas nos cultivos com a cepa selvagem foram 

aproximados quando comparados com os cultivos com a cepa mutante, porém os intervalos de 

tempo de produção bem maiores. Foram obtidos 5,99 g/L de 1,3-propanodiol no cultivo com 

1% de O.D. em um intervalo de 40 horas e 4,52 g/L de 1,3-PDO no cultivo com 5% de O.D. 

em um intervalo de 36 horas. 

Foram realizadas alimentações de 15 g/L de glicerol em 28 horas de cultivo no ensaio 

com 1% de O.D. e em 22 horas de cultivo do ensaio com 5% de O.D. 

As quantidades de ácidos obtidas nos ensaios com a cepa selvagem foram 0,68 g/L de 

citrato, 0,37 g/L de lactato e 1,32 g/L de acetato no cultivo com 1% de O.D., e 1,34 g/L de 

citrato, 0,57 g/L de lactato e 0,09 g/L de acetato, além de 0,35 g/L de succinato no cultivo com 

5% de O.D.. 

Podemos verificar na Figura 56 o perfil de produção de 1,3-PDO de todos os ensaios 

em biorreator. Duas conclusões podem ser tiradas ao observar essa figura: que a produção 

claramente diminui com o aumento da quantidade de O.D. no meio de cultura e que nas 

condições comparadas entre a cepa selvagem e a cepa mutante (1% e 5%) as quantidade de 1,3-

PDO produziadas são claramente maiores na cepa mutante. 
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Figura 56 – Perfis das produções de 1,3-propanodiol nos ensaios em biorreator. 

 

6.8  Análise dos fluxos metabólicos dos cultivos em biorreator das cepas Escherichia coli 

icdhnad pBBR1MCS-2::dha e Escherichia coli selvagem pBBR1MCS-2::dha 

 

 Para avaliar o desempenho das linhagens Escherichia coli icdhnad pBBR1MCS-2::dha e 

Escherichia coli selvagem pBBR1MCS-2::dha na produção de 1,3-propanodiol foi realizada 

uma análise de fluxos metabólicos dos seis experimentos realizados em biorreator.  

 Para realizar essa análise, foi necessário delimitar os estados pseudo-estacionários de 

crescimento bacteriano, que consiste em determinar períodos do cultivo que, apesar de 

possuírem variações de concentração de substratos e produtos, o metabolismo tem um 

funcionamento e fluxo constante, isso significa que não há acúmulo de intermediários 

metabólicos. 

Devido às medições instáveis do cultivo da cepa Escherichia coli selvagem 

pBBR1MCS-2::dha com 1% de O.D. não foi possível determinar um estado pseudo-

estacionário e, portanto, não foi realizada a análise de fluxos metabólicos desse cultivo. 

Foram determinados os períodos pseudo-estacionários com o crescimento em fase 

exponencial, uma vez que o 1,3-propanodiol foi produzido principalmente nessa fase do cultivo.  

Foram consideradas para esse cálculo: as velocidades específicas de crescimento (µx), 

de consumo de substrato (µglicerol), de produção de 1,3-propanodiol (µ1,3-PDO) e de ácidos 

orgânicos detectados e a média das medidas de qCO2 (mmol/g.h) nesse tempo.  

Foram construídas tabelas utilizando os valores obtidos nas velocidades de crescimento, 

produção e consumo de cada metabólito medido no experimento.  
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 Considerando o número de carbonos de cada componente medido, foram estimadas as 

velocidades específicas de consumo de substratos e formação de produtos em Cmmol/g.h, o 

que permitiu calcular a parcela dos carbonos consumidos no substrato. Na Tabela 16 são 

apresentados os cálculos do balanço de carbono dos cultivos em reator analisados. 

 No resultado do balanço de carbonos podemos verificar números abaixo de 100% e 

números acima dos 100%. Números de 100% indicam que a mesma quantidade de carbonos 

detectados no substratato são detectados nos produtos. Os números abaixo ou acima de 100% 

refletem os erros experimentais associados às determinações.  

Os balanços de carbono foram bem determinados nos experimentos, com três 

experimentos (Escherichia coli icdhnad pBBR1MCS-2::dha com 1% e 5% de O.D. e 

Escherichia coli icdhnad pBBR1MCS-2::dha com 30%) um pouco distante dos 100%.  

O que pode ser observado também é que a velocidade específica de produção de 1,3-

propanodiol aumentou conforme a quantidade de O.D. no meio de cultivo foi diminuindo.  

Para desenvolver a análise dos fluxos metabólicos de cada experimento, foram 

realizadas análises envolvendo o arquivo dos modos elementares do metabolismo de 1,3-

propanodiol em Escherichia coli (tanto da selvagem quanto da mutante icdh-NAD dependente, 

com apenas a mudança da especificidade da enzima na reação de nome CK3 de NADP para 

NAD) no programa Metatool. Com o arquivo de saída, foram construídas duas matrizes: a 

primeira das reações globais do funcionamento do metabolismo e uma segunda dos fluxos de 

cada reação nesses modos elementares.  

Para o arquivo de entrada da bactéria selvagem foram obtidos 148 modos elementares 

de funcionamento e, para a bactéria mutante foram obtidos 88 modos elementares de 

funcionamento do metabolismo. Eles foram reduzidos conforme equivalência entre reações 

(que possuíam reações globais semelhantes), tornando 87 modos para a selvagem e 49 para a 

mutante. 
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Tabela 14 – Velocidades específicas de consumo de substrato e formação de produtos em cultivos de produção 

de 1,3PDO.  

E.coli icdhnad 1% OD 

 Glicerol Biomassa 1,3-PDO Citrato Piruvato Succinato Lactato Acetato CO2 Balanço de C 

mmol/g.h 9,75 1,06 3,44 1,89 0 0,18 0 0,07 9,80 120,05% 

E.coli icdhnad 5% OD 

 Glicerol Biomassa 1,3-PDO Citrato Piruvato Succinato Lactato Acetato CO2 Balanço de C 

mmol/g.h 8,15 1,10 2,76 0,04 0 0 0,02 0,01 5,13 76,48% 

E.coli icdhnad 10% OD 

 Glicerol Biomassa 1,3-PDO Citrato Piruvato Succinato Lactato Acetato CO2 Balanço de C 

mmol/g.h 8,63 2,08 1,47 0 0 0,12 0,25 0 11,68 102,68% 

E.coli icdhnad 30% OD 

 Glicerol Biomassa 1,3-PDO Citrato Piruvato Succinato Lactato Acetato CO2 Balanço de C 

mmol/g.h 8,61 1,65 0,80 0,54 0 0,01 0,11 0,01 9,02 85,66% 

E.coli selvagem 5% OD 

 Glicerol Biomassa 1,3-PDO Citrato Piruvato Succinato Lactato Acetato CO2 Balanço de C 

mmol/g.h 8,37 1,53 2,09 0,23 0,01 0,15 0,12 0,06 7,14 90,89% 

 

 As matrizes reduzidas, junto com os valores em mmol/g.h dos resultados obtidos nos 

ensaios em reator, foram analisados no programa Matlab (versão 7.6.0) utilizando a função 

fmincon presente no programa, que realiza a otimização e estima um vetor, que multiplicado 

pela matriz dos modos elementares, leva a obtenção de um resultado que mais se aproxima dos 

dados experimentais. 

 Inicialmente, os resultados dos reatores foram analisados diante de todos os modos 

elementares; após uma primeira análise, eram eliminadas as reações que apresentavam fluxo 

zero e que, portanto, não participavam do metabolismo. Numa segunda análise eram eliminadas 

aquelas reações que possuíam um valor menor que 0,1 para diminuir ainda mais o número de 

reações que contribuiriam para o metabolismo. 

 Além do valor de contribuição de cada reação, o programa Matlab apresenta também 

um valor F de confiabilidade da análise. Quando menor é esse valor, menor é o erro da análise. 

 Após a obtenção do vetor de multiplicação da matriz, foram analisados os valores de F 

para cada vetor e escolhido o resultado que era mais confiável. 

 As equações que foram agrupadas anteriormente, por apresentarem contribuições iguais 

ao metabolismo, foram novamente separadas e o valor do vetor de multiplicação foi dividido 

igualmente entre elas.  

 Com o vetor multiplicando cada fluxo de cada reação do metabolismo, foram somados 

os fluxos obtidos para cada reação e obteve-se o valor final de contribuição dessa reação no 

possível metabolismo do ensaio analisado. 



 

123 

 

 

 

 

 Os fluxos obtidos para cada ensaio em biorreator estão representados nas figuras do 

metabolismo a seguir. 

 Podemos observar, ao comparar os fluxos dos ensaios em reator da cepa mutante icdhnad, 

que há uma diminuição no fluxo na via de produção de 1,3-propanodiol quando a quantidade 

de O.D. é aumentada, com excessão do ensaio com 1% de O.D. que apresentou resultados 

diferenciados.  

 Outro ponto que pode ser observado é que o ensaio com  menor quantidade de oxigênio 

dissolvido (1% e O.D., Figura 57) apresentou os menores valores no fluxo de produção de 

biomassa . O ensaio com 10% de O.D. apresentou os maiores valores de fluxo na via de 

produção de biomassa (Figura 59). 

 Foi observado no ensaio com 5% de O.D. que não há a utilização da transidrogenase 

udhA, ao mesmo tempo que há um uso diferenciado da Via das Pentoses. Não há fluxos nas 

primeiras duas reações da via, e todas as reações funcionam de modo contrário, assim não há a 

formação de um ciclo (Figura 58). 

 Dentre os fluxos na produção de ácidos, podemos verificar diferentes análises nos 

ensaios estudados. Nos ensaios com 1% de O.D. foi apresentado fluxo somente na via de 

produção de citrato (Figura 57). No ensaio com 5% de O.D. foram observados fluxos em todas 

as reações de produção de ácidos orgânicos (Figura 58). No ensaio com 10% de O.D., foram 

observados fluxos somente nas vias de produção de lactato e acetato (Figura 59). No ensaio 

com 30% e O.D. somente não foi obtido fluxo na via de produção de etanol. 

Todos os cultivos apresentaram o Ciclo de Krebs funcionando de forma circular. 

Podemos observar diferenças na utilização das vias CPD (complexo piruvato desidrogenase) e 

PFL (piruvato formiato liase); a diferença entre as duas vias é que a CPD produz um NADH, 

enquanto a PFL não realiza tal produção. Somente o ensaio com 5% de O.D. não utilizou a via 

CPD; os ensaios com 1% e 10% de O.D. não utilizaram a PFL e o ensaio com 30% de O.D. 

utilizou as duas vias. 

 Quando comparamos os ensaios com 5% de O.D. das cepas mutante (Figura 58) e 

selvagem (Figura 61)  podemos observar que na cepa mutante ocorreu um aumento de fluxo na 

via de produção de 1,3-propanodiol, de 0,2550 mmol/g.h na cepa selvagem para 0,3465 mol/g.h 

na cepa mutante.  
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Figura 57 - Fluxos metabólicos do ensaio E. coli icdhnad pBBR1MCS-2::dha – 1% O.D. 
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Figura 58 - Fluxos metabólicos do ensaio E. coli icdhnad pBBR1MCS-2::dha – 5% O.D. 
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Figura 59 - Fluxos metabólicos do ensaio E. coli icdhnad pBBR1MCS-2::dha – 10% O.D. 
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Figura 60 - Fluxos metabólicos do ensaio E. coli icdhnad pBBR1MCS-2::dha – 30% O.D. 
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Figura 61 - Fluxos metabólicos do ensaio E. coli selvagem pBBR1MCS-2::dha – 5% O.D. 
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Além disso, na mesma comparação, ocorreu também uma diminuição do fluxo nas 

transidrogenases,com a ausência de fluxo na udhA da cepa mutante. Esses dados também 

corroboram com as análises iniciais para a realização da mutação genômica. Ambas as cepas 

possuem fluxos nas vias de produção de ácidos orgânicos, com apenas a mutante apresentando 

fluxo zero na via de produção de etanol. 

  

6.9  Análise dos rendimentos dos ensaios em biorreator com resultados apresentados na 

literatura 

 

 Foram analisadas as taxas de conversão dos ensaios em biorreator com as cepas 

selvagem e mutante abrigando o plasmídeo pBBR1MCS-2::dha. Podemos observar que a 

velocidade de crescimento da bactéria mutante teve seu valor máximo com 10% de O.D. no 

meio (µx = 0,2086 h-1). Na comparação das velocidades de crescimento dos cultivos com 5% 

de O.D. da bactéria selvagem e mutante a taxa de crescimento foi muito parecida (0,1189 para 

a mutante e 0,1158 para a selvagem). 

Apesar das concentrações de 1,3-propanodiol obtidas nos ensaios serem bem parecidas 

quando comparamos a cepa mutante e a selvagem, podemos verificar que as maiores 

produtividades foram obtidas pela cepa mutante, sendo a maior, de 0,233 g/L.h, obtida no 

ensaio com 1% de O.D., assim como o maior rendimento também foi obtido nesse ensaio, de 

0,266 g de 1,3-propanodiol/g de glicerol (Tabela 17). Na mesma condição, a cepa selvagem 

apresentou uma produtividade de 0,144 g/L.h e um rendimento de 0,173 g de 1,3-propanodiol/g 

de glicerol. O aumento de produtividade pela cepa mutante nessa condição foi de 61,80%. Outro 

fator diferencial é que, para alcançar essa produção, a cepa mutante demorou 16 horas a menos 

que a cepa selvagem. 

Nos ensaios com 5% de O.D., as cepas também produziram uma quantidade semelhante 

de 1,3-PDO, porém a produtividade da cepa mutante foi 29,91% maior que a cepa selvagem 

(0,117 g/L.h na cepa selvagem e 0,152 g/L.h na cepa mutante). O rendimento também 

demonstrou um aumento significativo, de 0,169 g de 1,3-propanodiol/g de glicerol pela cepa 

selvagem para 0,210 g de 1,3-propanodiol/g de glicerol pela cepa mutante. Para alcançar tal 

produção a cepa mutante levou cerca de 6 horas a menos que a cepa selvagem. 

 A quantidade de glicerol consumido pela cepa selvagem na condição de 1% de O.D. é 

muito superior que o ensaio com a cepa mutante (54,43 g pela cepa selvagem e 38,46 g pela 

cepa mutante), apesar de as concentrações de 1,3-propanodiol produzido serem praticamente 

iguais. 



 

130 

 

 

 

 

 Os dois ensaios realizados com a cepa mutante obtiveram melhores resultados do que a 

cepa selvagem. As produções de 1,3-propanodiol foram obtidas em um menor intervalo de 

tempo na cepa mutante, assim como os valores de produtividade e rendimento foram superiores. 

 

Tabela 15 – Análise dos dados dos ensaios em biorreator 

 Intervalo 1,3-PDO 
(g/L) 

P1,3-PDO 

(g/L.h) 
Glicerol 

(g/L) 

Glicerol 
consumido 

(g) 

Y Y 

 
de 

medição (g 1,3-pdo/g glicerol) (mol1,3-pdo/mol glicerol) 

E.coli icdhnad 1% OD 0-24 h 5,96 0,233 16,40 38,46 0,266 0,322 

E.coli icdhnad 5% OD 0-30 h  4,98 0,152 20,75 40,17 0,210 0,255 

E.coli icdhnad 10% OD 0-44 h 4,17 0,090 7,78 53,78 0,110 0,134 

E.coli icdhnad 30% OD 0-24 h 2,56 0,096 20,65 31,34 0,147 0,177 

E.coli selvag. 1% OD 0-40 h 5,99 0,144 17,80 54,43 0,173 0,211 

E.coli selvag. 5% OD 0-36 h 4,52 0,117 18,00 42,83 0,169 0,205 

 

 Quando comparamos a eficiência de conversão das cepas bacterianas produzidas nesse 

trabalho com eficiências descritas na literatura (Tabela 16), podemos verificar que a cepa 

mutante na condição de 1% de O.D. é a que mais se aproxima daquelas com menor fator de 

conversão (0,322 mol 1,3-PDO/mol de glicerol), como pode ser verificado na comparação da 

Tabela 15 com a Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Resultado de conversões de glicerol em 1,3-propanodiol descritas na literatura para Escherichia coli 

Y 

(mol1,3-pdo/mol glicerol) 
Referência 

0,35 MA et al., 2009 

0,36 DABROWSKI et al., 2012 

0,4 PRZYSTALOWSKA et al., 2015 

0,46 TONG et al., 1991 

0,52 ZHU et al., 2001 

0,63 TONG; CAMERON, 1992 

0,68 WANG et al., 2007 

0,81 ZHANG et al., 2006 

0,82 SKRALY; LYTLE; CAMERON., 1998 

 

 As cepas bacteriana que atingiram os desempenhos citados na Tabela 16 estão descritas 

na revisão bibliográfica desse trabalho e, destacam-se duas cepas com fator de conversão  acima 
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de 0,8 mol/mol, em que, de acordo com a análise de modos elementares,  praticamente todo o 

metabolismo de glicerol deve estar direcionado para a produção de 1,3-PDO. 

 No trabalho realizado por Zhang e colaboradores (2006),  o fator de conversão atingiu 

0,81 mol 1,3-PDO/mol de glicerol, foi utilizado um vetor de indução térmica com o gene yqhD 

de conversão de 3-HPA de Escherichia coli e a e a glicerol desidratase de Citrobacter freundii. 

Podemos observar que a utilização de plasmídeos com atividade induzível pode aumentar 

consideravelmente a produção de 1,3-PDO. Essa pode ser uma alternativa para aumentarmos o 

fluxo na via de produção, uma vez que já possuímos uma demanda de NADH para tal via, 

proveniente da mutação realizada na E.coli icdhnad. 

 A mesma metodologia foi utillizada para atingir o rendimento de 0,82 mol 1,3-PDO/mol 

de glicerol por Skraly e colaboradores (1998). Foi utilizado um promotor trc na indução dos 

genes dha (dhaB e dhaT) de K. pneumoniae. Com a utilização de IPTG adicionado ao meio de 

cultivo, foi possível obter uma produção de 6,3 g/L de 1,3-PDO, quantidade que foi superada 

pelos cultivos neste trabalho, que chegaram a atingir uma produção de 6,77 g/L em 48 horas de 

cultivo (9,60 g de 1,3-PDO). 

 A melhor cepa de Escherichia coli para a produção de 1,3-PDO utilizada atualmente é 

a produzida por Nakamura e Whited (2003) para a empresa DuPont. Esta cepa é uma ótima 

produtora, pois suporta grandes concentrações de 1,3-propanodiol, chegando a 135 g/L no meio 

de cultura. Porém o rendimento desse processo, que acontece com alimentação de glicose, não 

é tão eficaz quanto os descritos acima, chegando em 0,6 mol de 1,3-PDO/ mol de glicose 

consumida. 

 Os rendimentos obtidos em cultivos em agitador rotativo deste trabalho são comparáveis 

a alguns estudos da literatura. Foi obtido um rendimento de 0,463 mol 1,3-PDO/mol de glicerol 

pela bactéria selvagem e 0,468 mol 1,3-PDO/mol de glicerol pela E.coli icdhnad. A quantidade 

de oxigênio presente no meio de cultura destes cultivos pode ser inferior às testadas nos ensaios 

em biorreator, uma vez que colocamos o dobro de líquido para a quantidade indicada no frasco 

e uma agitação que não oxigenava corretamente a cultura bacteriana, que provavelmente 

diminuía o crescimento celular, direcionando o glicerol consumido para a produção de 1,3-

propanodiol. 

 Fatores de conversão semelhantes com os dos cultivos em agitador rotativo foram 

obtidos pelo trabalho de Tong e colaboradores (1991), nos quais uma biblioteca genômica de 

K. pneumoniae ATCC 25955 foi produzida e os genes da via de produção de 1,3-propanodiol 
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clonados em um cosmídeo pTC1 e inseridos na E. coli AG1, permitindo atingir um fator de 

conversão de 0,46 mol 1,3-PDO/mol de glicerol. 

 Outro trabalho que mostrou fatores de conversão parecidos aos obtidos nos cultivos em 

agitador rotativo desse estudo foi o de Prystalowska e colaboradores (2015), que atingiu um 

fator de conversão de 0,4 mol 1,3-PDO/mol de glicerol em cultivos em biorreator. Para atingir 

tal rendimento foi necessário a clonagem dos genes dhaBCEFG de C. freundii e o dhaT de K. 

pneumoniae em um plasmídeo induzível por IPTG. O cultivo produziu 10,588 g/L de 1,3-PDO, 

e quantidades significativas de acetato, chegando em 8,355 g/L. Esses resultados foram obtidos 

em cultivos de 168 horas de duração e utilização de IPTG. Ao compararmos esse resultado com 

os cultivos em biorreator deste trabalho, verificamos uma vantagem considerável, uma vez que 

no cultivo da cepa Escherichia coli icdhnad pBBR1MCS-2::dha com 1% de O.D. foi produzido 

6,776 g/L de 1,3-PDO em 44 horas de cultivo e sem a utilização de IPTG. 

 Uma estratégia para aumentar a produção de 1,3-PDO é o cultivo com alta densidade 

celular, assim como foi descrito no trabalho de Tang e colaboradores (2009). Nesse trabalho foi 

utilizada uma cepa de Escherichia coli contendo o plasmídeo pBY220, que possui um promotor 

termicamente induzível à 42 ºC. A fermentação foi dividida em dois estágios, um primeiro 

aeróbio, com alimentação de glicose e 30 ºC, que tinha como intenção o aumento da densidade 

celular; essa primeira etapa durou 10 horas e foi atingida uma D.O. em 600 nm de 60. O meio 

celular foi trocado por uma alimentação por batelada para a manutenção da concentração de 

glicerol no meio de 35 g/L, toda a glicose foi retirada, a temperatura aumentada para 42 ºC e 

uma situação anaeróbia foi implantada. Com os genes de produção de 1,3-PDO sendo 

expressos, foi possível atingir uma concentração de 104,4 g/L de 1,3-PDO em 25 horas.  

Podemos realizar um cultivo inicial aeróbio com a cepa mutante icdhnad para aumentar 

a densidade celular e realizar um inóculo no meio de produção para que esta ocorra com maior 

velocidade e maiores taxas de conversão.  

 São necessários estudos para melhorar a composição do meio de cultura para a produção 

de 1,3-PDO pela E.coli icdhnad e possivelmente colocar o agrupamento de genes dha em um 

plasmídeo induzível por IPTG, ou termicamente, o que diminuiria os custos do processo de 

produção.  

Também podemos considerar que, como foi observado com as cepas icdhnad e selvagem 

contendo o plasmídeo pBBR1MCS-2::dha, a produção de 1,3-PDO foi associada ao 

crescimento exponencial celular, fase logarítmica, uma condição com um maior número de 

células nessa fase poderia gerar uma produção final mais expressiva. 
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7 CONCLUSÕES  

 

A expressão do agrupamento dha de Klebsiella pneumoniae GLC29 em linhagens de E. 

coli conduz à produção de 1,3-propanodiol.  

Confirmou-se a alteração na especificiadade por coenzimas, de NADP por NAD, pela 

glicose-6-fosfato desidrogenase e isocitrato desidrogenase. 

A substituição de uma isocitrato desidrogenase NADP dependente por uma NAD 

dependente promoveu um aumento de 61,8% na produtividade de 1,3-propanodiol pela 

linhagem recombinante de Escherichia coli que abriga o plasmídeo pBBR1MCS-2::dha na 

condição de 1% de oxigênio dissolvido no meio de cultura. 

 Observou-se um aumento na produção de 1,3-propanodiol pela cepa mutante quanto 

menor era o oxigênio dissolvido presente no meio de cultura.  
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APÊNDICE A – Sequenciamento 16S de K. pneumoniae GLC29 

 

Sequenciamento 16S K. pneumoniae GLC29 

 

-Resultado do sequenciamento 

 

27f 

 

TKCGCAGTCTACCATGCAGTCGAGCGGTAGCACAGAGAGCTTGCTCTCGGGTGACGAGCGGCGGACGGSTGAG

TAATGTCTGGGAAACTGCCTGATGGAGGGGGATAACTWCTGGAAACGGTAGCTAATACCGCATAATGTCGCA

AGACCAAAGTGGGGGACCTTCGGGCCTCATGCCATCAGATGTGCCCAGATGGGATTAGCTAGTAGGTGGGGTA

AYGGCTCACCTAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGACCAGCCACACTGGAACTGAGACACGGTCC

AGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCAAGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTG

TGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAARGCACTTTCAGCGGGGAGGAAGGCGRTRAGGTTAATAACCTYGKCGATTG

ACGTTACCCGCAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCAAGCGTTA

ATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGCAGGCGGTCTGTCAAGTCGGATGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTG

GGAACTGCATTCGAAACTGGCAGGCTAGAGTCTTGTAKAGGGGGGTAGAATTCCAGGTGTAGCGGTGAAATGC

GTAGAGATCTGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGCGGCCCCCTGGACAAAGACTGACGCTCAGGTGCGAAAGCG

TGRGGAGCAAACAGGATTAGATACCSTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGWCGATTTGGAGGTTGTGCCCTTG

AGCRTGCTTMYGGAGCTAASGCGTTAMATCGACGCCTGGGAGTACGCGCAWGGTARACTCAATGATGACGGG

GCCCGCACAAGCGGTGAGCATGTGTTMATTCGATGCACG 

 

1401r 

 

CSTGCATCTGATCTACGATTACTAGCGATTCCGACTTCATGGAGKCGAGTTGCAGACTCCAATCCGGACTACGA

CATACTTTATGAGGTCCGCTTGCTCTCGCGAGGTCGCTTCTCTTTGTATATGCCATTGTAGCACGTGTGTAGCCC

TGGTCGTAAGGGCCATGATGACTTGACGTCATCCCCACCTTCCTCCAGTTTATCACTGGCAGTCTCCTTTGAGTT

CCCGGCCTAACCGCTGGCAACAAAGGATAAGGGTTGCGCTCGTTGCGGGACTTAACCCAACATTTCACAACAC

GAGCTGACGACAGCCATGCAGCACCTGTCTCACAGTTCCCGAAGGCACCAATCCATCTCTGGAAAGTTCTGTG

GATGTCAAGACCAGGTAAGGTTCTTCGCGTTGCATCGAATTAAACCACATGCTCCACCGCTTGTGCGGGCCCCC

GTCAATTCATTTGAGTTTTAACCTTGCGGCCGTACTCCCCAGGCGGTCGATTTAACGCGTTAGCTCCGGAAGCC

ACGCCTCAAGGGCACAACCTCCAAATCGACATCGTTTACGGMGTGGACTACCAGGGTATCTAATCCTGTTTGC

TCCCCACGCTTTCGCACCTGAGCGTCAGTCTTTGTCCAGGGGGCCGCCTTCGCCACCGGTATTCCTCCAGATCTC

TACGCATTTCACCGCTACACCTGGAATTCTACCCCCCTCTACAAGACTCTAGCCTGCCAGTTTCGAATGCAGTT

CCCAGGTTGAGCCCGGGGATTTCACATCCGACTTGACAGACCGCCTGCRTGCGCTTTACGCCCAGTAATTCCGA

TTAACGCTWGCACCCTTCMGTATTACCGCGCTGCTGGCACGAGTAGTCAGTGCTTCTTCTGCGGTACGTCAATC

GACRAGGTTATTAACCTTATCGCCTTCCTCCCCCGCTG 

 

-Alinhamento 27f +1401r 
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>lcl|25867  

Length=926 

 

 Score =  750 bits (406),  Expect = 0.0 

 Identities = 488/531 (92%), Gaps = 22/531 (4%) 

 Strand=Plus/Minus 

 

Query  396  CAGC-GGGGAGGAAGGCGATAAGGTTAATAACCTYGTCGATTGACGTTACCCGCAGAAGA  454 

            |||| ||||||||||||| | ||||||||||||||| ||||||||| || |||||||||| 

Sbjct  926  CAGC-GGGGAGGAAGGCGATAAGGTTAATAACCTYGTCGATTGACGTTACCCGCAGAAGA  869 

 

Query  455  AGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATAC-GGAGGGTGCAAGCGTTAATCG  513 

            ||||| | || ||| ||||||||||| ||||||||||| | ||||||| ||||||||||| 

Sbjct  868  AGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATAC-GAAGGGTGCAAGCGTTAATCG  812 

 

Query  514  GAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGCAGGCGGTCTGTCAAGTCGGATGTGAAATCCCCGGG  573 

            |||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  811  GAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGCAGGCGGTCTGTCAAGTCGGATGTGAAATCCCCGGG  752 

 

Query  574  CTCAACCTGGGAACTGCATTCGAAACTGGCAGGCTAGAGTCTTGTAGAGGGGGGTAGAAT  633 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||| 

Sbjct  751  CTCAACCTGGGAACTGCATTCGAAACTGGCAGGCTAGAGTCTTGTAGAGGGGGGTAGAAT  692 

 

Query  634  TCCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGCGGCCC  693 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  691  TCCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGCGGCCC  632 

 

Query  694  CCTGGACAAAGACTGACGCTCAGGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCC  753 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||  

Sbjct  631  CCTGGACAAAGACTGACGCTCAGGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCC  572 

 

Query  754  TGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGTCGATTTGGAGGTTGTGCCCTTGAGGCRTGGCTTCC  811 

            ||||||||||| |||||||||||| |||||||||||||||||||||||| | || |||   

Sbjct  571  TGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGTCGATTTGGAGGTTGTGCCCTTGAGGCGTGGCTTCC  512 

 

Query  812  GGAGCTAACGCGTTAAATCGACCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTTAAAACTCAAATG  864 

            |||||||| |||||| |||||| ||||||| |||||| | ||| ||| | | ||||| || 

Sbjct  511  GGAGCTAACGCGTTAAATCGACCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTTAAAACTCAAATG  452 

 

Query  865  AATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCA  909 

            | | ||||||| ||||||||||||||| |||||||| || | ||||||||| 

Sbjct  451  AATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCA  401 

 

*Letras com destaque em cinza representam nucleotídeos alterados com base na divergência 

entre as duas sequências e após análise do cromatograma da sequência.  

 

-Sequência consenso DNAr 16S de Klebsiella pneumoniae GLC29 

 

CAGCGGGGAGGAAGGCGATAAGGTTAATAACCTYGTCGATTGACGTTACCCGCAGAAGAAGCACCGGCTAAC

TCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGCAG

GCGGTCTGTCAAGTCGGATGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCATTCGAAACTGGCAGGCTAGAGT

CTTGTAGAGGGGGGTAGAATTCCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGGAGGAATACCGGTGGCGAA

GGCGGCCCCCTGGACAAAGACTGACGCTCAGGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGT

AGTCCACGCCGTAAACGATGTCGATTTGGAGGTTGTGCCCTTGAGGCRTGGCTTCCGGAGCTAACGCGTTAAAT

CGACCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAG

CATGTGGTTTAATTCGATGCA 

 



 

145 

 

 

 

 

Resultado do blastn da sequência final dos iniciadores 27f/1401r = 99% identidade com a cepa 

Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis 

 

Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis strain R-70 16S  

ribosomal RNA, partial sequence 

  

 

 Score =  970 bits (525),  Expect = 0.0 

 Identities = 527/529 (99%), Gaps = 0/529 (0%) 

 Strand=Plus/Plus 

 

Query  1    CAGCGGGGAGGAAGGCGATAAGGTTAATAACCTYGTCGATTGACGTTACCCGCAGAAGAA  60 

            ||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  409  CAGCGGGGAGGAAGGCGATAAGGTTAATAACCTTGTCGATTGACGTTACCCGCAGAAGAA  468 

 

Query  61   GCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGA  120 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  469  GCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGA  528 

 

Query  121  ATTACTGGGCGTAAAGCGCACGCAGGCGGTCTGTCAAGTCGGATGTGAAATCCCCGGGCT  180 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  529  ATTACTGGGCGTAAAGCGCACGCAGGCGGTCTGTCAAGTCGGATGTGAAATCCCCGGGCT  588 

 

Query  181  CAACCTGGGAACTGCATTCGAAACTGGCAGGCTAGAGTCTTGTAGAGGGGGGTAGAATTC  240 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  589  CAACCTGGGAACTGCATTCGAAACTGGCAGGCTAGAGTCTTGTAGAGGGGGGTAGAATTC  648 

 

Query  241  CAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGCGGCCCCC  300 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  649  CAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGCGGCCCCC  708 

 

Query  301  TGGACAAAGACTGACGCTCAGGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTG  360 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  709  TGGACAAAGACTGACGCTCAGGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTG  768 

 

Query  361  GTAGTCCACGCCGTAAACGATGTCGATTTGGAGGTTGTGCCCTTGAGGCRTGGCTTCCGG  420 

            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||| 

Sbjct  769  GTAGTCCACGCCGTAAACGATGTCGATTTGGAGGTTGTGCCCTTGAGGCGTGGCTTCCGG  828 

 

Query  421  AGCTAACGCGTTAAATCGACCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTTAAAACTCAAATGAA  480 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  829  AGCTAACGCGTTAAATCGACCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTTAAAACTCAAATGAA  888 

 

Query  481  TTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCA  529 

            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  889  TTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCA  937 

 

APÊNDICE B – Sequenciamento dos amplicons dos genes dha 

 

Sequenciamento dos amplicons dos genes do agrupamento dha obtidos pelos iniciadores 

construídos neste trabalho 
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dhaR 

- Resultado sequenciamento 

 

dhaRF 

CRGGTCAGCTGACTCGACTCGATCTGTCGGCGTAACCGCGCTGCTGACCATCGGTCAGGCGGCGCYGKAAGAC

GCCTGGGAGTTTATGGACGGTCGCCCCTGCGCGCTGTTTATTCTTGATGAGTCTGCCTGCATCCTCAGCCGTTGC

GGCGAGCCGCAAACCCTGGCCCAGCTGGCTGCCCTGGGATTTCGCGACGGCAGCTACTGCGCGGAGAGCATTA

TCGGCACCTGCGCGCTGTCGCTGGCCGCGATGCAGGGCCAGCCGATCAACACCGCCGGCGATCGGCATTTTAA

GCAGGCGCTACAGCCATGGAGTTTTTGCTCGACGCCGGTGTTTGATAACCACGGGCGGCTGTTCGGCTCTATCT

CGCTTTGCTGTCTGGTCGAGCACCAGTCCAGCGCCGACCTCTCCCTGACGCTGGCCATCGCCCGCGAGGTGGGT

AACTCCCTGCTTACCGACAGCCTGCTGGCGGAATCCAACCGTCACCTTAATCAGATGTACGGCCTGCTGGAGA

GCATGGACGATGGGGTGATGGCGTGGAACGAACAGGGCGTGCTGCAGTTTCTCAATGTTCAGGCGGCGAGACT

GTTGCATCTTGATGCTCAGGCCAGCCAGGGGAACMCMYYYMYCSSSCGA 

 

dhaRR 

GKTCYAGWGCACAGTCTCGCCGCCTGACATTGAGAACTGCAGCACGCCCTGTTCGTTCCACGCCATCACCCCM

TCKTCCATGCTCTCCAGCAGGCCGTACATCTGATTAAGGTGACGGTTGGATTCCGCCAGCAGGCTGTCGGTAAG

CAGGGAGTTACCCACCTCGCGGGCGATGGCCAGCGTCAGGGAGAGGTCGGCGCTGGACTGGTGCTCGACCAG

ACAGCAAAGCGAGATAGAGCCGAACAGCCGCCCGTGGTTATCAAACACCGGCGTCGAGCAAAAACTCCATGG

CTGTAGCGCCTGCTTAAAATGCCGATCGCCGGCGGTGTTGATCGGCTGGCCCTGCATCGCGGCCAGCGACAGC

GCGCAGGTGCCGATAATGCTCTCCGCGCAGTAGCTGCCGTCGCGAAATCCCAGGGCAGCCAGCTGGGCCAGGG

TTTGCGGCTCGCCGCAACGGCTGAGGATGCAGGCAGACTCATCAAGAATAAACAGCGCGCAGGGGCGACCGT

CCATAAACTCCCAGGCGTCTTCCAGCGCCGCCTGACCGATGGTCAGCAGCGCGGTTTTACGCCGACAGATCGA

GTCGAAGGTCAGGCCCTGGGCCTGGTGCGGCGTTTGCCAGGTRCSCCCYYYYYYMYWATAAA 

 

- Alinhamento dhaRF + dhaRR 

 

Query  14   TCGACTCGATCTGTCGGCGTAAAACCGCGCTGCTGACCATCGGTCAGGCGGCGCTGGAAG  71 

            ||||||||||||||||||||  |||||||||||||||||||||||||||||||| | ||| 

Sbjct  587  TCGACTCGATCTGTCGGCGTAAAACCGCGCTGCTGACCATCGGTCAGGCGGCGCTGGAAG  528 

 

Query  72   ACGCCTGGGAGTTTATGGACGGTCGCCCCTGCGCGCTGTTTATTCTTGATGAGTCTGCCT  131 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  527  ACGCCTGGGAGTTTATGGACGGTCGCCCCTGCGCGCTGTTTATTCTTGATGAGTCTGCCT  468 

 

Query  132  GCATCCTCAGCCGTTGCGGCGAGCCGCAAACCCTGGCCCAGCTGGCTGCCCTGGGATTTC  191 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  467  GCATCCTCAGCCGTTGCGGCGAGCCGCAAACCCTGGCCCAGCTGGCTGCCCTGGGATTTC  408 

 

Query  192  GCGACGGCAGCTACTGCGCGGAGAGCATTATCGGCACCTGCGCGCTGTCGCTGGCCGCGA  251 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  407  GCGACGGCAGCTACTGCGCGGAGAGCATTATCGGCACCTGCGCGCTGTCGCTGGCCGCGA  348 

 

Query  252  TGCAGGGCCAGCCGATCAACACCGCCGGCGATCGGCATTTTAAGCAGGCGCTACAGCCAT  311 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  347  TGCAGGGCCAGCCGATCAACACCGCCGGCGATCGGCATTTTAAGCAGGCGCTACAGCCAT  288 

 

Query  312  GGAGTTTTTGCTCGACGCCGGTGTTTGATAACCACGGGCGGCTGTTCGGCTCTATCTCGC  371 
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            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  287  GGAGTTTTTGCTCGACGCCGGTGTTTGATAACCACGGGCGGCTGTTCGGCTCTATCTCGC  228 

 

Query  372  TTTGCTGTCTGGTCGAGCACCAGTCCAGCGCCGACCTCTCCCTGACGCTGGCCATCGCCC  431 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  227  TTTGCTGTCTGGTCGAGCACCAGTCCAGCGCCGACCTCTCCCTGACGCTGGCCATCGCCC  168 

 

Query  432  GCGAGGTGGGTAACTCCCTGCTTACCGACAGCCTGCTGGCGGAATCCAACCGTCACCTTA  491 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  167  GCGAGGTGGGTAACTCCCTGCTTACCGACAGCCTGCTGGCGGAATCCAACCGTCACCTTA  108 

 

Query  492  ATCAGATGTACGGCCTGCTGGAGAGCATGGACGATGGGGTGATGGCGTGGAACGAACAGG  551 

            ||||||||||||||||||||||||||||||| || ||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  107  ATCAGATGTACGGCCTGCTGGAGAGCATGGACGATGGGGTGATGGCGTGGAACGAACAGG  48 

 

Query  552  GCGTGCTGCAGTTTCTCAATGTTCAGGCGGCGAGACTGT  590 

            ||||||||||||| |||||||| |||||||||||||||| 

Sbjct  47   GCGTGCTGCAGTTTCTCAATGTTCAGGCGGCGAGACTGT  11 

 

*Letras com destaque em cinza representam nucleotídeos alterados com base na divergência 

entre as duas sequências e após análise do cromatograma da sequência. 

 

- Sequência final (consenso) dhaR 

 

TCGACTCGATCTGTCGGCGTAAAACCGCGCTGCTGACCATCGGTCAGGCGGCGCTGGAAGACGCCTGGGAGTT

TATGGACGGTCGCCCCTGCGCGCTGTTTATTCTTGATGAGTCTGCCTGCATCCTCAGCCGTTGCGGCGAGCCGC

AAACCCTGGCCCAGCTGGCTGCCCTGGGATTTCGCGACGGCAGCTACTGCGCGGAGAGCATTATCGGCACCTG

CGCGCTGTCGCTGGCCGCGATGCAGGGCCAGCCGATCAACACCGCCGGCGATCGGCATTTTAAGCAGGCGCTA

CAGCCATGGAGTTTTTGCTCGACGCCGGTGTTTGATAACCACGGGCGGCTGTTCGGCTCTATCTCGCTTTGCTGT

CTGGTCGAGCACCAGTCCAGCGCCGACCTCTCCCTGACGCTGGCCATCGCCCGCGAGGTGGGTAACTCCCTGCT

TACCGACAGCCTGCTGGCGGAATCCAACCGTCACCTTAATCAGATGTACGGCCTGCTGGAGAGCATGGACGAT

GGGTGATGGCGTGGAACGAACAGG GCGTGCTGCAGTTTCTCAATGTTCAGGCGGCGAGACTGT   

 

-  Sequência de aminoácidos dhaR 

 

K. pneumoniae GLC29 DSICRRKTALLTIGQAALEDAWEFMDGRPCALFILDESACILSRCGEPQTLAQLAALGFRD 

K. pneumoniae 342 (NC_011283.1) DSICRRKTALLTIGQAALEDAWEFMDGRPCALFILDETACILSRCGEPQTLAQLADLGFRD 

K. variicola At-22 (CP001891.1) DSICRRKTALLTIGQAALEDAWEFMDGRPCALFILDETACILSRCGEPQTLAQLADLGFRD 

K. pneumoniae NTUH-K2044 

(AP006725.1) 

DSICRRKTALLTIGQAALEDAWEFMDGRPCALFILDESACILSRCGEPQTLAQLAALGFRD 

K. pneumoniae MGH78578 

(CP000647.1) 

DSICRRKTALLTIGQAALEDAWEFMDGRPCALFILDESACILSRCGEPQTLAQLAALGFRD 

K. pneumoniae ATCC 25955 

(DQ402048.1) 

DSICRRKTALLTIGQAALEDAWEFMDGRPCALFILDESACILSRCGEPQTLAQLAALGFRD 

Citrobacter koseri ATCC BAA-895 

(CP000822.1) 

ESICRRKTALLTIGQAALEDAWEFMDGRPCALFILDESACILNRCGDPGTLEKLAELGFLD 

 

K. pneumoniae GLC29 GSYCAESIIGTCALSLAAMQGQPINTAGDRHFKQALQPWSFCSTPVFDNHGRLFGSISLCC 

K. pneumoniae 342 (NC_011283.1) GSYCAESIIGTCALSLAAMQGQPINTAGDRHFKQALQPWSFCSTPVFDNHGRLFGSISLGC 

K. variicola At-22 (CP001891.1) GSYCAESIIGTCALSLAAMQGQPINTAGDRHFKQALQPWSFCSTPVFDNHGRLFGSISLCC 
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K. pneumoniae NTUH-K2044 

(AP006725.1) 

GSYCAESIIGTCALSLAAMQGQPINTAGDRHFKQALQPWSFCSTPVFDNHGRLFGSISLCC 

K. pneumoniae MGH78578 

(CP000647.1) 

GSYCAESIIGTCALSLAAMQGQPINTAGDRHFKQALQPWSFCSTPVFDNHGRLFGSISLCC 

K. pneumoniae ATCC 25955 

(DQ402048.1) 

GSYCAESIIGTCALSLAAMQGQPINTAGDRHFKQALQPWSFCSTPVFDNHGRLFGSISLCC 

Citrobacter koseri ATCC BAA-895 

(CP000822.1) 

GSYCAESIIGSCALSLATMPGQPTKTAGEQHFKQALHPWSFCSTPVFDNHGRLFGSISLCC 

 

K. pneumoniae GLC29 LVEHQSSADLSLTLAIAREVGNSLLTDSLLAESNRHLNQMYGLLESMDDGVMAWNEQGVLQ 

K. pneumoniae 342 (NC_011283.1) LVENQSSADLSLTLAIAREVGNSLLTDSLLAESNRHLNQMYGLLESMDDGVMAWNEQGVLQ 

K. variicola At-22 (CP001891.1) LVEHQSSADLSLTLAIAREVGNSLLTDSLLAESNRHLNQMYGLLESMDDGVMAWNEQGVLQ 

K. pneumoniae NTUH-K2044 

(AP006725.1) 

LVEHQSSADLSLTLAIAREVGNSLLTDSLLAESNRHLNQMYGLLESMDDGVMAWNEQGVLQ 

K. pneumoniae MGH78578 

(CP000647.1) 

LVEHQSSADLSLTLAIAREVGNSLLTDSLLAESNRHLNQMYGLLESMDDGVMAWNEQGVLQ 

K. pneumoniae ATCC 25955 

(DQ402048.1) 

LVEHQSSADLSLTLAIAREVGNSLLTDSLLAESNRHLKQMYGLLESMDDGVMAWNEQGVLQ 

Citrobacter koseri ATCC BAA-895 

(CP000822.1) 

LVEHQSVSDLSLTLAIAREVGNSLLTDSLLAESNRHLNQMYGLLESMDDGVMAWNEQGVLQ 

 

K. pneumoniae GLC29 FLNVQAARL 

K. pneumoniae 342 (NC_011283.1) FLNVQAARL 

K. variicola At-22 (CP001891.1) FLNVQAARL 

K. pneumoniae NTUH-K2044 

(AP006725.1) 

FLNVQAARL 

K. pneumoniae MGH78578 

(CP000647.1) 

FLNVQAARL 

K. pneumoniae ATCC 25955 

(DQ402048.1) 

FLNVQAARL 

Citrobacter koseri ATCC BAA-895 

(CP000822.1) 

FLNARAATM 

 

*Letras destacadas em cinza representam as identidades de aminoácidos  entre as sequências. 

Letras sem destaque representam aminoácidos divergentes quando comparados com os da 

sequência de K. pneumoniae GLC29 

 

dhaG 

- Resultado sequenciamento 

 

dhaGF 
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GGGGCGCGTCCTGCAGACCATAACCTATGACGGAGGCGGTGACGCCGCTGCGCTGGGCGCCCTGSCSGCCAGA

AGCTCGCCCCTGCGGGTGGGTATCGGGCTCAGCGCGTCCGGCGAGATAGCCCTCACTCATGCCCAGCTGCCGG

CGGACGCGCCGCTGGCTACCGGACACGTCACCGATAGC 

 

dhaGR 

CSGTCGCGCRCTGGGCATGAGTGAGGGCTATCTCGCCGGACGCGCTGAGCCCGATACCCACCCGCAGGGGCGA

GCTTCTGGCCGCCAGGGCGCCCAGCGCAGCGGCGTCACCGCCTCCGTCATAGGTTATGGTCTGGCAGGGGACC

CCCTGCTCCTCCAGCCCCCAGCACAGCTCATTGATGGCGA 

 

- Alinhamento dhaGF + dhaGR 

 

Query  10   CCTGCCAGACCATAACCTATGACGGAGGCGGTGACGCCGCTGCGCTGGGCGCCCTGGCGG  68 

            |||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | 

Sbjct  141  CCTGCCAGACCATAACCTATGACGGAGGCGGTGACGCCGCTGCGCTGGGCGCCCTGGCGG  82 

 

Query  69   CCAGAAGCTCGCCCCTGCGGGTGGGTATCGGGCTCAGCGCGTCCGGCGAGATAGCCCTCA  128 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  81   CCAGAAGCTCGCCCCTGCGGGTGGGTATCGGGCTCAGCGCGTCCGGCGAGATAGCCCTCA  22 

 

Query  129  CTCATGCCCAG  139 

            ||||||||||| 

Sbjct  21   CTCATGCCCAG  11 

 

 

*Letras com destaque em cinza representam nucleotídeos alterados com base na divergência 

entre as duas sequências e após análise do cromatograma da sequência. 

 

- Sequência final (consenso) dhaG 

 

CCTGCCAGACCATAACCTATGACGGAGGCGGTGACGCCGCTGCGCTGGGCGCCCTGGCGGCCAGAAGCTCGCCCCTGCGGGTG

GGTATCGGGCTCAGCGCGTCCGGCGAGATAGCCCTCACTCATGCCCAG 

 

-  Sequência de aminoácidos dhaG 

 

K. pneumoniae GLC29 LGMSEGYLAGRAEPDTHPQGRASGRQGAQRSGVTASVIGYGLA 

K. pneumoniae 342 (NC_011283.1) LGMSEGYLAGRAEPDTHPQGRASGRQGAQRSGVTASVIGYGLA 

K. pneumoniae XJPD-Li (EF634063.1) LGMSEGYLAGRAEPDTHPQGRASGRQGAQRSGVTASVIGYGLA 

K. pneumoniae NTUH-K2044 (AP006725.1) LGMSEGYLAGRAEPDTHPQGRASGRQGAQRSGVTASVIGYGLA 

K. pneumoniae strain CCICC10018 

(EF077655.1) 

LGMSEGYLAGRAEPDTHPQGRASGRQGAQRSGVTASVIGYGLA 

K. pneumoniae 700721 (JF260927.1) LGMSEGYLAGRAEPDTHPQGRASGRQGAQRSGVTASVIGYGLA 

K. pneumoniae KCTC 2242 (CP002910.1) LGMSEGYLAGRAEPNTHPQGRASGRQGAQRSGVTASVIGYGLA 
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*Letras destacadas em cinza representam as identidades de aminoácidos entre as sequências. 

Letras sem destaque representam aminoácidos divergentes quando comparados com os da 

sequência de K. pneumoniae GLC29 

 

dhaT 

- Resultado sequenciamento 

 

dhaTF 
CCTSCGTCACCCACCGCCGGCACCGCCAGCGAGGTCACCCGCCACTGCGTCCTGACCAACACCGAAACCAAAG
TGAAGTTTGTGATCGTCAGCTGGCGCAACCTGCCGTCGGTCTCCATTAACGATCCGCTGCTGATGATCGGTAAA

CCGGCCGCCCTGACCGCGGCGACCGGGATGGATGCCCTGACCCACGCCGTAGAGGCCTATATCTCCAAAGACG
CTAACCCGGTGACGGACGCCGCCGCCATGCAGGCGATCCGCCTCATCGCCCGCAACCTGCGCCAGGCTGTGGC
CCTCGGCAGCAATCTGCAGGCGCGGGAAAACATGGCCTACGCCTCTCTGCTGGCCGGGATGGCCTTCAATAAC
GCCAACCTGGCCTACGTGCAAACTGTCGGGGAAAAGGTGCACGCKAAKGGGCGGCTACTGATAGCGTSATCCG
SGGATACGAACKAGMCACGCGGTGGTTTTGGTGGGGGGGGGGGCCCCCCCCCCCCMAAARATATTTGAAAAA
ARAAGAAAA 
 

dhaTR 
GRTCCGGGGCAGCAGAGAGGCGTAGGCCATGTTTTCCCGCGCCTGCAGATTGCTGCCGAGGGCCACAGCCTGG
CGCAGGTTGCGGGCGATGAGGCGGATCGCCTGCATGGCGGCGGCGTCCGTCACCGGGTTAGCGTCTTTGGAGA
TATAGGCCTCTACGGCGTGGGTCAGGGCATCCATCCCGGTCGCCGCGGTCAGGGCGGCCGGTTTACCGATCAT
CAGCAGCGGATCGTTAATGGAGACCGACGGCAGGTTGCGCCAGCTGACGATCACAAACTTCACTTTGGTTTCG
GTGTTGGTCAGGACGCAGTGGCGGGTGACCTCGCTGGCGGTGCCGGCGGTGGTGTTGACGGCGACGATGGGCG
GCAGCGGGTTGGCGGGGGKTCTCGAAAAAYGGTRTTGCACAAAAAMARAACGGGCTGATCTGTACCGCGGTG

TTTCGGGTTGAAWATCCTGACCCCGATWGGGTGGGGCGGGGGAGGACCAAACCCCCCCCAGGTWTAAGGCGA
TGCAAMGCACCGAGGAGAGATCTGTCCACAATGACRGGAGCAWTCCGCACCGGWCATGCCTGCGGTGCTGGT
CTAACACGCGAARGGACKCAACTG 
 

- Alinhamento dhaTF + dhaTR 

 
Query  5    CGTCAACACCACCGCCGGCACCGCCAGCGAGGTCACCCGCCACTGCGTCCTGACCAACAC  62 

            |||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  352  CGTCAACACCACCGCCGGCACCGCCAGCGAGGTCACCCGCCACTGCGTCCTGACCAACAC  293 

 

Query  63   CGAAACCAAAGTGAAGTTTGTGATCGTCAGCTGGCGCAACCTGCCGTCGGTCTCCATTAA  122 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  292  CGAAACCAAAGTGAAGTTTGTGATCGTCAGCTGGCGCAACCTGCCGTCGGTCTCCATTAA  233 

 

Query  123  CGATCCGCTGCTGATGATCGGTAAACCGGCCGCCCTGACCGCGGCGACCGGGATGGATGC  182 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  232  CGATCCGCTGCTGATGATCGGTAAACCGGCCGCCCTGACCGCGGCGACCGGGATGGATGC  173 

 

Query  183  CCTGACCCACGCCGTAGAGGCCTATATCTCCAAAGACGCTAACCCGGTGACGGACGCCGC  242 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  172  CCTGACCCACGCCGTAGAGGCCTATATCTCCAAAGACGCTAACCCGGTGACGGACGCCGC  113 

 

Query  243  CGCCATGCAGGCGATCCGCCTCATCGCCCGCAACCTGCGCCAGGCTGTGGCCCTCGGCAG  302 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  112  CGCCATGCAGGCGATCCGCCTCATCGCCCGCAACCTGCGCCAGGCTGTGGCCCTCGGCAG  53 

 

Query  303  CAATCTGCAGGCGCGGGAAAACATGGCCTACGCCTCTCTGCTGGCCGGGA  352 

            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || ||| 

Sbjct  52   CAATCTGCAGGCGCGGGAAAACATGGCCTACGCCTCTCTGCTGGCCGGGA  3 

 

*Letras com destaque em cinza representam nucleotídeos alterados com base na divergência 

entre as duas sequências e após análise do cromatograma da sequência. 

 

- Sequência final dhaT 
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CGTCAACACCACCGCCGGCACCGCCAGCGAGGTCACCCGCCACTGCGTCCTGACCAACACCGAAACCAAAGTG
AAGTTTGTGATCGTCAGCTGGCGCAACCTGCCGTCGGTCTCCATTAACGATCCGCTGCTGATGATCGGTAAACC

GGCCGCCCTGACCGCGGCGACCGGGATGGATGCCCTGACCCACGCCGTAGAGGCCTATATCTCCAAAGACGCT
AACCCGGTGACGGACGCCGCCGCCATGCAGGCGATCCGCCTCATCGCCCGCAACCTGCGCCAGGCTGTGGCCC
TCGGCAGCAATCTGCAGGCGCGGGAAAACATGGCCTACGCCTCTCTGCTGGCCGGGA 
 

- Sequência de aminoácidos dhaT 
 

K. pneumoniae GLC29 VNTTAGTASEVTRHCVLTNTETKVKFVIVSWRNLPSVSINDPLLMIGKPAALTAATGMDAL 

K. pneumoniae 342 (CP000964.1) VNTTAGTASEVTRHCVLTNTETKVKFVIVSWRNLPSVSINDPLLMIGKPAALTAATGMDAL 

K. pneumoniae NTUH-K2044 

(AP006725.1) 

VNTTAGTASEVTRHCVLTNTETKVKFVIVSWRNLPSVSINDPLLMIGKPAALTAATGMDAL 

K. pneumoniae sp 1_1_55  

(ACXA00000000.1) 

VNTTAGTASEVTRHCVLTNTETKVKFVIVSWRNLPSVSINDPLLMIGKPAALTAATGMDAL 

K. pneumoniae MGH78578 

(CP00647.1) 

VNTTAGTASEVTRHCVLTNTETKVKFVIVSWRNLPSVSINDPLLMIGKPAALTAATGMDAL 

K. pneumoniae subsp. 

rhinoscleromatis  (ACZD00000000) 

VNTTAGTASEVTRHCVLTNTETKVKFVIVSWRNLPSVSINDPLLMIGKPAALTAATGMDAL 

K. pneumoniae dha regulon 

(U30903.1) 

VNTTAGTASEVTRHCVLTNTETKVKFVIVSWRNLPSVSINDPLLMIGKPAALTAATGMDAL 

 

 

 

K. pneumoniae GLC29 THAVEAYISKDANPVTDAAAMQAIRLIARNLRQAVALGSNLQARENMAYASLLAG 

K. pneumoniae 342 (CP000964.1) THAVEAYISKDANPVTDAAAMQAIRLIARNLRQAVALGSNLQARENMAYASLLAG 

K. pneumoniae NTUH-K2044 

(AP006725.1) 

THAVEAYISKDANPVTDAAAMQAIRLIARNLRQAVALGSNLQARENMAYASLLAG 

K. pneumoniae sp 1_1_55 

(ACXA00000000.1) 

THAVEAYISKDANPVTDAAAMQAIRLIARNLRQAVALGSNLQARENMAYASLLAG 

K. pneumoniae MGH78578 

(CP00647.1) 

THAVEAYISKDANPVTDAAAMQAIRLIARNLRQAVALGSNLQARENMAYASLLAG 

K. pneumoniae subsp. 

rhinoscleromatis (ACZD00000000) 

THAVEAYISKDANPVTDAAAMQAIRLIARNLRQAVALGSNLQARENMAYASLLAG 

K. pneumoniae dha regulon 

(U30903.1) 

THAVEAYISKDANPVTDAAAMQAIRLIARNLRQAVALGSNLQARENMAYASLLAG 

 

 

*Letras destacadas em cinza representam as identidades de aminoácidos entre as sequências. 

Letras sem destaque representam aminoácidos divergentes quando comparados com os da 

sequência de K. pneumoniae GLC29 

 

dhaB 

- Resultado seqüenciamento  

 

dhaBF 

GAGCTCATAGATGCGTGCCGCCGGACCCCTCCACCAGTGCCACGTCACCAATCTCAAAGATAATCCGGTGCAG

ATTGCCGCTGACGCCGCCGAGGCCGGGATCCGCGGCTTCTCAGAACAGGAGACCACGGTCGGTATCGCGCGCT

ACGCGCCGTTTAACGCCCTGGCGCTGTTGGTCGGTTCGCAGTGCGGCCGCCCCGGCGTGTTGACGCAGTGCTCG

GTGGAAGAGGCCACCGAGCTGGAGCTGGGCATGCGTGGCTTAACCAGCTACGCCGAGACGGTGTCGGTCTACG

GCACGGAAGCGGTATTTACCGACGGCGATGATACTCCGTGGTCAAAGGCGTTCCTCGCTTCGGCCTACGCCTCC

CGCGGGTTGAAAATGCGCTACACCTCCGGCACCGGATCCGAAGCGCTGATGGGCTATTCGGAGAGCAAGTCGA

TGCTCTACCTCGAATCGCGCTGCATCTTCATTACCAAAGGCGCCGGGGTTCAGGGGCTGCAAAACGGCGCGGT

GAGCTGTATCGGCATGACCGGCGCTGTGCCGTCGGGCATTCGGGCGGTGCTGGCGGAAATGRAWWTKKSYYT

MAA 
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dhaBR 

ARAAGCKACGACMAGCGCCGGTCATGCCGATACAGCTCACCGCGCCGTTTTGCAGCCCCTGAACCCCGGCGCC
TTTGGTAATGAAGATGCAGCGCGATTCGAGGTAGAGCATCGACTTGCTCTCCGAATAGCCCATCAGCGCTTCG

GATCCGGTGCCGGAGGTGTAGCGCATTTTCAACCCGCGGGAGGCGTAGGCCGAAGCGAGGAACGCCTTTGACC
ACGGAGTATCATCGCCGTCGGTAAATACCGCTTCCGTGCCGTAGACCGACACCGTCTCGGCGTAGCTGGTTAA
GCCACGCATGCCCAGCTCCAGCTCGGTGGCCTCTTCCACCGAGCACTGCGTCAACACGCCGGGGCGGCCGCAC
TGCGAACCGACCAACAGCGCCAGGGCGTTAAACGGCGCGTAGCGCGCGATACCGACCGTGGTCTCCTGTTCTG
AGAAGCCGCGGATCCCGGCCTCGGCGGCGTCAGCGGCAATCTGCACCGGATTATCTTTGAGATTGGTGACGTG
GCACTGGTTGGAGGGGGTCCGGCGGGCACGCATCTTCTGCAGCGCCATCATCATCTCCACCACGTYMWWYYK
SSGAATGCTTGGCCGCTTKGSSGGGGRWRATSGSGKAAAYCCAGATTGCCTAGAGRCGAMKGGGGKRRTRGTC
ST 

 

- Alinhamento dhaBF + dhaBR 

 
Query  9    AGATGCGTGCCCGCCGGACCCCCTCCAACCAGTGCCACGTCACCAATCTCAAAGATAATC  65 

            ||||||||| |||||||| ||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  546  AGATGCGTGCCCGCCGGACCCCCTCCAACCAGTGCCACGTCACCAATCTCAAAGATAATC  487 

 

Query  66   CGGTGCAGATTGCCGCTGACGCCGCCGAGGCCGGGATCCGCGGCTTCTCAGAACAGGAGA  125 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  486  CGGTGCAGATTGCCGCTGACGCCGCCGAGGCCGGGATCCGCGGCTTCTCAGAACAGGAGA  427 

 

Query  126  CCACGGTCGGTATCGCGCGCTACGCGCCGTTTAACGCCCTGGCGCTGTTGGTCGGTTCGC  185 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  426  CCACGGTCGGTATCGCGCGCTACGCGCCGTTTAACGCCCTGGCGCTGTTGGTCGGTTCGC  367 

 

Query  186  AGTGCGGCCGCCCCGGCGTGTTGACGCAGTGCTCGGTGGAAGAGGCCACCGAGCTGGAGC  245 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  366  AGTGCGGCCGCCCCGGCGTGTTGACGCAGTGCTCGGTGGAAGAGGCCACCGAGCTGGAGC  307 

 

Query  246  TGGGCATGCGTGGCTTAACCAGCTACGCCGAGACGGTGTCGGTCTACGGCACGGAAGCGG  305 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  306  TGGGCATGCGTGGCTTAACCAGCTACGCCGAGACGGTGTCGGTCTACGGCACGGAAGCGG  247 

 

Query  306  TATTTACCGACGGCGATGATACTCCGTGGTCAAAGGCGTTCCTCGCTTCGGCCTACGCCT  365 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  246  TATTTACCGACGGCGATGATACTCCGTGGTCAAAGGCGTTCCTCGCTTCGGCCTACGCCT  187 

 

Query  366  CCCGCGGGTTGAAAATGCGCTACACCTCCGGCACCGGATCCGAAGCGCTGATGGGCTATT  425 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  186  CCCGCGGGTTGAAAATGCGCTACACCTCCGGCACCGGATCCGAAGCGCTGATGGGCTATT  127 

 

Query  426  CGGAGAGCAAGTCGATGCTCTACCTCGAATCGCGCTGCATCTTCATTACCAAAGGCGCCG  485 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  126  CGGAGAGCAAGTCGATGCTCTACCTCGAATCGCGCTGCATCTTCATTACCAAAGGCGCCG  67 

 

Query  486  GGGTTCAGGGGCTGCAAAACGGCGCGGTGAGCTGTATCGGCATGACCGGCGCT  538 

            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  66   GGGTTCAGGGGCTGCAAAACGGCGCGGTGAGCTGTATCGGCATGACCGGCGCT  14 

 

*Letras com destaque em cinza representam nucleotídeos alterados com base na divergência 

entre as duas sequências e após análise do cromatograma da sequência. 

 

- Sequência final dhaB 

 
GAGCTCATAGATGCGTGCCCGCCGGACCCCCTCCAACCAGTGCCACGTCACCAATCTCAAAGATAATCCGGTGCAGATTGCCG

CTGACGCCGCCGAGGCCGGGATCCGCGGCTTCTCAGAACAGGAGACCACGGTCGGTATCGCGCGCTACGCGCCGTTTAACGCC

CTGGCGCTGTTGGTCGGTTCGCAGTGCGGCCGCCCCGGCGTGTTGACGCAGTGCTCGGTGGAAGAGGCCACCGAGCTGGAGCT

GGGCATGCGTGGCTTAACCAGCTACGCCGAGACGGTGTCGGTCTACGGCACGGAAGCGGTATTTACCGACGGCGATGATACTC

CGTGGTCAAAGGCGTTCCTCGCTTCGGCCTACGCCTCCCGCGGGTTGAAAATGCGCTACACCTCCGGCACCGGATCCGAAGCG

CTGATGGGCTATTCGGAGAGCAAGTCGATGCTCTACCTCGAATCGCGCTGCATCTTCATTACCAAAGGCGCCGGGGTTCAGGG
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GCTGCAAAACGGCGCGGTGAGCTGTATCGGCATGACCGGCGCTGTGCCGTCGGGCATTCGGGCGGTGCTGGCGGAAATGRAWW

TKKSYYTMAA 

 

-Sequência de aminoácidos dhaB 

 

K. pneumoniae GLC29 MRARRTPSNQCHVTNLKDNPVQIAADAAEAGIRGFSEQETTVGIARYAPFNALALLVGSQC 

K. pneumoniae 342 (CP000964.1) MRARRTPSNQCHVTNLKDNPVQIAADAAEAGIRGFSEQETTVGIARYAPFNALALLVGSQC 

K. pneumoniae NTUH-K2044 

(AP006725.1) 
MRARRTPSNQCHVTNLKDNPVQIAADAAEAGIRGFSEQETTVGIARYAPFNALALLVGSQC 

K. pneumoniae sp 1_1_55 

(ACXA00000000.1) 
MRARRTPSNQCHVTNLKDNPVQIAADAAEAGIRGFSEQETTVGIARYAPFNALALLVGSQC 

K. pneumoniae MGH78578 

(CP000647.1) 
MRARRTPSNQCHVTNLKDNPVQIAADAAEAGIRGFSEQETTVGIARYAPFNALALLVGSQC 

K. pneumoniae subsp. 

rhinoscleromatis (ACZD00000000) 
MRARRTPSNQCHVTNLKDNPVQIAADAAEAGIRGFSEQETTVGIARYAPFNALALLVGSQC 

K. pneumoniae subsp. TUAC01 

(CQ355491.1) 
MRARRTPSNQCHVTNLKDNPVQIAADAAEAGIRGFSEQETTVGIARYAPFNALALLVGSQC 

K. pneumoniae XJPD-Li 

(EF634063.1) 
MRARRTPSNQCHVTNLKDNPVQIAADAAEAGIRGFSEQETTVGIARYAPFNALALLVGSQS 

K. pneumoniae glycerol desidratase 

genes (U60992.1) 
MRARRTPSNQCHVTNLKDNPVQIAADAAEAGIRGFSEQETTVGIARYAPFNALALLVGSQC 

K. pneumoniae glycerol desidratase 

(DQ191044.1) 
MRARRTPSNQCHVTNLKDNPVQIAADAAEAGIRGFSEQETTVGIARYAPFNALALLVGSQC 

 

 

  

K. pneumoniae GLC29 GRPGVLTQCSVEEATELELGMRGLTSYAETVSVYGTEAVFTDGDDTPWSKAFLASAYASRG 

K. pneumoniae 342 (CP000964.1) GRPGVLTQCSVEEATELELGMRGLTSYAETVSVYGTEAVFTDGDDTPWSKAFLASAYASRG 

K. pneumoniae NTUH-K2044 

(AP006725.1) 

GRPGVLTQCSVEEATELELGMRGLTSYAETVSVYGTEAVFTDGDDTPWSKAFLASAYASRG 

K. pneumoniae sp 1_1_55 

(ACXA00000000.1) 

GRPGVLTQCSVEEATELELGMRGLTSYAETVSVYGTEAVFTDGDDTPWSKAFLASAYASRG 

K. pneumoniae MGH78578 

(CP000647.1) 

GRPGVLTQCSVEEATELELGMRGLTSYAETVSVYGTEAVFTDGDDTPWSKAFLASAYASRG 

K. pneumoniae subsp. 

rhinoscleromatis (ACZD00000000) 

GRPGVLTQCSVEEATELELGMRGLTSYAETVSVYGTEAVFTDGDDTPWSKAFLASAYASRG 

K. pneumoniae subsp. TUAC01 

(CQ355491.1) 

GRPGVLTQCSVEEATELELGMRGLTSYAETVSVYGTEAVFTDGDDTPWSKAFLASAYASRG 

K. pneumoniae XJPD-Li 

(EF634063.1) 

GRPGVLTQCSVEEATELELGMRGLTSYAETVSVYGTEAVFTDGDDTPWSKAFLASAYASRG 

K. pneumoniae glycerol desidratase 

genes (U60992.1) 

GRPGVLTQCSVEEATELELGMRGLTSYAETVSVYGTEAVFTDGDDTPWSKAFLASAYASRG 

K. pneumoniae glycerol desidratase 

(DQ191044.1) 

GRPGVLTQCSVEEATELELGMRGLTSYAETVSVYGTEAVFTDGDDTPWSKAFLASAYASRG 

 

 

 

K. pneumoniae GLC29 LKMRYTSGTGSEALMGYSESKSMLYLESRCIFITKGAGVQGLQNGAVSCIGMTGA  

K. pneumoniae 342 (CP000964.1) LKMRYTSGTGSEALMGYSESKSMLYLESRCIFITKGAGVQGLQNGAVSCIGMTGA 

K. pneumoniae NTUH-K2044 

(AP006725.1) 

LKMRYTSGTGSEALMGYSESKSMLYLESRCIFITKGAGVQGLQNGAVSCIGMTGA 

K. pneumoniae sp 1_1_55 

(ACXA00000000.1) 

LKMRYTSGTGSEALMGYSESKSMLYLESRCIFITKGAGVQGLQNGAVSCIGMTGA 

K. pneumoniae MGH78578 

(CP000647.1) 

LKMRYTSGTGSEALMGYSESKSMLYLESRCIFITKGAGVQGLQNGAVSCIGMTGA 

K. pneumoniae subsp. 

rhinoscleromatis (ACZD00000000) 

LKMRYTSGTGSEALMGYSESKSMLYLESRCIFITKGAGVQGLQNGAVRCIGMTGA 

K. pneumoniae subsp. TUAC01 

(CQ355491.1) 

LKMRYTSGTGSEALMGYSESKSMLYLESRCIFITKGAGVQGLQNGAVSCIGMTGA 

K. pneumoniae XJPD-Li 

(EF634063.1) 

LKMRYTSGTGSEALMGYSESKSMLYLESRCIFITKGAGVQGLQNGAVSCIGMTGA 

K. pneumoniae glycerol desidratase 

genes (U60992.1) 

LKMRYTSGTGSEALMGYSESKSMLYLESRCIFITKGAGVQGLQNGAVSCIGMTGA 

K. pneumoniae glycerol desidratase 

(DQ191044.1) 

LKMRYTSGTGSEALMGYSESKSMLYLESRCIFITKGAGVQGLQNGAVSCIGMTGA 
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*Letras destacadas em cinza representam as identidades de aminoácidos  entre as sequências. 

Letras sem destaque representam aminoácidos divergentes quando comparados com os da 

sequência de K. pneumoniae GLC29 

 

dhaC 

- Resultado sequenciamento 

 

dhaCF 

CKCTSCGWCTCAGAGCTGATTGCCGGGGTGGAAGAGAGGGGCTTCACGCCCGGGTGGTGCGCATTCTGCSCAC

GTCCGACGTCTCCTTTATGGCCTGGGATGCGGCCAACCTGAGCGGCTCGGGGATCGGCATCGGTATCCAGTCG

AAGGGGACCACGGTCATCCATCAGCGCGATCTGCTGCCGCTCAGCAACCTGGAGCTGTTCTCCCAGGCGCCGC

TGCTGACGCTGGAGACCTACCGGCAGATTGGCAAAAACGCCGCGCGCTATGCGCGCAAAGAGTCACCTTCGCC

GGTGCCGGTGGTGAACGATCAGATGGTGCGGCCSGAAATTTA 

 

dhaCR 

TSGTACGGCGAGGTGACTCTTTGCGCGCATAGCGCGCGGCGTTTTTGCCAATCTGCCGGTAGGTCTCCAGCGTC

AGCAGCGGCGCCTGGGAGAACAGCTCCAGGTTGCTGAGCGGCAGCAGATCGCGCTGATGGATGACCGTGGTCC

CCTTCGACTGGATACCGATGCCGATCCCCGAGCCGCTCAGGTTGGCCGCATCCCAGGCCATAAAGGAGACGTC

GGACGTGCGCAGAATGCGCACCACCCGGGCGTGAAGCCCCTCTTCTTCCACCCCGGCAATCAGCTCTTTGAGG

ATCGCGCCATGGGGCATATCGATCAGCGTGGRAWKGCTGGT 

 

- Alinhamento dhaCF + dhaCR 

 

Query  12   AGAGCTGATTGCCGGGGTGGAAGAAGAGGGGCTTCACGCCCGGGTGGTGCGCATTCTGCG  70 

            ||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||  

Sbjct  287  AGAGCTGATTGCCGGGGTGGAAGAAGAGGGGCTTCACGCCCGGGTGGTGCGCATTCTGCG  228 

 

Query  71   CACGTCCGACGTCTCCTTTATGGCCTGGGATGCGGCCAACCTGAGCGGCTCGGGGATCGG  130 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  227  CACGTCCGACGTCTCCTTTATGGCCTGGGATGCGGCCAACCTGAGCGGCTCGGGGATCGG  168 

 

Query  131  CATCGGTATCCAGTCGAAGGGGACCACGGTCATCCATCAGCGCGATCTGCTGCCGCTCAG  190 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  167  CATCGGTATCCAGTCGAAGGGGACCACGGTCATCCATCAGCGCGATCTGCTGCCGCTCAG  108 

 

Query  191  CAACCTGGAGCTGTTCTCCCAGGCGCCGCTGCTGACGCTGGAGACCTACCGGCAGATTGG  250 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  107  CAACCTGGAGCTGTTCTCCCAGGCGCCGCTGCTGACGCTGGAGACCTACCGGCAGATTGG  48 

 

Query  251  CAAAAACGCCGCGCGCTATGCGCGCAAAGAGTCACCTTCGCCG  293 

            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||| 

Sbjct  47   CAAAAACGCCGCGCGCTATGCGCGCAAAGAGTCACCTTCGCCG  6 

 

*Letras com destaque em cinza representam nucleotídeos alterados com base na divergência 

entre as duas sequências e após análise do cromatograma da sequência. 
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- Sequência final dhaC 

 

AGAGCTGATTGCCGGGGTGGAAGAAGAGGGGCTTCACGCCCGGGTGGTGCGCATTCTGCGCACGTCCGACGTCTCCTTTATGG

CCTGGGATGCGGCCAACCTGAGCGGCTCGGGGATCGGCATCGGTATCCAGTCGAAGGGGACCACGGTCATCCATCAGCGCGAT

CTGCTGCCGCTCAGCAACCTGGAGCTGTTCTCCCAGGCGCCGCTGCTGACGCTGGAGACCTACCGGCAGATTGGCAAAAACGC

CGCGCGCTATGCGCGCAAAGAGTCACCTTCGCCG 

 

- Sequência aminoácidos de dhaC 

 

K. pneumoniae GLC29 TSDVSFMAWDAANLSGSGIGIGIQSKGTTVIHQRDLLPLSNLELFSQAPLLTLETYRQIGK 

K. pneumoniae 342 (CP000964.1) TSDVSFMAWDAANLSGSGIGIGIQSKGTTVIHQRDLLPLSNLELFSQAPLLTLETYRQIGK 

K. pneumoniae NTUH-K2044 (AP006725.1) TSDVSFMAWDAANLSGSGIGIGIQSKGTTVIHQRDLLPLSNLELFSQAPLLTLETYRQIGK 

K. pneumoniae MGH 78578 (CP000647.1) TSDVSFMAWDAANLSGSGIGIGIQSKGTTVIHQRDLLPLSNLELFSQAPLLTLETYRQIGK 

K. pneumoniae 700721 (JF260927.1) TSDVSFMAWDAANLSGSGIGIGIQSKGTTVIHQRDLLPLSNLELFSQAPLLTLETYRQIGK 

K. pneumoniae glycerol desidratase 

genes(DQ191044.1) 
TSDVSFMAWDAANLSGSGIGIGIQSKGTTVIHQRDLLPLSNLELFSQAPLLTLETYRQIGK 

K. pneumoniae glycerol desidratase genes 

(U60992.1) 
TSDVSFMAWDAANLSGSGIGIGIQSKGTTVIHQRDLLPLSNLELFSQAPLLTLETYRQIGK 

K. pneumoniae TUAC01 (GQ355491.1) TSDVSFMAWDAANLSGSGIGIGIQSKGTTVIHQRDLLPLSNLELFSQAPLLTLETYRQIGK 

 

K. pneumoniae GLC29 NAARYARKESPSP 

K. pneumoniae 342 (CP000964.1) NAARYARKESPSP 

K. pneumoniae NTUH-K2044 (AP006725.1) NAARYARKESPSP 

K. pneumoniae MGH 78578 (CP000647.1) NAARYARKESPSP 

K. pneumoniae 700721 (JF260927.1) NAARYARKESPSP 

K. pneumoniae glycerol desidratase 

genes(DQ191044.1) 

NAARYARKESPSP 

K. pneumoniae glycerol desidratase genes 

(U60992.1) 

NAARYARKESPSP 

K. pneumoniae TUAC01 (GQ355491.1) NAARYARNESPSP 

 

*Letras destacadas em cinza representam as identidades de aminoácidos  entre as sequências. 

Letras sem destaque representam aminoácidos divergentes quando comparados com os da 

sequência de K. pneumoniae GLC29 

 

dhaE 

- Resultado sequenciamento 

 

dhaEF 



 

156 

 

 

 

 

GKYCSCWGCGGTGGCGCGCATTTCCGCCGCGCGGCGGAGCTTATCGCCATTCCTGACGAGCGCATTCTGGCTA

TCTATAACGCGCTGCGCCCGTTCCGCTCCTCGCAGGCGGAGCTGCTGGCGATCGCCGACGAGCTGGAGCACAC

CTGGCATGCGACAGTGAATGCCGCCTTTGTCCGGGAGKCGGCGGAAGTGTACCAGCAA 

 

dhaER 

CSGCGSATCCTGTCGCATGCCAGTGTGCTCCAGCTCGTCGGCGATCGCCAGCAGCTCCGCCTGCGAGGASCGKA

ACGGGCGCAGCGCGTTATAGATAGCCAGAATGCGCTCGTCAGGAATGGCGATAAGCTCCGCCGCGCGGCGGA

AATTGCGCGCCACCGCATGGCGCTGCATCTGCTCGGCAATCTGCGCCTGGTACTCAA 

 

- Alinhamento dhaEF + dhaER 

 

Query  8    GCGGTGGCGCGCAATTTCCGCCGCGCGGCGGAGCTTATCGCCATTCCTGACGAGCGCATT  66 

            |||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  162  GCGGTGGCGCGCAATTTCCGCCGCGCGGCGGAGCTTATCGCCATTCCTGACGAGCGCATT  103 

 

Query  67   CTGGCTATCTATAACGCGCTGCGCCCGTTCCGCTCCTCGCAGGCGGAGCTGCTGGCGATC  126 

            ||||||||||||||||||||||||||||| || ||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  102  CTGGCTATCTATAACGCGCTGCGCCCGTTCCGCTCCTCGCAGGCGGAGCTGCTGGCGATC  43 

 

Query  127  GCCGACGAGCTGGAGCACACCTGGCATGCGACAG  160 

            |||||||||||||||||||| ||||||||||||| 

Sbjct  42   GCCGACGAGCTGGAGCACACCTGGCATGCGACAG  10 

 

 

*Letras com destaque em cinza representam nucleotídeos alterados com base na divergência 

entre as duas sequências e após análise do cromatograma da sequência. 

 

- Sequência final dhaE 

 

GCGGTGGCGCGCAATTTCCGCCGCGCGGCGGAGCTTATCGCCATTCCTGACGAGCGCATTTGGCTATCTATAAC

GCGCTGCGCCCGTTCCGCTCCTCGCAGGCGGAGCTGCTGGCGATCGCCGACGAGCTGGAGCACACCTGGCATG

CGACAG 

 

- Sequência de aminoácidos dhaE 

 

K. pneumoniae GLC29 AVARNFRRAAELIAIPDERILAIYNALRPFRSSQAELLAIADELEHTWHAT 

K. pneumoniae 342 (CP000964.1) AVARNFRRAAELIAIPDERILAIYNALRPFRSSQAELLAIADELEHTWHAT 

K. pneumoniae NTUH-K2044 (AP006725.1) AVARNFRRAAELIAIPDERILAIYNALRPFRSSQAELLAIADELEHTWHAT 

K. pneumoniae MGH78578 (CP000647.1) AVARNFRRAAELIAIPDERILAIYNALRPFRSSQAELLAIADELEHTWHAT 

K. pneumoniae XJDP-Li (EF634063.1) AVARNFRRAAELIAIPDERILAIYNALRPFRSSQAELLAIADELEHTWHAT 

K. pneumoniae glycerol desidratase genes (U60992.1) AVARNFRRAAELIAIPDERILAIYNALRPFRSSQAELLAIADELEHTWHAT 

K. pneumoniae 700721 (JF260927.1) AVARNFRRAAELIAIPDERILAIYNALRPFRSSQAELLAIADELEHTWHAT 

K. pneumoniae glycerol desidratase genes (DQ191044.1) AVARNFRRAAELIAIPDERILAIYNALRPFRSSQAELLAIADELEHTWHAT 

K. pneumoniae TUAC01 (CQ355491.1) AVARNFRRAAELIAIPDERILAIYNALRPFRSSQAELLAIADELEHTWHAT 

Uncultured bacteria (AY205332.1) AVARNFRRAAELIAIPDARILEIYNALRPFRSSLAELLAIADELEHTWHAT 
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Citrobacter freundii ATCC8090 (HM032027.1) AVARNFRRAAELIAIPDARILEIYNALRPFRSSFAELQAIADELEHTWHAT 

 

*Letras destacadas em cinza representam as identidades de aminoácidos  entre as sequências. 

Letras sem destaque representam aminoácidos divergentes quando comparados com os da 

sequência de K. pneumoniae GLC29 

 

dhaF 

- Resultado sequenciamento 

 

dhaFF 

AWGGGGATCWGMGTSATCAGTCATACCCGCAGACGCCGGGCGGGGTGGGCGTTGGCGTGGGGACGACTATCG

CCYTYGGGCGGCTGGCGACGCTGCCGGCGGCGCAGTATGCCGAGGGGTGGATCGTACTGATTGACGACGCCGT

CGATTTCCTTGACGCCGTGTGGTGGCTCAATGAGGCGCTCGACCGGGGGATCAACGTGGTGGCGGCGATCCTC

AAAAAGGACGACGGCGTGCTGGTGAACAACCGCCTGCGTAAAACCCTGCCGGTGGTAGATGAAGTGACGCTG

CTGGAGCAGGTCCCCGAGGGGGTAATGGCGGCGGTGGAAGTGGCCGCGCCGGGCCAGGTGGTGCGGATCCTG

TCGAATCCCTACGGGATCGCCACCTTCTTCGGGCTAAGCCCGGAAGAGACCCAGCCCATCGTCCCCATCGCCCG

CGCCCTGATTGGCAACCGTTCAGCGGTGGTGCTCAAGACCCCGCAGGGGCACGTGCAGTCGCGGGTGATCCCG

GCGGGCAACCTCTACATTAGCGGCGAAAAGCGCCGCGGAGAGGCCGATGTCGCCGAGGGCGCGGAAGCCATC

ATGCAGGCTWRRRRSSRMSCYTGA 

 

dhaFR 

CCAAAGYTCTACGGTCTCWCTCTCCGCTCTCGCGGCGCTTTTCGCCGCTAATGTAGAGGTTGCCCGCCGGGATC

ACCCGCGACTGCACGTGCCCCTGCGGGGTCTTGAGCACCACCGCTGAACGGTTGCCAATCAGGGCGCGGGCGA

TGGGGACGATGGGCTGGGTCTCTTCCGGGCTTAGCCCGAARAAGGTGGCGATCCCGTAGGGATTCRACAGGAT

CCGCACCACCTGGCCCGGCGCGGCCACTTCCACCGCCGCCWTTACCCCCTCGGGGACCTGCTCCAGCAGCGTC

ACTTCATCTACCACCGGCAGGGTTTTACGCAGGCGGTTGTTCACCAGCACGCCGYCGTCCTTTTTGAGGATCGC

CGCCACCACGTTGATCCCCCGGTCGAGCGCCTCATTGAGCCACCACACGGSGTCAAGGAAATCGACGGCGTCG

TCAATCAKTACRATCCACCCCTCGGMATACTGCGCCGCCGGMAGCGTCGCCRGCCGCCCGAGGGCGATAGTCK

TCCCCACGCCAACGCCCACCCCGCCSGGCGTCTGCGGGTTATRACCGATCATGGYCRATTCGGTGATAATGGTC

TCGGTGATSGCYYYCCMMYSSSMCGAG 

 

- Alinhamento dhaFF + dhaFR 

 

Query  16   ATCGGTCATAACCCGCAGACGCCGGGCGGGGTGGGCGTTGGCGTGGGGACGACTATCGCC  74 

            ||| || || ||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| |||||||||| 

Sbjct  562  ATCGGTYATAACCCGCAGACGCCGGGCGGGGTGGGCGTTGGCGTGGGGACGACTATCGCC  503 

 

Query  75   CTCGGGCGGCTGGCGACGCTGCCGGCGGCGCAGTATGCCGAGGGGTGGATCGTACTGATT  134 

             | ||||||| ||||||||| ||||||||||||||| ||||||||||||| ||| ||||| 

Sbjct  502  CTCGGGCGGCTGGCGACGCTGCCGGCGGCGCAGTATGCCGAGGGGTGGATCGTACTGATT  443 

 

Query  135  GACGACGCCGTCGATTTCCTTGACGCCGTGTGGTGGCTCAATGAGGCGCTCGACCGGGGG  194 
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            |||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  442  GACGACGCCGTCGATTTCCTTGACGCCGTGTGGTGGCTCAATGAGGCGCTCGACCGGGGG  383 

 

Query  195  ATCAACGTGGTGGCGGCGATCCTCAAAAAGGACGACGGCGTGCTGGTGAACAACCGCCTG  254 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  382  ATCAACGTGGTGGCGGCGATCCTCAAAAAGGACGACGGCGTGCTGGTGAACAACCGCCTG  323 

 

Query  255  CGTAAAACCCTGCCGGTGGTAGATGAAGTGACGCTGCTGGAGCAGGTCCCCGAGGGGGTA  314 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  322  CGTAAAACCCTGCCGGTGGTAGATGAAGTGACGCTGCTGGAGCAGGTCCCCGAGGGGGTA  263 

 

Query  315  ATGGCGGCGGTGGAAGTGGCCGCGCCGGGCCAGGTGGTGCGGATCCTGTCGAATCCCTAC  374 

            | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||| 

Sbjct  262  ATGGCGGCGGTGGAAGTGGCCGCGCCGGGCCAGGTGGTGCGGATCCTGTCGAATCCCTAC  203 

 

Query  375  GGGATCGCCACCTTCTTCGGGCTAAGCCCGGAAGAGACCCAGCCCATCGTCCCCATCGCC  434 

            |||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  202  GGGATCGCCACCTTCTTCGGGCTAAGCCCGGAAGAGACCCAGCCCATCGTCCCCATCGCC  143 

 

Query  435  CGCGCCCTGATTGGCAACCGTTCAGCGGTGGTGCTCAAGACCCCGCAGGGGCACGTGCAG  494 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  142  CGCGCCCTGATTGGCAACCGTTCAGCGGTGGTGCTCAAGACCCCGCAGGGGCACGTGCAG  83 

 

Query  495  TCGCGGGTGATCCCGGCGGGCAACCTCTACATTAGCGGCGAAAAGCGCCGCGGAGAG  551 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||| 

Sbjct  82   TCGCGGGTGATCCCGGCGGGCAACCTCTACATTAGCGGCGAAAAGCGCCGCGGAGAG  27 

 

*Letras com destaque em cinza representam nucleotídeos alterados com base na divergência 

entre as duas sequências e após análise do cromatograma da sequência. 

 

- Sequência final dhaF 

 

ATCGGTCATAACCCGCAGACGCCGGGCGGGGTGGGCGTTGGCGTGGGGACGACTATCGCCCTCGGGCGGCTGG

CGACGCTGCCGGCGGCGCAGTATGCCGAGGGGTGGATCGTACTGATTGACGACGCCGTCGATTTCCTTGACGC

CGTGTGGTGGCTCAATGAGGCGCTCGACCGGGGGATCAACGTGGTGGCGGCGATCCTCAAAAAGGACGACGG

CGTGCTGGTGAACAACCGCCTGCGTAAAACCCTGCCGGTGGTAGATGAAGTGACGCTGCTGGAGCAGGTCCCC

GAGGGGGTAATGGCGGCGGTGGAAGTGGCCGCGCCGGGCCAGGTGGTGCGGATCCTGTCGAATCCCTACGGG

ATCGCCACCTTCTTCGGGCTAAGCCCGGAAGAGACCCAGCCCATCGTCCCCATCGCCCGCGCCCTGATTGGCAA

CCGTTCAGCGGTGGTGCTCAAGACCCCGCAGGGGCACGTGCAGTCGCGGGTGATCCCGGCGGGCAACCTCTAC

ATTAGCGGCGAAAAGCGCCGCGGAGAG   

 

- Sequência de aminoácidos dhaF 

 

K. pneumoniae GLC 29 IGHNPQTPGGVGVGVGTTIALGRLATLPAAQYAEGWIVLIDDAVDFLDAVWWLNEALDRGI 

K. pneumoniae 342 (CP000964.1) IGHNPQTPGGVGVGVGTTIALGRLATLPAAQYAEGWIVLIDDAVDFLDAVWWLNEALDRGI 

K. pneumoniae MGH78578 (CP000647.1) IGHNPQTPGGVGVGVGTTIALGRLATLPAAQYAEGWIVLIDDAVDFLDAVWWLNEALDRGI 

K. pneumoniae XJDP-Li (EF634064.1)  IGHNPQTPGGVGVGVGTTIALGRLATLPAAQYAEGWIVLIDDAVDFLDAVWWLNEALDRGI 

K. pneumoniae 700721 (JF260927.1) IGHNPQTPGGVGVGVGTTIALGRLATLPAAQYAEGWIVLIDDAVDFLDAVWWLNEALDRGI 

K. pneumoniae NTUH-K2044 (AP006725.1) IGHNPQTPGGVGVGVGTTIALGRLATLPAAQYAEGWIVLIDDAVDFLDAVWWLNEALDRGI 

K. pneumoniae strain CCICC10018 (EF077655.1) IGHNPQTPGGVGVGVGTTIALGRLATLPAAQYAEGWIVLIDDAVDFLDAVWWLNEALDRGI 

Citrobacter freundii (U09771.1) IGHNPQTPGGVGVGMGTTIAVEKLAALSEDRFTQGWIPLVGEERDFLEAVWFINEALDRGV 
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Citrobacter freundii dhaF gene (DQ787198.1) IGHNPQTPGGVGVGMGTTIAVEKLAALSEDRFAQGRIPLVGEEMDFLEAVWLINEALDRGI 

Citrobacter freundii ATCC8090 (HM032027.1) IGHNPQTPGGVGVGMGTTIAVEKLAALSEDRFAQGWIPLVGEEMDFLEAVWFINEALDRGV 

 

K. pneumoniae GLC 29 NVVAAILKKDDGVLVNNRLRKTLPVVDEVTLLEQVPEGVMAAVEVAAPGQVVRILSNPYGI 

K. pneumoniae 342 (CP000964.1) NVVAAILKKDDGVLVNNRLRKTLPVVDEVTLLEQVPEGVMAAVEVAAPGQVVRILSNPYGI 

K. pneumoniae MGH78578 (CP000647.1) NVVAAILKKDDGVLVNNRLRKTLPVVDEVTLLEQVPEGVMAAVEVAAPGQVVRILSNPYGI 

K. pneumoniae XJDP-Li (EF634064.1) NVVAAILKKDDGVLVNNRLRKTLPVVDEVTLLEQVPEGVMAAVEVAAPGQVVRILSNPYGI 

K. pneumoniae 700721 (JF260927.1)) NVVAAILKKDDGVLVNNRLRKTLPVVDEVTLLEQVPEGVMAAVEVAAPGQVVRILSNPYGI 

K. pneumoniae NTUH-K2044 (AP006725.1) NVVAAILKKDDGVLVNNRLRKTLPVVDEVTLLEQVPEGVMAAVEVAAPGQVVRILSNPYGI 

K. pneumoniae strain CCICC10018 (EF077655.1) NVVAAILKKDDGVLVNNRLRKTLPVVDEVTLLEQVPEGVMAAVEVAAPGQVVRILSNPYGI 

Citrobacter freundii (U09771.1) NVVAAILKKDDGVLVNNRLRRTMPVVDEVTLLEKVPEGVLAAVEVAAPGQVVRVLSNPYGI 

Citrobacter freundii dhaF gene (DQ787198.1) NVVAAILKKDDGVLVNNRLRRTMPVVDEVTLLEKVPEGVLAAVEVAAAGQVVRALSNPYGI 

Citrobacter freundii ATCC8090 (HM032027.1) NVVAAILKKDDGVLVNNRLRRPMPVVDEVTLLEKVPEGVLAAVEVAAPGQVVRVLSNPYGI 

 

K. pneumoniae GLC 29 ATFFGLSPEETQPIVPIARALIGNRSAVVLKTPQGHVQSRVIPAGNLYISGEKRRGE 

K. pneumoniae 342 (CP000964.1) ATFFGLSPEETQAIVPIARALIGNRSAVVLKTPQGDVQSRVIPAGNLYISGEKRRGE 

K. pneumoniae MGH78578 (CP000647.1) ATFFGLSPEETQAIVPIARALIGNRSAVVLKTPQGDVQSRVIPAGNLYISGEKRRGE 

K. pneumoniae XJDP-Li (EF634064.1) ATFFGLSPEETQAIVPIARALIGNRSAVVLKTPQGDVQSRVIPAGNLYISGEKRRGE 

K. pneumoniae 700721 (JF260927.1)) ATFFGLSPEETQAIVPIARALIGNRSAVVLKTPQGDVQSRVIPAGNLYISGEKRRGE 

K. pneumoniae NTUH-K2044 (AP006725.1) ATFFGLSPEETQAIVPIARALIGNRSAVVLKTPQGDVQSRVIPAGNLYISGEKRRGE 

K. pneumoniae strain CCICC10018 (EF077655.1) ATFFGLSPEETQAIVPIARALIGNRSAVVLKTPQGDVQSRVIPAGNLYISGEKRRGE 

Citrobacter freundii (U09771.1) ATFFTLTPEETQTIVPIARALIGNRSAVVLKTPQGDVRSRVIPAGKIFIRGEKRGGE 

Citrobacter freundii dhaF gene (DQ787198.1) ATFFALTPEETQAIVPIARALIGNRSAVVLKTPQGDVRSRVIPAGKIFIRGERRGDE 

Citrobacter freundii ATCC8090 (HM032027.1) ATFFALTPEETQAIVPIARALIGNRSAVVLKTPQGDVQSRVIPAGKIFIRGEKRGGE 

 

*Letras destacadas em cinza representam as identidades de aminoácidos  entre as sequências. 

Letras sem destaque representam aminoácidos divergentes quando comparados com os da 

sequência de K. pneumoniae GLC29 

 

 

APÊNDICE C – Avaliação dos clones da biblioteca genômica 

 

Resultados de avaliação para presença de amplicons para o gene dhaB em clones da 

biblioteca genômica. 
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Eletroforese do produto de PCR do gene dhaB na extração plasmidial das placas 1 (P1) até 13 (P13). 

 

 

 

 Eletroforese do produto de PCR do gene dhaB na extração plasmidial das placas 14 (P14) até 26 (P26). 

 

 

 

 

 

 Eletroforese do produto de PCR do gene dhaB na 

extração plasmidial das placas 27 (P27) até 28 (P28). 

 Eletroforese do produto de PCR do gene dhaB na extração 

plasmidial das placas 42 (P42) até 45 (P45) 
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Eletroforese do produto de PCR do gene dhaB na extração 

plasmidial  

das placas 46 (P46) até 52A (P52A) .  

Eletroforese do produto de PCR do gene dhaB na 

extração plasmidial dos clones da placa P34B. PCR 

clones 56 à 60. 

 

Eletroforese do produto de PCR do gene dhaC na extração plasmidial das placas 52-B (P52B) até 65-A (P65A). Algumas 

bandas positivas em destaque P58B, P59A e P62A. 
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Eletroforese do produto de PCR do gene dhaC na extração plasmidial das placas 65-B (P65B) até 78-A (P78A). Algumas 

bandas positivas em destaque P72A, P73A, P76A e P77A. 

 

 

Eletroforese do produto de PCR do gene dhaC na extração plasmidial das placas 78-B (P78B) até 84-A (P84A). Algumas 

bandas positivas em destaque P79B, P80A, P80B, P81A e P82A. 

 

Eletroforese do produto de PCR do gene dhaF das extrações plasmidiais com diluição 10x e 50x: P58B, P59A , P62A,  

P72A, P73A, P76A, P77A, P79B, P80A, P80B, P81A e P82A. Todas com resultado negativo. 

 

APÊNDICE D – Sequenciamentos amplicons clone 26 placa 34B 

 

Sequenciamento amplicon clone 26 placa 34B 

 

- SEQUENCIAMENTO CLONE 26 PLACA 34B 

SEQUENCIAMENTO DO GENE dhaB – INICIADORES dhaBF/dhaBR 

 

-Sequência dhaBF C26 
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TGATCAGTGCGCGCCGCCGCACGCCGTCCCAGCAGGCGCATGTCACTAAKATCAAAGATAATCCGGTACAGAT

TGCCGCCGACGCCGCTGAAGGCGCATGGSGCGGCTTTGACGAACAGGAGACCACCGTCGCCGTGGCGCGCTAC

GCGCCGTTCAACGCCATCGSCCTGCTGGTGGGTTCACAGGTTGGCCGCCCCGGCGTCCTCACCCAKTGTTCGCT

GGAAGAAGCCACCGAGCTGAAACTGGGCATGCTGGGCCACACCTGCTATGCCGAAACCATTTCGGTATACGGT

ACGGAACCGGTGTTTACCGATGGCGATGACACCCCGTGGTCGAAAGGCTTCCTCGCCTCCTCCTACGCCTCGCG

CGGCCTGAAAATGCGCTTTACCTCCGGTTCCGGTTCTGAAGTACAGATGGGCTATGCCGAAGGCAAATCGATG

CTTTATCTCGAAGCGCGCTGCATCTACATCACCAAAGCCGCCGGGGTGCAAGGCCTGCAGAATGGCTCCGTCA

GCTGTATCGGCGTACCGTCCGCCGTGCCGTCCGGGATCCGCGCCGTACTGGCGGAAATGRRWTTKKSCYYMAA 

-Sequência dhaBR C26 

AKGACGGMGGCMGGCGGACGGTACGCCGATACAGCTGACGGAGCCATTCTGCAGGCCTTGCACCCCGSCGGC

TTTGGTGATGTAGATGCAGCGCGCTTCGAGATAAAGCATCSATTTGCCTTCGGCATAGCCCATCTGTACTTCAG

AACCGGAACCGGAGGTAAAGCGCATTTTCAGGCCGCGCGAGGCGTAGGAGGAGGCGAGGAAGCCTTTCGACC

ACGGGGTGTCATCGCCATCGGTAAACACCGGTTCCGTACCGTATACCGAAATGGTTTCGGCATAGCAGGTGTG

GCCCAGCATGCCCAGTTTCAGCTCGGTGGCTTCTTCCAGCGAACACTGGGTGAGGACGCCGGGGCGGCCAACC

TGTGAACCCACCAGCAGGGCGATGGCGTTGAACGGCGCGTAGCGCGCCACGGCGACGGTGGTCTCCTGTTCGT

CAAAGCCGCGCCATGCGCCTTCAGCGGCGTCGGCGGCAATCTGTACCGGATTATCTTTGATATTAGTGACATGC

GCCTGCTGGGACGGCGTGCGGCGGGCGCGCATTTTTTGCATCGCCATCATCATCTCCACACKTYMMYWYYKSS

RAA 

 

- Alinhamento 

>lcl|56349  

Length=587 

 

 Score =  950 bits (514),  Expect = 0.0 

 Identities = 523/530 (99%), Gaps = 1/530 (0%) 

 Strand=Plus/Minus 

 

Query  8    TGCGCGCCCGCCGCACGCCGTCCCAGCAGGCGCATGTCACTAATATCAAAGATAATCCGG  66 

            |||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||| 

Sbjct  542  TGCGCGCCCGCCGCACGCCGTCCCAGCAGGCGCATGTCACTAATATCAAAGATAATCCGG  483 

 

Query  67   TACAGATTGCCGCCGACGCCGCTGAAGGCGCATGGCGCGGCTTTGACGAACAGGAGACCA  126 

            ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  482  TACAGATTGCCGCCGACGCCGCTGAAGGCGCATGGCGCGGCTTTGACGAACAGGAGACCA  423 

 

Query  127  CCGTCGCCGTGGCGCGCTACGCGCCGTTCAACGCCATCGCCCTGCTGGTGGGTTCACAGG  186 

            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| 

Sbjct  422  CCGTCGCCGTGGCGCGCTACGCGCCGTTCAACGCCATCGCCCTGCTGGTGGGTTCACAGG  363 

 

Query  187  TTGGCCGCCCCGGCGTCCTCACCCAGTGTTCGCTGGAAGAAGCCACCGAGCTGAAACTGG  246 

            ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  362  TTGGCCGCCCCGGCGTCCTCACCCAGTGTTCGCTGGAAGAAGCCACCGAGCTGAAACTGG  303 

 

Query  247  GCATGCTGGGCCACACCTGCTATGCCGAAACCATTTCGGTATACGGTACGGAACCGGTGT  306 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  302  GCATGCTGGGCCACACCTGCTATGCCGAAACCATTTCGGTATACGGTACGGAACCGGTGT  243 

 

Query  307  TTACCGATGGCGATGACACCCCGTGGTCGAAAGGCTTCCTCGCCTCCTCCTACGCCTCGC  366 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  242  TTACCGATGGCGATGACACCCCGTGGTCGAAAGGCTTCCTCGCCTCCTCCTACGCCTCGC  183 

 

Query  367  GCGGCCTGAAAATGCGCTTTACCTCCGGTTCCGGTTCTGAAGTACAGATGGGCTATGCCG  426 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  182  GCGGCCTGAAAATGCGCTTTACCTCCGGTTCCGGTTCTGAAGTACAGATGGGCTATGCCG  123 

 



 

164 

 

 

 

 

Query  427  AAGGCAAATCGATGCTTTATCTCGAAGCGCGCTGCATCTACATCACCAAAGCCGCCGGGG  486 

            ||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||| 

Sbjct  122  AAGGCAAATCGATGCTTTATCTCGAAGCGCGCTGCATCTACATCACCAAAGCCGCCGGGG  63 

 

Query  487  TGCAAGGCCTGCAGAATGGCTCCGTCAGCTGTATCGGCGTACCGTCCGCC  536 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  62   TGCAAGGCCTGCAGAATGGCTCCGTCAGCTGTATCGGCGTACCGTCCGCC  13 

 

 

*Letras com destaque em cinza representam nucleotídeos alterados com base na divergência 

entre as duas sequências e após análise do cromatograma da sequência. 

 

 

- Sequência final dhaBF/dhaBR C26 
 

TGCGCGCCCGCCGCACGCCGTCCCAGCAGGCGCATGTCACTAATATCAAAGATAATCCGGTACAGATTGCCGCCGACGCCGCT

GAAGGCGCATGGCGCGGCTTTGACGAACAGGAGACCACCGTCGCCGTGGCGCGCTACGCGCCGTTCAACGCCATCGCCCTGCT

GGTGGGTTCACAGGTTGGCCGCCCCGGCGTCCTCACCCAGTGTTCGCTGGAAGAAGCCACCGAGCTGAAACTGGGCATGCTGG

GCCACACCTGCTATGCCGAAACCATTTCGGTATACGGTACGGAACCGGTGTTTACCGATGGCGATGACACCCCGTGGTCGAAA

GGCTTCCTCGCCTCCTCCTACGCCTCGCGCGGCCTGAAAATGCGCTTTACCTCCGGTTCCGGTTCTGAAGTACAGATGGGCTA

TGCCGAAGGCAAATCGATGCTTTATCTCGAAGCGCGCTGCATCTACATCACCAAAGCCGCCGGGGTGCAAGGCCTGCAGAATG

GCTCCGTCAGCTGTATCGGCGTACCGTCCGCC 

Resultado apresentado pelo blastn: 

Klebsiella pneumoniae 342, complete genome 

Length=5641239 

 

 Features in this part of subject sequence: 

   propanediol utilization dehydratase, large subunit 

 

 Score =  891 bits (482),  Expect = 0.0 

 Identities = 514/530 (97%), Gaps = 0/530 (0%) 

 Strand=Plus/Minus 

 

Query  1       TGCGCGCCCGCCGCACGCCGTCCCAGCAGGCGCATGTCACTAATATCAAAGATAATCCGG  60 

               |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||| |||| 

Sbjct  922094  TGCGCGCCCGCCGCACGCCGTCCCAGCAGGCGCATGTCACCAATATCAAAGATAACCCGG  922035 

 

Query  61      TACAGATTGCCGCCGACGCCGCTGAAGGCGCATGGCGCGGCTTTGACGAACAGGAGACCA  120 

               ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||| 

Sbjct  922034  TACAGATTGCCGCCGACGCCGCTGAAGGCGCATGGCGCGGCTTTGACGAGCAGGAGACCA  921975 

 

Query  121     CCGTCGCCGTGGCGCGCTACGCGCCGTTCAACGCCATCGCCCTGCTGGTGGGTTCACAGG  180 

               ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||| 

Sbjct  921974  CCGTCGCCGTGGCGCGCTACGCGCCGTTCAACGCCATCGCCCTGCTGGTCGGTTCACAGG  921915 

 

Query  181     TTGGCCGCCCCGGCGTCCTCACCCAGTGTTCGCTGGAAGAAGCCACCGAGCTGAAACTGG  240 

               | ||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  921914  TGGGCCGCCCCGGCGTCCTCACCCAGTGTTCCCTGGAAGAAGCCACCGAGCTGAAACTGG  921855 

 

Query  241     GCATGCTGGGCCACACCTGCTATGCCGAAACCATTTCGGTATACGGTACGGAACCGGTGT  300 

               ||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||| 

Sbjct  921854  GCATGCTGGGCCATACCTGCTATGCCGAAACCATTTCGGTCTACGGTACGGAACCGGTGT  921795 

 

Query  301     TTACCGATGGCGATGACACCCCGTGGTCGAAAGGCTTCCTCGCCTCCTCCTACGCCTCGC  360 

               |||||||||||||||||||||| ||||| ||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  921794  TTACCGATGGCGATGACACCCCATGGTCAAAAGGCTTCCTCGCCTCCTCCTACGCCTCGC  921735 

 

Query  361     GCGGCCTGAAAATGCGCTTTACCTCCGGTTCCGGTTCTGAAGTACAGATGGGCTATGCCG  420 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/206564770?report=gbwithparts&from=920824&to=922488&RID=HY80S1PJ012
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               |||||||||||||||||||||||||||| ||||| |||||||| |||||||| ||||||| 

Sbjct  921734  GCGGCCTGAAAATGCGCTTTACCTCCGGCTCCGGCTCTGAAGTGCAGATGGGTTATGCCG  921675 

 

Query  421     AAGGCAAATCGATGCTTTATCTCGAAGCGCGCTGCATCTACATCACCAAAGCCGCCGGGG  480 

               |||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  921674  AAGGCAAATCGATGCTGTATCTCGAAGCGCGCTGCATCTACATCACCAAAGCCGCCGGGG  921615 

 

Query  481     TGCAAGGCCTGCAGAATGGCTCCGTCAGCTGTATCGGCGTACCGTCCGCC  530 

               |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||| 

Sbjct  921614  TGCAAGGCCTGCAGAATGGCTCCGTCAGCTGTATCGGCGTGCCGTCCGCC  921565 

 

SEQUENCIAMENTO DO INSERTO + INICIADORES M13F/M13R 

-Sequência C26 + M13F 

GTGAGCGCGCGTAATACGACTCACTATAGGGCGAATTGGAGCTCCACCGCGGTGGCGGCCGCTCTAGAACTAGTGGATCCCCC

GGGCTGCAGGAATTCGATATCAAGCTTTTCGCCTCGATCGCCTGCGGTTGTTGGATGTACTGCATCAGGTTCTCCTCAGGCCG

CGCCGACCAGCCAGTAGCGCACGCCGATAAACAGCGCCAGCGCCAGGCTTGACGCCACCCACATTAATCGAATGGTTCGGGAA

ATATCGTCCACCGCGATGTCGCGGACGGCGTCGCCTATCCAGGGCTTTTCAACGCGCTGGCCGAAGTAATCGTTCGGGCCGCC

AAGGCGGATCCCCAGCGCGCCGGCGACGGTCGCTTCCGGCCAGGCGCAGTTAGGACTGCTGTGCTGATAGCGATCGCGCCAGC

CCGTACGCAGCGCCCGGGCGCCATCTTCCCGGCATAGCACCGCGGCAAGGCTGAGCAGCAGCCAGCTCAGCCGGGCGGGAAGG

AAGTTGGCTACATCATCAAGACGAGCGCTGACCATGCCGATCGCCCGGTATTTTTCGTGTTTATAGCCGACCATGGAATCGAG

GGTGTTGACCGCTTTATAGGCCATGGCCAGCGGCGCGCCGCCGAGGAGCAGGAAAAAGAGCGGCGCGATAATGCCATCCACCG

TGTTCTCCGCCACGGTCTCCACCACCGCACGGTTGATCTGCGCTGGCTGGAGCTGAGAG 

-Sequência C26 + M13R 

GCGCATTACCCTCACTAAAGGGACAAAGCTGGGTACCGGGCCCCCCCTCGAGGTCGACGGTATCGATAAGCTTCAACGAGACC

TTTTTCGCGCCGGGATGGGGGCTGAAATAGACGCTGTTACCCGCCGCCAGCATGCTGATACTGTGGTTGATAATGGTTTCCGT

TGGGTTGGTGCTGGGCGCCACGGCGCCAATAACCCCGAACGGCGAGTACTCAAACAGCACCATCCCGCCATCGCCGGTGAGGG

CGCTGGTAGTGAGATCCTCTATGCCCGGCGTGTTTTCAAGAGCGGCTTTATTTTTCAGATATTTATCTTCTTTGTTGCCCATG

CCGGTTTCCGTGGCGCTCTCTTCCGCCAGCGTCGCCAGCTCGGGGGCCAGCGTCTCCCGCAGGGCGCTGATAATGGCGCTGCG

GGTTTTTAGCGGACACTGCTGATAGCGGAGAAAAGCCTGATGAGCGGCGTCGATGGCGCAGCCGACATCGCAGAAAATGCCCT

GCTCTTGCTGAGGGGCAGGGGGCGTCGGCGCGAGCTTTTCACTGAGGATGGTGCGGATAAGGGTTTCCAGTTCTGCTGTATTC

ATTGATGAGTTCTCACGTTAATGGCCGCCATGGCAGCCTGTGCAATAGCCATATCCTGCTCGACGCTGCCGCCGCTAATGCCG

AGGCCGGCTATTAGCTGGCATCGCGCCACA 

 

Resultado apresentado pelo blastn – sequência forward 

Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae NTUH-K2044 DNA, complete genome 
Sequence IDLength: 5248520Number of Matches: 1 

Related Information 
Range 1: 4282408 to 4283033GenBankGraphicsNext MatchPrevious Match 

Alignment statistics for match #1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

1144 bits(619) 0.0 624/626(99%) 1/626(0%) Plus/Plus 

Features: 
hypothetical proteinhypothetical protein 
Query  99       GATATC-AAGCTTTTCGCCTCGATCGCCTGCGGTTGTTGGATGTACTGCATCAGGTTCTC  157 

                ||| || ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct 4282408 GATGTCGAAGCTTTTCGCCTCGATCGCCTGCGGTTGTTGGATGTACTGCATCAGGTTCTC  4282467 

 

Query  158      CTCAGGCCGCGCCGACCAGCCAGTAGCGCACGCCGATAAACAGCGCCAGCGCCAGGCTTG  217 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  4282468  CTCAGGCCGCGCCGACCAGCCAGTAGCGCACGCCGATAAACAGCGCCAGCGCCAGGCTTG  4282527 

 

Query  218      ACGCCACCCACATTAATCGAATGGTTCGGGAAATATCGTCCACCGCGATGTCGCGGACGG  277 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/57158257?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=2&RID=W75RWBFS01R&from=4282408&to=4283033
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/57158257?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=2&RID=W75RWBFS01R&from=4282408&to=4283033
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/57158257?report=gbwithparts&from=4281823&to=4282458&RID=W75RWBFS01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/57158257?report=gbwithparts&from=4281823&to=4282458&RID=W75RWBFS01R
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Sbjct  4282528  ACGCCACCCACATTAATCGAATGGTTCGGGAAATATCGTCCACCGCGATGTCGCGGACGG  4282587 

 

Query  278      CGTCGCCTATCCAGGGCTTTTCAACGCGCTGGCCGAAGTAATCGTTCGGGCCGCCAAGGC  337 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  4282588  CGTCGCCTATCCAGGGCTTTTCAACGCGCTGGCCGAAGTAATCGTTCGGGCCGCCAAGGC  4282647 

 

Query  338      GGATCCCCAGCGCGCCGGCGACGGTCGCTTCCGGCCAGGCGCAGTTAGGACTGCTGTGCT  397 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  4282648  GGATCCCCAGCGCGCCGGCGACGGTCGCTTCCGGCCAGGCGCAGTTAGGACTGCTGTGCT  4282707 

 

Query  398      GATAGCGATCGCGCCAGCCCGTACGCAGCGCCCGGGCGCCATCTTCCCGGCATAGCACCG  457 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  4282708  GATAGCGATCGCGCCAGCCCGTACGCAGCGCCCGGGCGCCATCTTCCCGGCATAGCACCG  4282767 

 

Query  458      CGGCAAGGCTGAGCAGCAGCCAGCTCAGCCGGGCGGGAAGGAAGTTGGCTACATCATCAA  517 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  4282768  CGGCAAGGCTGAGCAGCAGCCAGCTCAGCCGGGCGGGAAGGAAGTTGGCTACATCATCAA  4282827 

 

Query  518      GACGAGCGCTGACCATGCCGATCGCCCGGTATTTTTCGTGTTTATAGCCGACCATGGAAT  577 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  4282828  GACGAGCGCTGACCATGCCGATCGCCCGGTATTTTTCGTGTTTATAGCCGACCATGGAAT  4282887 

 

Query  578      CGAGGGTGTTGACCGCTTTATAGGCCATGGCCAGCGGCGCGCCGCCGAGGAGCAGGAAAA  637 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  4282888  CGAGGGTGTTGACCGCTTTATAGGCCATGGCCAGCGGCGCGCCGCCGAGGAGCAGGAAAA  4282947 

 

Query  638      AGAGCGGCGCGATAATGCCATCCACCGTGTTCTCCGCCACGGTCTCCACCACCGCACGGT  697 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  4282948  AGAGCGGCGCGATAATGCCATCCACCGTGTTCTCCGCCACGGTCTCCACCACCGCACGGT  4283007 

 

Query  698      TGATCTGCGCTGGCTGGAGCTGAGAG  723 

                |||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  4283008  TGATCTGCGCTGGCTGGAGCTGAGAG  4283033 

 

Resultado apresentado pelo blastn – sequência reverse 

Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae NTUH-K2044 DNA, complete genome 
Sequence ID: dbj|AP006725.1|Length: 5248520Number of Matches: 1 

Related Information 
Range 1: 4297077 to 4297708GenBankGraphicsNext MatchPrevious Match 

Alignment statistics for match #1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

1149 bits(622) 0.0 629/632(99%) 1/632(0%) Plus/Minus 

Features: 

propanediol utilization B12-related proteinpropanediol utilization CoA-dependent propionaldehyde deh... 
Query  64       CGATAAGCTTCAACGAGACCTTTTTCGCGCCGGGATGGGGGCTGAAATAGACGCTGTTAC  123 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  4297708  CGATAAGCTTCAACGAGACCTTTTTCGCGCCGGGATGGGGGCTGAAATAGACGCTGTTAC  4297649 

 

Query  124      CCGCCGCCAGCATGCTGATACTGTGGTTGATAATGGTTTCCGTTGGGTTGGTGCTGGGCG  183 

                |||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  4297648  CCGCCGCCAGCATGCTGATACTGTTGTTGATAATGGTTTCCGTTGGGTTGGTGCTGGGCG  4297589 

 

Query  184      CCACGGCGCCAATAACCCCGAACGGCGAGTACTCAAACAGCACCATCCCGCCATCGCCGG  243 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  4297588  CCACGGCGCCAATAACCCCGAACGGCGAGTACTCAAACAGCACCATCCCGCCATCGCCGG  4297529 

 

Query  244      TGAGGGCGCTGGTAGTGAGATCCTCTATGCCCGGCGTGTTTTCAAGAGCGGCTTTATTTT  303 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  4297528  TGAGGGCGCTGGTAGTGAGATCCTCTATGCCCGGCGTGTTTTCAAGAGCGGCTTTATTTT  4297469 

 

Query  304      TCAGATATTTATCTTCTTTGTTGCCCATGCCGGTTTCCGTGGCGCTCTCTTCCGCCAGCG  363 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  4297468  TCAGATATTTATCTTCTTTGTTGCCCATGCCGGTTTCCGTGGCGCTCTCTTCCGCCAGCG  4297409 

 

Query  364      TCGCCAGCTCGGGGGCCAGCGTCTCCCGCAGGGCGCTGATAATGGCGCTGCGGGTTTTTA  423 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  4297408  TCGCCAGCTCGGGGGCCAGCGTCTCCCGCAGGGCGCTGATAATGGCGCTGCGGGTTTTTA  4297349 

 

Query  424      GCGGACACTGCTGATAGCGGAGAAAAGCCTGATGAGCGGCGTCGATGGCGCAGCCGACAT  483 

                ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||| 

Sbjct  4297348  GCGGACACTGCTGATAGCGGAGAAAAGCCTGATGAGCGGCGTCGATGGCGCTGCCGACAT  4297289 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/57158257?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=W75SE45101R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/57158257?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=W75SE45101R&from=4297077&to=4297708
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/57158257?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=W75SE45101R&from=4297077&to=4297708
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/57158257?report=gbwithparts&from=4296176&to=4297192&RID=W75SE45101R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/57158257?report=gbwithparts&from=4296176&to=4297192&RID=W75SE45101R


 

167 

 

 

 

 

Query  484      CGCAGAAAATGCCCTGCTCTTGCTGAGGGGCAGGGGGCGTCGGCGCGAGCTTTTCACTGA  543 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  4297288  CGCAGAAAATGCCCTGCTCTTGCTGAGGGGCAGGGGGCGTCGGCGCGAGCTTTTCACTGA  4297229 

 

Query  544      GGATGGTGCGGATAAGGGTTTCCAGTTCTGCTGTATTCATTGATGAGTTCTCACGTTAAT  603 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  4297228  GGATGGTGCGGATAAGGGTTTCCAGTTCTGCTGTATTCATTGATGAGTTCTCACGTTAAT  4297169 

 

Query  604      GGCCGCCATGGCAGCCTGTGCAATAGCCATATCCTGCTCGACGCTGCCGCCGCTAATGCC  663 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  4297168  GGCCGCCATGGCAGCCTGTGCAATAGCCATATCCTGCTCGACGCTGCCGCCGCTAATGCC  4297109 

 

Query  664      GAGGCCGGCTATTAGCTGGC-ATCGCGCCACA  694 

                |||||||||||||||||||| ||||||||||| 

Sbjct  4297108  GAGGCCGGCTATTAGCTGGCCATCGCGCCACA  4297077 

 

 

APÊNDICE E – Análise do promoter do gene dhaR 

 

Análise do possível promotor do gene dhaR 

 

O possível promotor é apresentado em destaque na sequência analisada e no resultado 

do programa BPROM abaixo.  

 

Análise da sequencia gene da glicerol desidratase e espaço entre esse e dhaR 

>gi|206575712:634538-635767 Klebsiella pneumoniae 342 chromosome, complete genome 

TACATGCGCACTTATTTGAGGGTGAAAGGAATGCTAAAAGTTATTCAATCTCCAGCCAAATATCTTCAGGGTCCTGATGCTGC

TGTCCTGTTCGGTCAATATGCCAAAAACCTGGCGGAGAGCTTCTTCGTCATCGCCGACGATTTCGTGATGAAGCTGGCGGGAG

AGAAAGTGGTGAATGGTCTGCAGAGTCACGATATTCGCTGCCATGCGGAACGGTTTAACGGTGAATGCAGCCATGCGGAAATT

AACCGTCTGATGGCGATTTTGCAAAAACAGGGCTGCCGCGGCGTGGTTGGCATCGGCGGCGGTAAAACCCTCGATACCGCGAA

GGCGATCGGTTACTACCAGAAGCTGCCGGTGGTGGTGATCCCGACCATCGCCTCGACCGATGCGCCGACCAGCGCGCTGTCGG

TGATCTACACCGAAGCGGGCGAGTTTGAAGAGTATCTGATCTATCCGAAAAACCCGGATATGGTGGTGATGGACACGGCGATT

ATCGCCAAAGCGCCGGTACGCCTGCTGGTCTCCGGCATGGGCGATGCGCTCTCCACCTGGTTCGAGGCCAAGGCCTGCTACGA

TGCGCGCGCCACCAGCATGGCCGGGGGGCAGTCCACCGAGGCGGCGCTGAGCCTCGCCCGCCTGTGCTATGATACGCTGCTGG

CGGAGGGCGAAAAGGCCCGTCTGGCGGCGCAGGCCGGGGTGGTGACCGAAGCGCTGGAGCGCATCATCGAGGCGAACACCTAC

CTCAGCGGCATTGGCTTTGAAAGCAGCGGCCTGGCCGCCGCCCACGCGATCCACAACGGTTTCACCATTCTGGAAGAGTGCCA

CCACCTGTATCACGGCGAGAAAGTGGCCTTCGGTACCCTGGCGCAGCTGGTGCTGCAGAACAGCCCGATGGACGAGATTGAAA

CGGTGCTGGGCTTCTGCCAGCGCGTCGGCCTGCCGGTGACCCTCGCGCAGATGGGCGTCAAAGAGGGGATCGACGCGAAAATC

GCCGCGGTGGCGAAAGCCACCTGCGCGGAAGGGGAAACCATCCACAATATGCCGTTCGCGGTGACCCCGGAGAGTGTGCACGC

CGCTATCCTCACCGCCGATCTGTTAGGCCAGCAGTGGCTGGCGCGTTAATTCGCGGTGGCTAAACCGCTGGCGCCGGTCGGCG

GTTTTTCTTTCTCCCCTCTGGCAGTGGCTGCCGGAGGGGCTCTCTATGGTAAAACGCGGAAAACAGTA 

 

 

 

BPROM – PROMOTOR  FINDER (Soft Berry) 

SEQUENCIA FORWARD + ESPAÇO ATÉ dhaR 

test sequence                                                                  

 Length of sequence-      1230 

 Threshold for promoters -  0.20 

 Number of predicted promoters -      3 

 Promoter Pos:    109 LDF-  1.64 

 -10 box at pos.     94 GGTCAATAT Score    43 

 -35 box at pos.     74 CTGATG    Score    17 

 Promoter Pos:    661 LDF-  1.18 



 

168 

 

 

 

 

 -10 box at pos.    646 TGCTATGAT Score    72 

 -35 box at pos.    628 CTGAGC    Score   -14 

 Promoter Pos:   1095 LDF-  0.90 

 -10 box at pos.   1080 CGCTATCCT Score    56 

 -35 box at pos.   1057 GTGACC    Score    11 

 

 Sequenciamento do agrupamento dha com os iniciadore s M13F e M13R 

 

Agrupamento dha Clone 8 + M13F 

 

CAGTGAGCGCGCGTATACGACTCACTATAGGGCGAATTGGAGCTCCACCGCGGTGGCGGCCSCTYTWRAACTA

GTGGATCCCCCGGGCTGCAGGAATTCTTAATTCSCCTGACCGGCCAGTAGCAGCCCGGTGGCGACCGCATTGCG

CGGCCCTTCTGTTCCCCGAATATTGCCCTGCCCGGCGACCACGCCATAGTGCGACAAGGCTTCCGTGATAAGCT

GCGGGATCTCAAAGTCCAGCGATGAGCCGCCCACCAGCACCACAAAGGCGATATCGCGAATGGAACCGCCGG

GTGAGACCTGGCGCAGCGCGCGCAGGCAGTTGGTGACAAACACTTTCTCTTTCGCCTGCCGGCGCACGAGACG

AATTTTTTCCAGCGGGCTGGCGTTATCGATCGGCACCAGTTCGCCCTCCTTGATGTACACCACTTTGGCGAACA

CCGCCGGGCTGAGGGCTTCCCGAAAGAACTCCACCGCGCCATTCTCGTGACGAATACTGAACAGGCTTTCCAC

TTTGGCCAGCGGGTATTTTTTTATCGCTTCCGCCAGCGAAAGATCCTCGAGGCCCAGCTCGGTTTTAATCAACA

GGCTGACCATATTCCCCGCCCCGGCGAGATGGACCGCCGTTATCTGCCCCTCCGCGTTGACGATCGCCGCATCC

G 

 

Klebsiella pneumoniae 342, complete genome 

Sequence ID: gb|CP000964.1|Length: 5641239Number of Matches: 1 

Related Information 

Range 1: 644568 to 645130GenBankGraphicsNext MatchPrevious Match 

Alignment statistics for match #1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

998 bits(540) 0.0 555/563(99%) 0/563(0%) Plus/Minus 

Features: 

glycerol dehydratase reactivation factor, large subunit 
Query  100     TTAATTCSCCTGACCGGCCAGTAGCAGCCCGGTGGCGACCGCATTGCGCGGCCCTTCTGT  159 

               ||||||| ||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  645130  TTAATTCGCCTGACCGGCCAGTACCAGCCCGGTGGCGACCGCATTGCGCGGCCCTTCTGT  645071 

 

Query  160     TCCCCGAATATTGCCCTGCCCGGCGACCACGCCATAGTGCGACAAGGCTTCCGTGATAAG  219 

               |||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  645070  TCCCCGAATATTGCCCTGCCCGGCGACCACGCTATAGTGCGACAAGGCTTCCGTGATAAG  645011 

 

Query  220     CTGCGGGATCTCAAAGTCCAGCGATGAGCCGCCCACCAGCACCACAAAGGCGATATCGCG  279 

               |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  645010  CTGCGGGATCTCAAAGTCCAGCGATGAGCCGCCCACCAGCACCACAAAGGCGATATCGCG  644951 

 

Query  280     AATGGAACCGCCGGGTGAGACCTGGCGCAGCGCGCGCAGGCAGTTGGTGACAAACACTTT  339 

               |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  644950  AATGGAACCGCCGGGTGAGACCTGGCGCAGCGCGCGCAGGCAGTTGGTGACAAACACTTT  644891 

 

Query  340     CTCTTTCGCCTGCCGGCGCACGAGACGAATTTTTTCCAGCGGGCTGGCGTTATCGATCGG  399 

               |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  644890  CTCTTTCGCCTGCCGGCGCACGAGACGAATTTTTTCCAGCGGGCTGGCGTTATCGATCGG  644831 

 

Query  400     CACCAGTTCGCCCTCCTTGATGTACACCACTTTGGCGAACACCGCCGGGCTGAGGGCTTC  459 

               |||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  644830  CACCAGTTCGCCCTCCCTGATGTACACCACTTTGGCGAACACCGCCGGGCTGAGGGCTTC  644771 

 

Query  460     CCGAAAGAACTCCACCGCGCCATTCTCGTGACGAATACTGAACAGGCTTTCCACTTTGGC  519 

               ||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  644770  CCGAAAGAACTCCACCGCGCCATTCTCATGACGAATACTGAACAGGCTTTCCACTTTGGC  644711 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/206564770?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=12&RID=WHNYZX6301R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/206564770?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=12&RID=WHNYZX6301R&from=644568&to=645130
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/206564770?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=12&RID=WHNYZX6301R&from=644568&to=645130
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/206564770?report=gbwithparts&from=643307&to=645130&RID=WHNYZX6301R
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Query  520     CAGCGGGTAtttttttATCGCTTCCGCCAGCGAAAGATCCTCGAGGCCCAGCTCGGTTTT  579 

               ||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||| | ||||||||| 

Sbjct  644710  CAGCGGGTATTTTTTAATCGCTTCCGCCAGCGAAAGATCCTCGAGGCCTAACTCGGTTTT  644651 

 

Query  580     AATCAACAGGCTGACCATATTCCCCGCCCCGGCGAGATGGACCGCCGTTATCTGCCCCTC  639 

               |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  644650  AATCAACAGGCTGACCATATTCCCCGCCCCGGCGAGATGGACCGCCGTTATCTGCCCCTC  644591 

 

Query  640     CGCGTTGACGATCGCCGCATCCG  662 

               ||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  644590  CGCGTTGACGATCGCCGCATCCG  644568 

 

 

 

Agrupamento dha Clone 8 + M13R 

GCGCATTACCCTCACTAAAGGGAACAAAAGCTGGGTACCGGGCCCCCCCTCGAGGTCGACGGYATCGATAAGC

TTATATGCCGTTCGCGGTGACCCCGGAGAGCGTCCATGCCGCTATCCTCACCGCCGATCTGTTAGGCCAGCAGT

GGCTGGCGCGTTAATTCGCGGTGGCTAAACCGCTGGCCCAGGTCAGCGGTTTTTCTTTCTCCCCTCCGGCAGTC

GCTGCCGGAGGGGTTCTCTATGGTACAACGCGGAAAAGGATATGACTGTTCAGACTCAGGATACCGGGAAGGC

GGTCTCTTCCGTCATCGCCCAGTCATGGCACCGCTGCAGCAAGTTTATGCAGCGCGAAACCTGGCAAACGCCG

CACCAGGCCCAGGGCCTGACCTTCGACTCGATCTGTCGGCGTAAAACCGCGCTGCTGACCATCGGTCAGGCGG

CGCTGGAAGACGCCTGGGAGTTTATGGACGGTCGCCCCTGCGCGCTGTTTATTCTTGATGAGTCTGCCTGCATC

CTCAGCCGTTGCGGCGAGCCGCAAACCCTGGCCCAGCTGGCTGCCCTGGGATTTCGCGACGGCAGCTACTGCG

CGGAGAGCATTATCGGCACCTGCGCGCTGTCGCTGGCCGCGATGCAGGGCCAGCCGATCAACACCGCCGGCGA

TCGGCAT 

 

Klebsiella pneumoniae 342, complete genome 

Sequence ID: gb|CP000964.1|Length: 5641239Number of Matches: 1 

Related Information 

Range 1: 635580 to 636171GenBankGraphicsNext MatchPrevious Match 

Alignment statistics for match #1 

Score Expect Identities Gaps Strand 

928 bits(502) 0.0 562/592(95%) 0/592(0%) Plus/Plus 

Features: 

glycerol dehydrogenasePTS-dependent dihydroxyacetone kinase operon regulatory p... 
Query  76      ATATGCCGTTCGCGGTGACCCCGGAGAGCGTCCATGCCGCTATCCTCACCGCCGATCTGT  135 

               |||||||||||||||||||||||||||| || || ||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  635580  ATATGCCGTTCGCGGTGACCCCGGAGAGTGTGCACGCCGCTATCCTCACCGCCGATCTGT  635639 

 

Query  136     TAGGCCAGCAGTGGCTGGCGCGTTAATTCGCGGTGGCTAAACCGCTGGCCCAGGTCAGCG  195 

               ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | |||| ||| 

Sbjct  635640  TAGGCCAGCAGTGGCTGGCGCGTTAATTCGCGGTGGCTAAACCGCTGGCGCCGGTCGGCG  635699 

 

Query  196     GTTTTTCTTTCTCCCCTCCGGCAGTCGCTGCCGGAGGGGTTCTCTATGGTACAACGCGGA  255 

               |||||||||||||||||| |||||| ||||||||||||| ||||||||||| |||||||| 

Sbjct  635700  GTTTTTCTTTCTCCCCTCTGGCAGTGGCTGCCGGAGGGGCTCTCTATGGTAAAACGCGGA  635759 

 

Query  256     AAAGGATATGACTGTTCAGACTCAGGATACCGGGAAGGCGGTCTCTTCCGTCATCGCCCA  315 

               |||   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||| 

Sbjct  635760  AAACAGTATGACTGTTCAGACTCAGGATACCGGGAAGGCGGTCTCTGCCGTCATCGCCCA  635819 

 

Query  316     GTCATGGCACCGCTGCAGCAAGTTTATGCAGCGCGAAACCTGGCAAACGCCGCACCAGGC  375 

               ||||||||| ||||||||||||||||||||||| ||||||||||||| |||||||||||| 

Sbjct  635820  GTCATGGCATCGCTGCAGCAAGTTTATGCAGCGTGAAACCTGGCAAAAGCCGCACCAGGC  635879 

 

Query  376     CCAGGGCCTGACCTTCGACTCGATCTGTCGGCGTAAAACCGCGCTGCTGACCATCGGTCA  435 

               |||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  635880  CCAGGGCCTGACTTTTGACTCGATCTGTCGGCGTAAAACCGCGCTGCTGACCATCGGTCA  635939 

 

Query  436     GGCGGCGCTGGAAGACGCCTGGGAGTTTATGGACGGTCGCCCCTGCGCGCTGTTTATTCT  495 

               |||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  635940  GGCGGCGCTGGAGGACGCCTGGGAGTTTATGGACGGTCGCCCCTGCGCGCTGTTTATTCT  635999 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/206564770?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=8&RID=WHP36THD01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/206564770?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=8&RID=WHP36THD01R&from=635580&to=636171
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/206564770?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=8&RID=WHP36THD01R&from=635580&to=636171
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/206564770?report=gbwithparts&from=634568&to=635665&RID=WHP36THD01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/206564770?report=gbwithparts&from=634568&to=635665&RID=WHP36THD01R
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Query  496     TGATGAGTCTGCCTGCATCCTCAGCCGTTGCGGCGAGCCGCAAACCCTGGCCCAGCTGGC  555 

               ||||||| | ||||||||||| ||||| |||||||| |||||||| |||||||||||||| 

Sbjct  636000  TGATGAGACCGCCTGCATCCTGAGCCGCTGCGGCGAACCGCAAACGCTGGCCCAGCTGGC  636059 

 

Query  556     TGCCCTGGGATTTCGCGACGGCAGCTACTGCGCGGAGAGCATTATCGGCACCTGCGCGCT  615 

               || |||||| |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  636060  TGACCTGGGGTTTCGCGACGGCAGCTACTGTGCGGAGAGCATTATCGGCACCTGCGCGCT  636119 

 

Query  616     GTCGCTGGCCGCGATGCAGGGCCAGCCGATCAACACCGCCGGCGATCGGCAT  667 

               ||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  636120  GTCGCTGGCCGCGATGCAGGGGCAGCCGATCAACACCGCCGGCGATCGGCAT  636171 

 

 Fragmento alinhado com o genoma de Klebsiella pneumoniae 342 – confirmando a 

identidade do agrupamento 

 

 

 

APÊNDICE F – Arquivo de entrada da análise da rede metabólica de produção de 1,3-PDO 

em K. pneumoniae GLC29 

 

Arquivo de entrada para rede metabólica de produção de 1,3PDO a partir de glicerol em 

Klebsiella pneumoniae GLC29. 

 

Arquivo de entrada para o programa Metatool; reações necessárias para o metabolismo de glicerol à 1,3-propanodiol, formação 

de outros produtos de fermentação e crescimento. 

# REAÇÕES ENVOLVIDAS NA BIOSSÍNTESE DE 1,3-PROPANODIOL A PARTIR DE GLICEROL EM Klebsiella pneumoniae GLC29 

-ENZREV 

EMP5 EMP6 EMP7 EMP8 EMP9 GLICN1 GLICN3 VP5 VP6 VP7 VP8 VP9 RR2 RR3 TRANS 

-ENZIRREV 
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GLIC1 GLIC2 GLIC3 GLIC4 GLIC5 GLIC6 GLIC7 GLIC8 GLIC9 EMP3 EMP10 GLICN2 VP1 VP4 PFL PCO MEN CPD PSI PCK CK1 CK2 CK3 CK4 

CK5 CK6 PIC RR4 RR6 FER1a FER1b FER2 FER3 FER4 FER4a BIOMASS OXNAD OXFAD 

-METINT 

GLIC DHC DHCP GLIC3P 3HPA 13PDO G3P F16BIP F6P G6P PG6 RIBL5P X5P R5P S7P E4P 13BIPG 3PG 2PG PEP PIR ACCOA ACETOI CIT ISOCIT 

KG2 OXA MAL FUM SUC SUCCOA COASH NADH NAD NADPH NADP FAD FADH2 

-METEXT 

GLICEXT 3HPAEXT 13PDOEXT SUCEXT FOR 23BUT ACET LAC ET ADP ATP CO2 O XR 

-CAT 

GLIC1 : GLICEXT + ATP = GLIC + ADP . 

GLIC2 : GLIC + ATP = GLIC3P + ADP . 

GLIC3 : GLIC3P + NAD = DHCP + NADH . 

GLIC4 : GLIC + NAD = DHC + NADH . 

GLIC5 : DHC + ATP = DHCP + ADP . 

GLIC6 : GLIC = 3HPA . 

GLIC7 : 3HPA + NADH = 13PDO + NAD . 

GLIC8 : 3HPA = 3HPAEXT . 

GLIC9 : 13PDO = 13PDOEXT . 

EMP3 : F6P + ATP = F16BIP + ADP . 

EMP5 : DHCP = G3P . 

EMP6 : G3P + NAD = 13BIPG + NADH . 

EMP7 : 13BIPG + ADP = 3PG + ATP . 

EMP8 : 3PG = 2PG . 

EMP9 : 2PG = PEP . 

EMP10 : PEP + ADP = PIR + ATP . 

GLICN1 : G3P + DHCP = F16BIP . 

GLICN2 : F16BIP = F6P . 

GLICN3 : F6P = G6P . 

VP1 : G6P + NADP = PG6 + NADPH . 

VP4 : PG6 + NADP = RIBL5P + NADPH + CO2 . 

VP5 : RIBL5P = R5P . 

VP6 : RIBL5P = X5P . 

VP7 : X5P + R5P = S7P + G3P . 

VP8 : S7P + G3P = E4P + F6P . 

VP9 : X5P + E4P = F6P + G3P . 

PFL : PIR + COASH = ACCOA + FOR . 

PCO : PEP + CO2 = OXA . 

MEN : MAL + NADP = PIR + NADPH + CO2 . 

CPD : PIR + NAD + COASH = ACCOA + NADH + CO2 . 

PSI : PIR + 2 ATP = PEP + 2 ADP . 

PCK : OXA + ATP = PEP + CO2 + ADP . 

CK1 : ACCOA + OXA = CIT + COASH . 

CK2 : CIT = ISOCIT . 

CK3 : ISOCIT + NADP = KG2 + NADPH + CO2 . 

CK4 : KG2 + NAD + COASH = SUCCOA + NADH + CO2 . 

CK5 : SUCCOA + ADP = SUC + ATP + COASH . 

CK6 : SUC + FAD = FUM + FADH2 . 

PIC : PIR + CO2 + ATP = OXA + ADP . 

RR2 : OXA + NADH = MAL + NAD . 

RR3 : MAL = FUM . 

RR4 : FUM + NADH = SUC + NAD . 
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RR6 : SUC = SUCEXT . 

FER1a : 2 PIR = ACETOI + 2 CO2 . 

FER1b : ACETOI + NADH = 23BUT + NAD . 

FER2 : PIR + NADH = LAC + NAD . 

FER3 : ACCOA + ADP = ACET + COASH + ATP . 

FER4 : ACCOA + 2 NADH = ET + COASH + 2 NAD . 

FER4a : PIR + NADH = ET + NAD + CO2 . 

BIOMASS : 205 G6P + 71 F6P + 897 R5P + 361 E4P + 129 G3P + 1496 3PG + 519 PEP + 2833 PIR + 3748 ACCOA + 1079 KG2 + 1787 OXA + 3547 NAD 

+ 18225 NADPH + 18485 ATP = 1 XR + 18485 ADP + 3547 NADH + 18225 NADP + 3748 COASH . 

TRANS : NAD + NADPH + ADP = NADP + NADH + ATP . 

OXNAD : NADH + 3 ADP + O = NAD + 3 ATP . 

OXFAD : FADH2 + 2 ADP + O = FAD + 2 ATP . 

 

APÊNDICE G – Arquivo de entrada da análise de rede metabólica para produção de 1,3-

PDO em Escherichia coli 

 

Arquivo de entrada para rede metabólica de produção de 1,3PDO a partir de glicerol em 

Escherichia coli. 

 

Arquivo de entrada para o programa Metatool; reações necessárias para o metabolismo de glicerol à 1,3-propanodiol, formação 

de outros produtos de fermentação e crescimento. 

# REAÇÕES ENVOLVIDAS NA BIOSSÍNTESE DE 1,3-PROPANODIOL A PARTIR DE GLICEROL EM Escherichia coli MG1655 

 

-ENZREV 

EMP5 EMP6 EMP7 EMP8 EMP9 GLICN1 GLICN3 VP5 VP6 VP7 VP8 VP9 RR2 RR3 CK5 

 

-ENZIRREV 

GLIC1 GLIC2 GLIC3 GLIC4 GLIC5 GLIC5A GLIC6 EMP10 GLICN2 VP1 VP4 PFL PCO CPD CK1 CK2 CK3 CK4 CK6 CK7 RR4 RR6 FER2 FER3 

FER4 BIOMASS OXNAD OXFAD TRANSPNTAB TRANSUDHA 

 

-METINT 

GLIC GLIC3P DHCP 3HPA 13PDO G3P F16BIP F6P G6P PG6 RIBL5P X5P R5P S7P E4P 13BIPG 3PG 2PG PEP PIR ACCOA CIT ISOCIT KG2 OXA 

MAL FUM SUC SUCCOA COASH NADH NAD NADPH NADP FAD FADH2 

 

-METEXT 

GLICEXT 13PDOEXT SUCEXT FOR ACET LAC ET CITEXT ADP ATP CO2 O XR 

 

-CAT 

GLIC1 : GLICEXT = GLIC . 

GLIC2 : GLIC + ATP = GLIC3P + ADP . 

GLIC3 : GLIC3P + NAD = DHCP + NADH . 

GLIC4 : GLIC = 3HPA . 

GLIC5 : 3HPA + NADH = 13PDO + NAD . 

GLIC5A : 3HPA + NADPH = 13PDO + NADP . 

GLIC6 : 13PDO = 13PDOEXT . 

EMP5 : DHCP = G3P . 

EMP6 : G3P + NAD = 13BIPG + NADH . 

EMP7 : 13BIPG + ADP = 3PG + ATP . 

EMP8 : 3PG = 2PG . 

EMP9 : 2PG = PEP . 

EMP10 : PEP + ADP = PIR + ATP . 

GLICN1 : G3P + DHCP = F16BIP . 

GLICN2 : F16BIP = F6P . 

GLICN3 : F6P = G6P . 

VP1 : G6P + NADP = PG6 + NADPH . 

VP4 : PG6 + NADP = RIBL5P + NADPH + CO2 . 

VP5 : RIBL5P = R5P . 
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VP6 : RIBL5P = X5P . 

VP7 : X5P + R5P = S7P + G3P . 

VP8 : S7P + G3P = E4P + F6P . 

VP9 : X5P + E4P = F6P + G3P . 

PFL : PIR + COASH = ACCOA + FOR . 

PCO : PEP + CO2 = OXA . 

CPD : PIR + NAD + COASH = ACCOA + NADH + CO2 . 

CK1 : ACCOA + OXA = CIT + COASH . 

CK2 : CIT = ISOCIT . 

CK3 : ISOCIT + NADP = KG2 + NADPH + CO2 . 

CK4 : KG2 + NAD + COASH = SUCCOA + NADH + CO2 . 

CK5 : SUCCOA + ADP = SUC + ATP + COASH . 

CK6 : SUC + FAD = FUM + FADH2 . 

CK7 : CIT = CITEXT . 

RR2 : OXA + NADH = MAL + NAD . 

RR3 : MAL = FUM . 

RR4 : FUM + NADH = SUC + NAD . 

RR6 : SUC = SUCEXT . 

FER2 : PIR + NADH = LAC + NAD . 

FER3 : ACCOA + ADP = ACET + COASH + ATP . 

FER4 : ACCOA + 2 NADH = ET + COASH + 2 NAD . 

BIOMASS : 205 G6P + 71 F6P + 897 R5P + 361 E4P + 129 G3P + 1496 3PG + 519 PEP + 2833 PIR + 3748 ACCOA + 1079 KG2 + 1787 OXA + 3547 NAD 

+ 18225 NADPH + 18485 ATP = 10000 XR + 18485 ADP + 3547 NADH + 18225 NADP + 3748 COASH . 

TRANSUDHA : NAD + NADPH = NADP + NADH . 

TRANSPNTAB : NADH + NADP + ATP = NAD + NADPH + ADP . 

OXNAD : NADH + 2 ADP + O = NAD + 2 ATP . 

OXFAD : FADH2 + 1.5 ADP + O = FAD + 1.5 ATP . 

 

APÊNDICE H – Sequências para construção dos oligonucleotídeos para amplificação dos 

genes dha 

 

Sequências analisadas no trabalho e alinhamentos para construção dos oligonucleotídeos do 

agrupamento dha 

 

Dados da construção dos oligonucleotídeos para amplificação do gene dhaR 

 

 

Alinhamento 

Foward 

 

gi|206575712_635767-637692_Kle      CCAGTCATGGCATCGCTGCAGCAAGTTTATGCAGCGTGAAACCTGGCAAA 

gi|288887617_635719-637644_Kle      CCAGTCATGGCATCGCTGCAGCAAGTTTATGCAGCGTGAAACCTGGCAAA 

gi|57158257_c4569892-4567967_K      CCAGTCATGGCACCGCTGCAGCAAGTTTATGCAGCGCGAAACCTGGCAAA 

gi|89148186|gb|DQ402048.1|_Kle      CCAGTCATGGCACCGCTGCAGCAAGTTTATGCAGCGCGAAACCTGGCAAA 

gi|150953431_c3853535-3851610_      CCAGTCATGGCACCGCTGCAGCAAGTTTATGCAGCGCGAAACCTGGCAAA 

gi|157081501_c4136938-4135013_      TCAGTCATGGCATCGTTGCAGCAAGTTTATGCAGCGAGAAACCTGGCAGA 

                                     *********** ** ******************** *********** * 

Reverse 

 

gi|206575712_635767-637692_Kle      GACTGCTGCATCTTGATGCCCAGGCCAGCCAGGGGAAAAATATCGCCGAT  

gi|288887617_635719-637644_Kle      GACTGCTGCATCTTGATGCCCAGGCCAGCCAGGGGAAAAATATCGCCGAT 

gi|57158257_c4569892-4567967_K      GACTGCTGCATCTTGATGCTCAGGCCAGCCAGGGGAAAAATATCGCCGAT 

gi|89148186|gb|DQ402048.1|_Kle      GACTGCTGCATCTTGATGCTCAGGCCAGCCAGGGGAAAAATATCGCCGAT 

gi|150953431_c3853535-3851610_      GACTGTTGCATCTTGATGCTCAGGCCAGCCAGGGGAAAAATATCGCCGAT 

gi|157081501_c4136938-4135013_      CGATGCTGCATCTGGATACGCAGGCCAGCCAGGGGAAAAACATCCATGAT 

                                       ** ******* *** * ******************** ***   *** 

 

 

Dados da construção dos oligonucleotídeos para amplificação do gene dhaG 
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Alinhamento 

Foward 

gi|206575712_c638554-638201         CCATGCCGGCGCCATCAATGAGCTGTGCTGGGGGCTGGAGGAGCAGGGGG 100 

gb|JF260927.1|_6577-6930            CCATGCCGGCGCCATCAATGAGCTGTGCTGGGGGCTGGAGGAGCAGGGGG 100 

gb|CP002910.1|_4321175-4321528      CCATGCCGGCGCCATCAATGAGCTGTGCTGGGGGCTGGAGGAGCAGGGGG 100 

gi|32127548_1972-2325               CCATGCCGGCGCCATCAATGAGCTGTGCTGGGGGCTGGAGGAGCAGGGGG 100 

gi|149364141|gb|EF634065.1|         CCATGCCGGCGCCATCAATGAGCTGTGCTGGGGGCTGGAGGAGCAGGGGG 100 

gb|EF077655.1|_1925-2278            CCATGCCGGCGCCATCAATGAGCTGTGCTGGGGGCTGGAGGAGCAGGGGG 100 

gb|U30903.1|KPU30903_6762-7115      CCATGCCGGCGCCATCAATGAGCTGTGCTGGGGGCTGGAGGAGCAGGGGG 100 

gi|57158257_4567105-4567458         CCACGCCGGCGCCATCAATGAGCTGTGCTGGGGGCTGGAGGAGCAGGGGG 100 

                                    *** ********************************************** 

Reverse 

 

gi|206575712_c638554-638201         CGCTGGCTACCGGACACGTCACCGATAGCGACGATCATCTGCGTACGCTC 300 

gb|JF260927.1|_6577-6930            CGCTGGCTACCGGACACGTCACCGATAGCGACGATCATCTGCGTACGCTC 300 

gb|CP002910.1|_4321175-4321528      CGCTGGCTACCGGACACGTCACCGATAGCGACGATCATCTGCGTACGCTC 300 

gi|32127548_1972-2325               CGCTGGCTACCGGACACGTCACCGATAGCGACGATCATCTGCGTACGCTC 300 

gi|149364141|gb|EF634065.1|         CGCTGGCTACCGGACACGTCACCGATAGCGACGATCATCTGCGTACGCTC 300 

gb|EF077655.1|_1925-2278            CGCTGGCTACCGGACACGTCACCGATAGCGACGATCATCTGCGTACGCTC 300 

gb|U30903.1|KPU30903_6762-7115      CGCTGGCTACCGGACACGTCACCGATAGCGACGATCAACTGCGTACGCTC 300 

gi|57158257_4567105-4567458         CGCTGGCTACCGGACACGTCACCGATAGCGACGATCATCTGCGTACGCTC 300 

                                    ************************************* ************ 

 

Dados da construção dos oligonucleotídeos para amplificação do gene dhaT 

 

Alinhamento 

 

Foward 

 

gi|940433|gb|U30903.1|KPU30903      TGAGGGCGATCTGTACCAGTATGCCGGAATCGAGACCCTGACCAACCCGC 

gi|152968582_3849564-3850727        TGAGGGCGATCTGTACCAGTATGCCGGAATCGAGACCCTGACCAACCCGC 

gi|259040002_61971-63122            TGAGGGCGATCTGTACCAGTATGCCGGAATCGAGACCCTGACCAACCCGC 

gi|238892256_4565921-4567084        TGAGGGCGATCTGTACCAGTATGCCGGAATCGAGACCCTGACCAACCCGC 

dhaTgi|206564770_c639738-63857      TGAGGGCGATCTGTACCAGTATGCCGGAATCGAGACCCTGACCAACCCGC 

gnl|WGS_ACXA01|cont1.58_121207      TGAGGGCGATCTGTACCAGTATGCGGGAATCGAGACCCTGACCAACCCGC 

                                    ************************ ************************* 

 

 

Reverse 

 

gi|940433|gb|U30903.1|KPU30903      TCTCTGCTGGCCGGGATGGCTTTCAATAACGCCAACCTCGGCTACGTGCA 

gi|152968582_3849564-3850727        TCTCTGCTGGCCGGGATGGCTTTCAATAACGCCAACCTCGGCTACGTGCA 

gi|259040002_61971-63122            TCTCTGCTGGCCGGGATGGCTTTCAATAACGCCAACCTCGGCTACGTGCA 

gi|238892256_4565921-4567084        TCTCTGCTGGCCGGGATGGCTTTCAATAACGCCAACCTCGGCTACGTGCA 

dhaTgi|206564770_c639738-63857      TCTCTGCTGGCCGGGATGGCTTTCAATAACGCCAACCTCGGCTACGTGCA 

gnl|WGS_ACXA01|cont1.58_121207      TCTCTGCTGGCCGGGATGGCTTTCAATAACGCCAACCTCGGCTACGTGCA 

                                    ************************************************** 

 

 

Dados da construção dos oligonucleotídeos para amplificação do gene dhaB 

 

Alinhamento 

 

Foward 

 

dhaBKpneunoniae342                  GCATCTTCATTACCAAAGGCGCCGGGGTTCAGGGACTGCAAAACGGCGCG 

gnl|WGS_ACXA01|cont1.58_c12034      GCATCTTCATTACCAAAGGCGCCGGGGTTCAGGGACTGCAAAACGGCGCG 

gi|259040002_c61095-59428           GCATCTTCATTACCAAAGGCGCCGGGGTTCAGGGGCTGCAAAACGGCGCG 

gi|1778021|gb|U60992.1|KPU6099      GCATCTTCATTACTAAAGGCGCCGGGGTTCAGGGACTGCAAAACGGCGCG 
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gi|149364135_1-1668                 GCATCTTCATTACCAAAGGCGCCGGGGTTCAGGGGCTGCAAAACGGCGCG 

gi|77632731|gb|DQ191044.1|          GCATCTTCATTACCAAAGGCGCCGGGGTTCAGGGGCTGCAAAACGGCGCG 

gi|238892256_c4565057-4563390       GCATCTTCATTACCAAAGGCGCCGGGGTTCAGGGGCTGCAAAACGGCGCG 

gi|152968582_c3848700-3847033       GCATCTTCATTACCAAAGGCGCCGGGGTTCAGGGGCTGCAAAACGGCGCA 

gi|255046240|gb|GQ355491.1|         GCATCTTCATTACCAAAGGCGCCGGGGTGCAGGGTCTACAGAACGGGGCG 

                                    ************* ************** ***** ** ** ***** **-  

 

dhaBKpneunoniae342                  GTGAGCTGTATCGGCATGACCGGTGCTGTGCCGTCGGGCATTCGGGCGGT 

gnl|WGS_ACXA01|cont1.58_c12034      GTGAGCTGTATCGGCATGACCGGTGCTGTGCCGTCGGGCATTCGGGCGGT 

gi|259040002_c61095-59428           GTGAGATGTATCGGCATGACCGGCGCTGTGCCGTCGGGCATTCGGGCGGT 

gi|1778021|gb|U60992.1|KPU6099      GTGAGCTGTATCGGCATGACCGGCGCTGTGCCGTCGGGCATTCGGGCGGT 

gi|149364135_1-1668                 GTGAGCTGTATCGGCATGACCGGCGCTGTGCCGTCGGGTATTCGGGCGGT 

gi|77632731|gb|DQ191044.1|          GTGAGCTGTATCGGCATGACCGGCGCTGTGCCGTCGGGCATTCGGGCGGT 

gi|238892256_c4565057-4563390       GTGAGCTGTATCGGCATGACCGGCGCTGTGCCGTCGGGCATTCGGGCGGT 

gi|152968582_c3848700-3847033       GTGAGCTGTATCGGCATGACCGGCGCTGTGCCGTCGGGCATTCGGGCGGT 

gi|255046240|gb|GQ355491.1|         GTGAGCTGCATCGGCATGACCGGCGCCGTGCCCTCGGGCATTCGGGCGGT 

                                    ***** ** ************** ** ***** ***** *********** 

Reverse 

 

dhaBKpneunoniae342                  CCGCGTAACGTGGTGGAGGATCTGAGCGCGGTGGAAGAGATGATGAAGCG 

gnl|WGS_ACXA01|cont1.58_c12034      CCGCGTAACGTGGTGGAGGATCTGAGCGCGGTGGAAGAGATGATGAAGCG 

gi|259040002_c61095-59428           CCGCGTAACGTGGTGGAGGATCTGAGTGCGGTGGAAGAGATGATGAAGCG 

gi|1778021|gb|U60992.1|KPU6099      CCGCGTAACGTGGTGGAGGATCTGAGTGCGGTGGAAGAGATGATGAAGCG 

gi|149364135_1-1668                 CCGCGTAACGTGGTGGAGGATCTGAGTGCGGTGGAAGAGATGATGAAGCG 

gi|77632731|gb|DQ191044.1|          CCGCGTAACGTGGTGGAGGATCTGAGTGCGGTGGAAGAGATGATGAAGCG 

gi|238892256_c4565057-4563390       CCGCGTAACGTGGTGGAGGATCTGAGTGCGGTGGAAGAGATGATGAAGCG 

gi|152968582_c3848700-3847033       CCGCGTAACGTGGTGGAGGATCTGAGTGCGGTGGAAGAGATGATGAAGCG 

gi|255046240|gb|GQ355491.1|         CCGCGTAACGTGGTGGAGGACCTGAGCGCGGTGGAAGAGATGATGAAGCG 

                                    ******************** ***** *********************** 

 

dhaBKpneunoniae342                  CAACATCACCGGCCTCGATATTGTCGGCGCGCTGAGCCGCAGCGGCTTTG 

gnl|WGS_ACXA01|cont1.58_c12034      CAACATCACCGGCCTCGATATTGTCGGCGCGCTGAGCCGCAGCGGCTTTG 

gi|259040002_c61095-59428           CAACATCACCGGCCTCGATATTGTCGGCGCGCTGAGCCGCAGCGGCTTTG 

gi|1778021|gb|U60992.1|KPU6099      CAACATCACCGGCCTCGATATTGTCGGCGCGCTGAGCCGCAGCGGCTTTG 

gi|149364135_1-1668                 CAACATCACCGGCCTCGATATTGTCGGCGCGCTGAGCCGCAGCGGCTTTG 

gi|77632731|gb|DQ191044.1|          CAACATCACCGGCCTCGATATTGTAGGCGCGCTGAGCCGCAGCGGCTTTG 

gi|238892256_c4565057-4563390       CAACATCACCGGCCTCGATATTGTCGGCGCGCTGAGCCGCAGCGGCTTTG 

gi|152968582_c3848700-3847033       CAACATCACCGGCCTCGATATTGTCGGCGCGCTGAGCCGCAGCGGCTTTG 

gi|255046240|gb|GQ355491.1|         CAATATTACCGGCCTCGATATTGTCGGCGCGCTGAGCCGCAGCGGCTTTG 

                                    *** ** ***************** ************************* 

 

 

Dados da construção dos oligonucleotídeos para amplificação do gene dhaC 

 

Alinhamento 

 

Foward 

 

gi|150953431_c3847020-3846436_      TCGGCCCTGCCTTCGATAAACACCAGCATCACACTCTGATCGATATGCCC  

gi|77632731_1681-2265_Klebsiel      TCGGCCCTGCCTTCGATAAACACCAGCATCACACTCTGATCGATATGCCC 

gi|57158257_c4563377-4562793_K      TCGGCCCTGCCTTCGATAAACACCAGCATCACACTCTGATCGATATGCCC 

gi|940433_c3034-2450_Klebsiell      TCGGCCCTGCCTTCGATAAACACCAGCATCACACTCTGATCGATATGCCC 

gi|1778021_1801-2385_Klebsiell      TCGGCCCTGCCTTCGATAAACACCAGCATCACACTCTGATCGATATGCCC 

gi|206575712_642282-642866_Kle      TCGGCCCTGCCTTCGATAAACACCAGCATCACACGCTGATCGATATGCCC 

gi|255046240_1749-2333_Klebsie      TCGGCCCCGCCTTCGATAAACACCAGCATCACACCCTGATCGATATGCCC 

                                    ******* ************************** *************** 

 

Reverse 

 

gi|150953431_c3847020-3846436_      GTGCCGGTGGTGAACGATCAGATGGTGCGGCCGAAATTTATGGCCAAAGC  

gi|77632731_1681-2265_Klebsiel      GTGCCGGTGGTGAACGACCAGATGGTGCGGCCGAAATTTATGGCCAAAGC 

gi|57158257_c4563377-4562793_K      GTGCCGGTGGTGAACGATCAGATGGTGCGGCCGAAATTTATGGCCAAAGC 

gi|940433_c3034-2450_Klebsiell      GTGCCGGTGGTGAACGATCAGATGGTGCGGCCGAAATTTATGGCCAAAGC 

gi|1778021_1801-2385_Klebsiell      GTGCCGGTGGTGAACGATCAGATGGTGCGGCCGAAATTTATGGCCAAAGC 

gi|206575712_642282-642866_Kle      GTGCCGGTGGTGAACGATCAGATGGTGCGGCCGAAATTTATGGCCAAAGC 

gi|255046240_1749-2333_Klebsie      GTGCCGGTGGTGAACGACCAGATGGTGCGGCCGAAATTTATGGCCAAAGC 

                                    ***************** ******************************** 

 

 

Dados da construção dos oligonucleotídeos para amplificação do gene dhaE 

Alinhamento 
 

Foward 

 

gi|1778021_2388-2813_Klebsiell      CGCCAGACCCTTGAGTACCAGGCGCAGATTGCCGAGCAGATGCAGCGCCA 

gi|940433_c2447-2022_Klebsiell      CGCCAGACCCTTGAGTACCAGGCGCAGATTGCCGAGCAGATGCAGCGCCA 

gi|149364135_2268-2693_Klebsie      CGCCAGACCCTTGAGTACCAGGCGCAGATTGCCGAGCAGATGCAGCGCCA 
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gi|150953431_c3846433-3846008_      CGCCAGACCCTTGAGTACCAGGCGCAGATTGCCGAGCAGATGCAGCGCCA 

gi|57158257_c4562790-4562365_K      CGCCAGACCCTTGAGTACCAGGCGCAGATTGCCGAGCAGATGCAGCGCCA 

gi|77632731_2268-2693_Klebsiel      CGTCAGACCCTTGAGTACCAGGCGCAGATTGCCGAGCAGATGCAGCGCCA 

gi|206575712_642869-643294_Kle      CGCCAGACCCTTGAGTACCAGGCGCAGATTGCCGAGCAGATGCAGCGCCA 

gi|255046240_2336-2761_Klebsie      CGGCAAACCCTTGAGTACCAGGCGCAGATTGCCGAGCAGATGCAGCGCCA 

gi|31324723_3473-3895_Uncultur      CAGCAAACGCTGGAGTATCAGGCGCAGATTGCCGAGCAGATGCAGCGTCA 

gi|296044532_4667-5066_Citroba      CAGCAAACGCTGGAGTACCAGGCGCAGATTGCCGAGCAGATGCAGCGTCA 

                                    *  ** ** ** ***** ***************************** ** 

 

Reverse 

gi|1778021_2388-2813_Klebsiell      GACAGTGAATGCCGCCTTTGTCCGGGAGTCGGCGGAAGTGTATCAGCAGC 

gi|940433_c2447-2022_Klebsiell      GACAGTGAATGCCGCCTTTGTCCGGGAGTCGGCGGAAGTGTATCAGCAGC 

gi|149364135_2268-2693_Klebsie      GACAGTGAATGCCGCCTTTGTCCGGGAGTCGGCGGAAGTGTATCAGCAGC 

gi|150953431_c3846433-3846008_      GACAGTGAATGCCGCCTTTGTCCGGGAGTCGGCGGAAGTGTATCAGCAGC 

gi|57158257_c4562790-4562365_K      GACAGTGAATGCCGCCTTTGTCCGGGAGTCGGCGGAAGTGTATCAGCAGC 

gi|77632731_2268-2693_Klebsiel      GACAGTGAATGCCGCCTTTGTCCGGGAGTCGGCGGAAGTGTATCAGCAGC 

gi|206575712_642869-643294_Kle      GACAGTGAATGCCGCCTTTGTCCGGGAGTCGGCGGAAGTGTATCAGCAGC 

gi|255046240_2336-2761_Klebsie      GACGGTGAATGCCGCCTTTGTCCGGGAGGCGGCGGAAGTGTATCAGCAGC 

gi|31324723_3473-3895_Uncultur      CACGGTGAACGCCGGGTTTGTCCGCGAGTCGGCGGAAGTGTACCAGCAGA 

gi|296044532_4667-5066_Citroba      CACGGTGAACGCCGGCTTTGTCCGCGAATCGGCAGAGGTATACCAGCAGA 

                                     ** ***** ****  ******** **  **** ** ** ** ******  

 

 

Dados da construção dos oligonucleotídeos para amplificação do gene dhaF 

Alinhamento 

 

Foward 

 

gi|57158257_c4562352-4560529_K      CTCTCGCATCTATCTTAACGAAGCCGCGCCGGTGATTGGCGATGTGGCGA 

gi|133741916_c2278-1_Klebsiell      CTCTCGCATCTATCTTAACGAAGCCGCGCCGGTGATTGGCGATGTGGCGA 

gi|150953431_c3845995-3844172_      CTCTCGCATCTATCTTAACGAAGCCGCGCCGGTGATTGGCGATGTGGCGA 

gi|149364139|gb|EF634064.1|_Kl      CTCTCGCATCTATCTTAACGAAGCCGCGCCGGTGATTGGCGATGTGGCGA 

gi|940433_c2009-186_Klebsiella      CTCTCGCATCTATCTTAACGAAGCCGCGCCGGTGATTGGCGATGTGGCGA 

gi|206575712_643307-645130_Kle      CTCTCGCATCTATCTTAACGAAGCCGCGCCGGTGATTGGCGATGTGGCGA 

gi|1229153_11261-13072_Citroba      GGCGAAAATCTGCATCAACGAGGCGGCACCGGTGATTGGCGATGTGGCGA 

gi|296044532_5083-6872_Citroba      AGCAAAAATTTGCATCAACGAGGCCGCACCGGTGATTGGCGATGTGGCGA 

gi|113706909_1-1812_Citrobacte      GGCGAAAATCTGTATCAATGAGGCCGCGCCGGTGATTGGTGATGTGGCGA 

                                      *    ** *   * ** ** ** ** *********** ********** 

 

gi|57158257_c4562352-4560529_K      TGGAGACCATCACCGAGACCATTATCACCGAATCGACCATGATCGGTCAT 

gi|133741916_c2278-1_Klebsiell      TGGAGACCATCACCGAGACCATTATCACCGAATCGACCATGATCGGTCAT 

gi|150953431_c3845995-3844172_      TGGAGACCATCACCGAGACCATTATCACCGAATCGACCATGATCGGTCAT 

gi|149364139|gb|EF634064.1|_Kl      TGGAGACCATCACCGAGACCATTATCACCGAATCGACCATGATCGGTCAT 

gi|940433_c2009-186_Klebsiella      TGGAGACCATCACCGAGACCATTATCACCGAATCGACCATGATCGGTCAT 

gi|206575712_643307-645130_Kle      TGGAAACCATCACCGAGACCATTATCACCGAATCGACCATGATCGGTCAT 

gi|1229153_11261-13072_Citroba      TGGAAACCATCACTGAAACCATCATTACCGAATCAACAATGATTGGGCAT 

gi|296044532_5083-6872_Citroba      TGGAAACCATCACTGAAACCATCATTACCGAATCGACGATGATTGGCCAT 

gi|113706909_1-1812_Citrobacte      TGGAAACGATCACGGAAACCATTATTACCGAATCAACGATGATTGGGCAT 

                                    **** ** ***** ** ***** ** ******** ** ***** ** *** 

 

Reverse 

gi|57158257_c4562352-4560529_K      AAGCCATCATGCAGGCGATGAGCGCCTGCGCTCCGGTACGCGACATCCGC 

gi|133741916_c2278-1_Klebsiell      AAGCCATCATGCAGGCGATGAGCGCCTGCGCTCCGGTACGCGACATCCGC 

gi|150953431_c3845995-3844172_      AAGCCATCATGCAGGCGATGAGCGCCTGCGCTCCGGTACGCGACATCCGC 

gi|149364139|gb|EF634064.1|_Kl      AAGCCATCATGCAGGCGATGAGCGCCTGCGCTCCGGTACGCGACATCCGC 

gi|940433_c2009-186_Klebsiella      AAGCCATCATGCAGGCGATGAGCGCCTGCGCTCCGGTACGCGACATCCGC 

gi|206575712_643307-645130_Kle      AAGCCATCATGCAGGCGATGAGCGTCTGCGCTCCGGTACGCGATATCCGC 

gi|1229153_11261-13072_Citroba      AGGCCATTATGCAGGCGATGAGCACCTGTGCGCCCGTGTGCGATATTCGT 

gi|296044532_5083-6872_Citroba      AGGCCATTATGCAGGCGATGAGCGCCTGCGCGCCCGTGCGCGATATTGCT 

gi|113706909_1-1812_Citrobacte      AGGCTATCATGCAGGCGATGAGCGCCTGTGCACCAGTGTGTGACATTCGC 

                                    * ** ** ***************  *** ** ** **  * ** **     

 

 

 

APÊNDICE I – meios de cultura e soluções 

 

Componentes dos meios, tampões e reações realizados no trabalho 

 

1- Reação com utilização do PCR GoTaq® Green Master Mix (Promega, EUA), num 

volume final de 5 µL 
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· PCR GoTaq® Green Master Mix (Promega, EUA) *   3,0 µL 

· Iniciador foward (10 µM)       0,5 µL 

· Iniciador reverse (10 µM)       0,5 µL 

· DNA          0,5 µL 

· Água livre de nuclease        0,25 µL 

· Dimetilsulfóxido (DMSO) (Merck)     0,25 µL 

*50U/mL Taq DNA polimerase, 400 µM de cada dATP, dGTP, dCTP, dTTP e 3 mM de MgCl2 

 

2- Solução TAE 

 

· Tris-base (hidroximetil aminometano)     242g 

· Ácido acético glacial       57,1mL 

· EDTA de cálcio e sódio (etileno diamino tetracetato de cálcio e sódio) 0,5M (100mL) 

· Água destilada q. s. p.        1000mL 

 

3- Tampão de transformação (pH 8,0) 

 

- Tris HCl          10mM   

- CaCl2         50mM 

- MgCl2          10mM 

-MgSO4         10Mm 

 

4- Solução de acetato de potássio (BIRNBOIM e DOLY, 1979) (pH 4,8) 

 

- Acetato de potássio 5M                60 mL 

- Ácido acético glacial               11,5 mL 

- H2O                 28,5 mL 

 

5- Meio mineral para cultivo de Klebsiella pneumoniae (SILVA, 2010) 

 

NH4H2PO4 5 g/L, K2HPO4 1 g/L, MgSO4.7H2O 0,2 g/L, NaCl2 1 g/L, Extrato de levedura 1 g/L, 

Glicerol 30 g/L, Solução de elementos traços 200 µL/L – a solução de elementos traços continha: EDTA 
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0,5 g/L, CaCl2.2H2O 0,5 g/L, CoCl2.6H2O 0,16 g/L, MoNH4.4H2O 0,1 g/L, CuSO4.5H2O 0,16 g/L, 

FeSO4.7H2O 0,5 g/L, MnSO4.H2O 0,5 g/L, ZnSO4.7H2O 0,22 g/L, NiCl2.6H2O 0,03 g/L, H3BO3 0,12 

g/L 

 

6- - Meio mineral para cultivo de Escherichia coli selvagem e mutantes (ROCHA et al. , 2008) 

 

Na2HPO4 3,5 g/L; KH2PO4 1,5 g/L; (NH4)2SO4 1,0g/L; MgSO4. 7H2O Sol. 20% 

1,0mL/L; CaCl2. 2H2O Sol. 1% 1,0mL/L; Citrato Férrico Amoniacal Sol. 6% 1,0mL/L; Solução 

de elementos traços 1,0mL/L. A solução de elementos traços continha: H3BO3 0,30 g/L; CoCl2. 

6H2O 0,20 g/L; ZnSO4. 7H2O 0,10 g/L; MnCl2. 4H2O 0,03 g/L; NaMoO4. 2H2O 0,03 g/L; 

NiCl2. 6H2O 0,02 g/L; CuSO4. 5H2O 0,01 g/L (se necessário a utilização em placas, adição de 

15 g/L de Agar). 

 

7- Meio Luria Bertani (LB) 

 

10 g/L de triptona, 5 g/L de extrato de levedura, 5 e 10 g/L de NaCl (se necessário a 

utilização em placas, adição de 15 g/L de Agar) 

 

8- Meio M9 sais (SAMBROOK et al., 1989) 

 

Para 750mL de água destilada estéril, adicionar 200mL da solução 5x M9 sais estéril, a 

quantidade de fonte de carbono desejada estéril e completar para 1L. 

Solução estoquede 5x M9 sais: 64g de Na2HPO4 · 7H2O, 15g de KH2PO4, 2,5g de NaCl 

e 5g de NH4Cl  

 

9- Tampões de medição de atividade enzimática 

 

Tampão de medição da Glicose-6-fosfato desidrogenase (Extrato celular resuspenso 

com apenas com solução Tris pH 8,0 ; 50mM) 

 

- Tris pH 8,0        50mM 

- NADP ou NAD       3mM 

- Glicose-6-fosfato        3mM 

- MgCl2         10mM 
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10 - Tampão de medição da Isocitrato desidrogenase (Extrato celular resuspenso com 

solução Tris pH 8,0 50 mM + NaCl 10mM + β-mercaptoetanol 10 mM + MgCl2 10 mM + 

Glicerol 10%)  

 

- Tris pH 8,0      50mM 

- NADP ou NAD     150µM (para NADP)/ 1mM (para NAD) 

- Isocitrato      200µM (para NADP)/ 1mM (para NAD) 

- MgCl2       10mM 

- NaCl       10mM 

- β-mercaptoetanol     10mM 

-Glicerol      10% 

 

 11 – Meio mineral 2 – para cultivos em biorreator 

 

KH2PO4 0,65 g/L; (NH4)2SO4 2 g/L; MgSO4. 7H2O Sol. 20% 1 mL/L; CaCl2. 2H2O Sol. 

1% 1 mL/L; Citrato Férrico Amoniacal Sol. 6% 1 mL/L; vitamina B12 250 mcg/L; Solução de 

elementos traços 2 mL/L. A solução de elementos traços continha: H3BO3 0,30 g/L; CoCl2. 

6H2O 0,20 g/L; ZnSO4. 7H2O 0,10 g/L; MnCl2. 4H2O 0,03 g/L; NaMoO4. 2H2O 0,03 g/L; 

NiCl2. 6H2O 0,02 g/L; CuSO4. 5H2O 0,01 g/L. 

Adição de vitamina B12 250 mcg/mL, canamicina 50 mg/mL e glicerol 20 g/L inicial e 

alimentações durante o cultivo (mínima concentração de glicerol permitida = 5 g/L e máxima 

concentração permitida = 20 g/L). 

 

APÊNDICE J – sequências dos oligonucleotídeos utilizados neste trabalho 

 

Sequências de oligonucleotídeos utilizados neste trabalho 

 

 

 

Nome do iniciador Sequencia de bases (5´ 3´)  

27F AGAGTTTGATCATGGCTC LANE, 1991 

1401R CGGTGTGTACAAGACC 
HEUER et al., 

1997 

M13F GTAAAACGACGGCCAG - 

M13R AGCGGATAACAATTTCACACAGG - 
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dhaBF CGCAGATGAACGTGGTGGAGA Este trabalho 

dhaBR GAGGCAATCAGGTTTTCCGCCA Este trabalho 

dhaTF TCGAGACCCTGACCAACCCGCT Este trabalho 

dhaTR GCACGTAGCCGAGGTTGGCGT Este trabalho 

dhaCF ACCAGCATCACACBCTGATCG Este trabalho 

dhaCR AAATTTCGGCCGCACCATCTG Este trabalho 

dhaEF KGAGTAYCAGGCGCAGATTGC Este trabalho 

dhaER TGCTGRTAYACYTCYGCCGMY Este trabalho 

dhaRF TATGCAGCGHGAAACCTGGCA Este trabalho 

dhaRR CRKSGATKTTTTTCCCCTGGCT Este trabalho 

dhaGF CGCCATCAATGAGCTGTGCTGG Este trabalho 

dhaGR GCTATCGGTGACGTGTCCGGT Este trabalho 

dhaFF GGCGATGGARACSATCACBGAR Este trabalho 

dhaFR CAGRYGCTCATCGCCTGCATRA Este trabalho 

AgrdhaF (HindIII em 

destaque) 
AGAAAGCTTATATGCCGTTCGCGGTGACCCCGGAGAG 

Este trabalho 

AgrdhaR (EcoRI em 

destaque) 
AGAGAATTCTTAATTCGCCTGACCGGCCAGTACCAG 

Este trabalho 

ICDHEcF (KpnI em 

destaque) 

GCATTCGGTACCATGGAAAGTAAAGTAGTTGTTCCGG

CACAAG 

Este trabalho 

ICDHEcR (XbaI em 

destaque) 

CTGACCTCTAGATTACATGTTTTCGATGATCGCGTCAC

CAAAC 

Este trabalho 

BamHIcreatorFRT 
(BamHI em destaque) 

CTATGAGGATCCGTGTAGGCTGGAGCTGCTTC Este trabalho 

HindIIIcreatorFRT 

(HindIII em destaque) 
CTACTGAAGCTTGTCGACCTGCAGTTCGAAG Este trabalho 

WDICDHEcF 

(homologia com o 

genoma em destaque) 

TGGCAGACGAGCAAACCAGTAGCGCTCGAAGGAGAG

GTGAATGGAAAGTAAAGTAGTTGTTCCGGCACAAGGC

AAGAAG 

Este trabalho 

WDICDHEcR 

(homologia com o 

genoma em destaque) 

GCGTTACGCTCCCGTTAATAAATTTAACAAACTACGGC

AGAAGTTCCTATTCTCTAGAAAGTATAGGAACTTCAG

AGCGCTTTTG 

Este trabalho 

ZwfLm1 ATGGTTTCAGAAATCAAGACGTTAGTAACT OLAVARRIA, K. 

ZwfLm2 TAACCTTTAAACACCCAAGC OLAVARRIA, K. 

WDConfirmation1F GCGAGCTGAATCGCTTAACCTG Este trabalho 

WDConfirmation1R CAATATCCGGCGCAGTACCGTG Este trabalho 

WDConfirmation2F CCCTGCGCTGACAGCCGGAAC Este trabalho 

WDConfirmation2R GTAGAACTACCACCTGACCGGCC Este trabalho 

Leucfinal TTAACCTTTAAACACCCAAGCATCAC OLAVARRIA, K. 

SacKpnLm  
ACTCGACAGGTACCGAGCTCATGGTTTCAGAAATCAA

GACGTTAGTAAC 

OLAVARRIA, K. 

SacIEc  
GACTTAGCTAGTCTACGTGAGCTCATGGCGGTAACGC

AAACAGCCCAG 

OLAVARRIA, K. 

BamHIEc  
GCAGAGTCAGGATCCTTACTCAAACTCATTCCAGGAA

CGACCATCACG 

OLAVARRIA, K. 

PFicdNAD-KanFRT 

(homologia com o 

genoma em destaque)  

GCAAACCAGTAGCGCTCGAAGGAGAGGTGAATGGAA

AGTAAAGTAGTTGTTC 

Este trabalho com 

colaboração com Prof 

Ricardo Cabrera, 

Universidad de Chile 

PRicdNAD-KanFRT 

(homologia com o 

genoma em destaque) 

TCCCGTTAATAAATTTAACAAACTACGGCAGTCGACCT

GCAGTTCG 

Este trabalho com 

colaboração com Prof 

Ricardo Cabrera, 

Universidad de Chile 
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APÊNDICE K – Resultados dos cultivos 

RESULTADOS DOS CULTIVOS 

 

- CULTIVO 3 – Teste de produção de 1,3-propanodiol em Meio mineral e meio M9 por diversas cepas mutantes e controles positivo e negativo  

 

Teste de produção de 1,3-propanodiol com utilização de Meio mineral 

Linhagem/mutante MSC (g/L) 
pH  Glicerol (g/L) Produtos formados 

Y 1,3-propanodiol/glicerol (g/g) 

inicial final inicial final 1,3-PDO Piruvato Succinato Lactato Acetato Etanol 

K. pneumoniae 1,613 ± 0,128 7 6,27 10,288 0,776 ± 0,128 3,032 ± 0,329 0,003 ± 0,003 0,015 ± 0,027 0 ± 0 0,140 ± 0,028 0,007 ± 0,004 0,319 ± 0,039 

E. coli MG1655 selv. 0,888 ± 0,061 7 4,51 10,288 3,614 ± 1,004 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0,026 ± 0,044 1,257 ± 0,442 0,046 ± 0,011 0 ± 0 

E. coli g6pdhnad 1,007 ± 0,410 7 4,52 10,288 4,286 ± 0,611 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0,084 ± 0,014 1,778 ± 0,148 0,059 ± 0,007 0 ± 0 

E. coli selv. 

pBBR1MCS-2::dha 
1,007 ± 0,103 7 4,61 10,288 0,031 ± 0,012 3,532 ± 0,475 0,001 ± 0,001 0,016 ± 0,028 0,077 ± 0,021 1,297 ± 0,180 0,001 ± 0,001 0,344 ± 0,046 

E. coli g6pnad 

pBBR1MCS-2::dha 
0,952 ± 0,048 7 4,54 10,288 0,968 ± 0,072 3,638 ± 0,039 0,006 ± 0,002 0,031 ± 0,054 0,091 ± 0,019 1,549 ± 0,018 0,005 ± 0,003 0,390 ± 0,007 

 

 

Teste de produção de 1,3-propanodiol com utilização de M9 

Linhagem/mutante MSC (g/L) 
pH  Glicerol (g/L)     Produtos formados 

Y 1,3-propanodiol/glicerol (g/g) 

inicial final inicial final 1,3-PDO Piruvato Succinato Lactato Acetato Etanol 

K. pneumoniae 1,617 ± 0,157 7 6,397 9,436 0,846 ± 0,041 2,844 ± 0,156 0,007 ± 0,001 0,044 ± 0,040 0 ± 0 0 ± 0 0,002 ± 0,002 0,331 ± 0,017 

E. coli MG1655 selv. 0,252 ± 0,027 7 6,913 9,436 8,737 ± 0,227 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0,673 ± 0,161 0,266 ± 0,019 0 ± 0 0 ± 0 

E. coli g6pdhnad 0,203 ± 0,033 7 6,903 9,436 8,713 ± 0,116 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 1,054 ± 0,008 0,340 ± 0,035 0 ± 0 0 ± 0 

E. coli selv. 

pBBR1MCS-2::dha 
0,298 ± 0,142 7 6,807 9,436 6,933 ± 0,480 0,194 ± 0,103 0 ± 0 0 ± 0 0,160 ± 0,042 0,537 ± 0,017 0,001 ± 0,002 0,077 ± 0,051 

E. coli g6pnad 

pBBR1MCS-2::dha 
0,428 ± 0,319 7 6,823 9,436 7,532 ± 0,110 0,309 ± 0,019 0 ± 0 0 ± 0 0,190 ± 0,042 0,430 ± 0,008 0 ± 0 0 ± 0,013 

 

 

Legenda: Cepas utilizadas: Klebsiella pneumoniae GLC29, Escherichia coli MG1655 selvagem, Escherichia coli MG1655 Glicose-6-fosfato desidrogenase NAD dependente, Escherichia coli MG1655 pBBR1MCS-
2::dha, Escherichia coli MG1655 Glicose-6-fosfato desidrogenase NAD dependente pBBR1MCS-2::dha 

MSC = Massa seca celular. 
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- CULTIVO 4 – Teste de produção de 1,3-propanodiol em Meio mineral por diversas cepas mutantes  

 

Linhagem/mutante 

Tempo 
de 

Volume 
do MSC (g/L) pH  

Glicerol (g/L) Produtos formados (g/L) Y 1,3-propanodiol/glicerol 

(g/g) 
cultivo frasco inicial final inicial final 1,3-PDO Piruvato Lactato Acetato 

  72h 25mL 0,447 ± 0,049 7 - 10,409 0 ± 0 2,059 ± 0,133 0,055 ± 0,003 4,575 ± 0,268 0 ± 0 0,198 ± 0,013 

Escherichia coli 120h 25mL 1,497 ± 0,085 7 6,14 10,409 0 ± 0 2,617 ± 0,195 0,076 ± 0,009 5,665 ± 0,240 0 ± 0 0,251 ± 0,019 

MG1655 selvagem 72h 50mL 0,330 ± 0,028 7 - 10,409 0,455 ± 0,077 3,223 ± 0,239 0,074 ± 0,009 4,640 ± 0,305 1,559 ± 0,089 0,324 ± 0,025 

  120h 50mL 0,945 ± 0,034 7 4,64 10,409 0,458 ± 0,101 3,585 ± 0,101 0,083 ± 0,027 5,177 ± 0,071 1,721 ± 0,027 0,360 ± 0,012 

  72h 25mL 0,443 ± 0,015 7 - 10,409 0 ± 0 3,043 ± 0,191 0,045 ± 0,004 4,589 ± 0,305 0 ± 0 0,292 ± 0,018 

Escherichia coli 120h 25mL 1,457 ± 0,065 7 6,19 10,409 0 ± 0 3,649 ± 0,174 0,050 ± 0,009 5,477 ± 0,285 0 ± 0 0,351 ± 0,017 

MG1655 g6pdhnad 72h 50mL 0,337 ± 0,038 7 - 10,409 0,488 ± 0,272 3,665 ± 0,073 0,057 ± 0,008 4,776 ± 0,016 1,675 ± 0,029 0,370 ± 0,014 

  120h 50mL 0,978 ± 0,171 7 4,63 10,409 0,519 ± 0,296 3,907 ± 0,118 0,031 ± 0,027 5,116 ± 0,047 1,766 ± 0,026 0,395 ± 0,021 

Escherichia coli 72h 25mL 0,540 ± 0,017 7 - 10,409 4,187 ± 0,210 1,002 ± 0,063 0 ± 0 5,163 ± 0,081 1,274 ± 0,011 0,161 ± 0,013 

MG1655 g6pdhnad 120h 25mL 1,503 ± 0,057 7 4,36 10,409 3,973 ± 0,335 1,189 ± 0,013 0 ± 0 5,939 ± 0,129 1,941 ± 0,009 0,185 ± 0,010 

Δicd pUCicdhnad 72h 50mL 0,490 ± 0,053 7 - 10,409 3,858 ± 0,508 1,254 ± 0,070 0 ± 0 4,605 ± 0,056 1,093 ± 0,050 0,188 ± 0,004 

 120h 50mL 0,925 ± 0,043 7 4,52 10,409 3,585 ± 0,582 1,403 ± 0,070 0 ± 0 5,184 ± 0,078 1,671 ± 0,063 0,206 ± 0,011 

Escherichia coli 72h 25mL 0,237 ± 0,006 7 - 10,409 11,064 ± 0,144 0,512 ± 0,010 0,020 ± 0,035 5,188 ± 0,148 0 ± 0 -0,810 ± 0,175 

MG1655  120h 25mL 0,238 ± 0,044 7 6,80 10,409 12,110 ± 0,420 0,545 ± 0,017 0,046 ± 0,040 5,862 ± 0,246 0 ± 0 -0,331 ± 0,068 

Δicd pUCicdhnad 72h 50mL 0,160 ± 0,070 7 - 10,409 8,941 ± 0,192 0,442 ± 0,017 0,044 ± 0,038 3,077 ± 2,665 0 ± 0 0,305 ± 0,050 

  120h 50mL 0,180 ± 0,039 7 6,90 10,409 9,708 ± 0,314 0,472 ± 0,014 0,049 ± 0,043 3,373 ± 2,921 0 ± 0 0,734 ± 0,316 

 
Legenda: Todas as cepas envolvidas no cultivo possuíam o plasmídeo de produção de 1,3-propanodiol pBBR1MCS-2::dha 
MSC = Massa seca celular. 
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APÊNDICE L – Sequência do gene icdhnad 

 

 Sequência do gene icdhnad sintetizado pela empresa GenScript. O gene foi flanqueado 

por sítios de restrição para auxiliar na clonagem deste. Em destaque encontram-se os códons 

alterados para mudar a especificidade da enzima para NAD. 

5’-KpnI 

ATGGAAAGTAAAGTAGTTGTTCCGGCACAAGGCAAGAAGATCACCCTGCAAAACGGCAAACTCAACGTTCCTGAAAATCCGA

TTATCCCTTACATTGAAGGTGATGGAATCGGTGTAGATGTAACCCCAGCCATGCTGAAAGTGGTCGACGCTGCAGTCGAGAA

AGCCTATAAAGGCGAGCGTAAAATCTCCTGGATGGAAATTTACACCGGTGAAAAATCCACACAGGTTTATGGTCAGGACGTC

TGGCTGCCTGCTGAAACTCTTGATCTGATTCGTGAATATCGCGTTGCCATTAAAGGTCCGCTGACCACTCCGGTTGGTGGCGG

TATTCGCTCTCTGAACGTTGCCCTGCGCCAGGAACTGGATCTCTACATCTGCCTGCGTCCGGTACGTTACTATCAGGGCACTCC

AAGCCCGGTTAAACACCCTGAACTGACCGATATGGTTATCTTCCGTGAAAACTCGGAAGACATTTATGCGGGTATCGAATGG

AAAGCAGACTCTGCCGACGCCGAGAAAGTGATTAAATTCCTGCGTGAAGAGATGGGGGTGAAGAAAATTCGCTTCCCGGAAC

ATTGTGGTATCGGTATTAAGCCGATGTCGGAAGAAGGCACCAAACGTCTGGTTCGTGCAGCGATCGAATACGCAATTGCTAA

CGATCGTGACTCTGTGACTCTGGTGCACAAAGGCAACATCATGAAGTTCACCGAAGGAGCGTTTAAAGACTGGGGCTACCAG

CTGGCGCGTGAAGAGTTTGGCGGTGAACTGATCGACGGTGGCCCGTGGCTGAAAGTTAAAAACCCGAACACTGGCAAAGAG

ATCGTCATTAAAGACGTGATTGCTGATGCATTCCTGCAACAGATCCTGCTGCGTCCGGCTGAATATGATGTTATCGCCTGTAT

GAACCTGAACGGTGACTACATTTCTGACGCCCTGGCAGCGCAGGTTGGCGGTATCGGTATCGCCCCTGGTGCAAACATCGGTG

ACGAATATGCCCTGTTTGAAGCCACCCACGGTACTGCGCCGGATATTGCCGGTCAGGACAAAGCCAATCCTGGCTCTATTATT

CTCTCCGCTGAGATGATGCTGCGCCACATGGGTTGGACCGAAGCGGCTGACTTAATTGTTAAAGGTATGGAAGGCGCAATCA

ACGCGAAAACCGTAACCAAGGACTTCGAGTCCCTGATGGATGGCGCTAAACTGCTGAAATGTTCAGAGTTTGGTGACGCGAT

CATCGAAAACATGTAA 3’-XbaI 

 

 

APÊNDICE M – Sequenciamento de amplicons gerados utilizando os plasmídeos 

pUC19Upstreamicdhnad e pUC19UpstreamicdhnadDownstream 

 

Sequenciamento dos plasmídeos pUC19Upstreamicdhnad e 

pUC19UpstreamicdhnadDownstream utilizando os iniciadores M13F e M13R. 

 

- Sequenciamento do plasmídeo pUC19Upstreamicdhnad 

Sequência obtida com o iniciador M13F 

ATTCGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTAGATTACATGTTTTCGATGATCGCGTCACAAACTCTGAACATTTCAGCAGTTTAG

CGCCATCCATCAGACGCYYGAAGTCATAGGTTACGGTTTTCGCGTTGATTGCGCCTTCCATACCTTTAACAATTAAGTCAGCC

GCTTCGGTCCAACCCATGTGGCGCAGCATCATCTCAGCGGAGAGAATAATAGAGCCAGGATTTACTTTGTCCTGACCGGCATA

TTTCGGCGCAGTACCGTGGGTGGCTTCAAACAGGGCGCATTCGTCACCGATGTTTGCACCAGGGGCGATACCGATACCGCCA

ACCTGCGCTGCCAGGGCGTCAGAAATGTAGTCACCGTTCAGGTTCATACAGGCGATAACATCATATTCAGCCGGACGCA 

 

Sequência obtida com o iniciador M13R 

GCGCCTGCAACGCGCCGTTATTGGTCAGCACAGCAACCCTTCGCTATCGCGGTCAAGGCGACCTGCTGCATAAACACCCTGAA

CCGGGATGAATTCTTTTAATGTTTTGCGTCCGGCTTCATCGGTGAACTGCGGAAGAACATCGTAGGGTTTATTGAACAGGATC

ACACGCGTGGGCTGGTTTTCAGGTTTACGCCTGGTAGAACGTTGCGAGCTGAATCGCTTAACCTGGTGATTTCTAAAAGAAGT
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TTTTTGCATGGTATTTTCAGAGATTATGAATTGCCGCATTATAGCCTAATAACGCGCATCTTTCATGACGGCAAACAATAGGG

TAGTATTGACAAGCCAATTACAAATCATTAACAAAAAATTGCTCTAAAGCATCCGTATCGCAGGACGCAAACGCATATGCAA

CGTGGTGGCAGACGAGCAAACCAGTAGCGCTCGAAGGAAAGTACCGAATGCCATTCGGTACCATGGAAAGTAAA 

 

Resultado do blast das duas sequências 

 

- Sequenciamento do plasmídeo pUC19UpstreamicdhnadDownstream 

Sequência obtida com o iniciador M13F 

TCGAGCTCGGTACCCGGGGATCCCAATATAATACGATAATAATTCCCTAGGTTAAACAGTCTCAGTACTAAAGATGTATGTGA

AGGGGCCGCGCTCSCGGCCTTTTTTACATTCCGCATGTACCTGAACGCTAAGGTGATTGCACCCAATGCCTGTTGGCTGTCCCC

TGGCGAGTCCCGGGTGAGTAGTTGATACAAAACCGGCAATTTAACAATATTTGAGCGGGTGTAAGGAGTGGTAATTCATAAT

TGTCCTAATAACAGTGAATACATAACTAACTTTGGGGATGTCTTAATCAATGAAGACCTTAAATATTAACGAGCGTCCGCCAG

CAATAATAAAAAGCTAAGGAATATCTATGTGGGAGACTAGTAGTAGAACTACCACCTGACCGGCCAGCCTACCCCAAAACTA

CCGAGGGGTTTTGATAACTTTTTTTGATAAAATTTTGATAACCGTTAGCAGCCTAACAAAAAACAACGGGAGCGTTACGCTCC

CGTTAATAAATTTAACAAACTACGGCATCTAGATTAC 

 

Sequência obtida com o iniciador M13R 

GCCTGCAACGCGCCGTTATTGGTCAGCACCMGCAACCCTTCGCTATCGCGGTCAAGGCGACCTGCTGCATAAMCMCCCTGAA

CCGGGATGAATTCTTTTAATGTTTTGCGTCCGGCTTCATCGGTGAACTGCGGAAGAACATCGTAGGGTTTATTGAACAGGATC

ACACGCGTGGGCTGGTTTTCAGGTTTACGCCTGGTAGAACGTTGCGAGCTGAATCGCTTAACCTGGTGATTTCTAAAAGAAGT

TTTTTGCATGGTATTTTCAGAGATTATGAATTGCCGCATTATAGCCTAATAACGCGCATCTTTCATGACGGCAAACAATAGGG

TAGTATTGACAAGCCAATTACAAATCATTAACAAAAAATTGCTCTAAAGCATCCGTATCGCAGGACGCAAACGCATATGCAA

CGTGGTGGCAGACGAGCAAACCAGTAGCGCTCGAAGGAAAGTACCGAATGCCATTCGGTACC 

 

Resultado do blast das duas sequências 
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APÊNDICE N - Sequenciamento da região do gene icdhnad nas cepas Escherichia coli 

MG1655 icdhnad KanR e Escherichia coli MG1655 icdhnad
 

 

 Sequenciamento da região do gene icdhnad nas cepas Escherichia coli MG1655 icdhnad 

KanR e Escherichia coli MG1655 icdhnad. 

 

- Sequenciamento da região do gene icdhnad em Escherichia coli MG1655 icdhnad KanR. 

Sequência obtida com o iniciador WDConf1F 

GCATTATAGCCKAAKAACGCGCATCTYTCWTGACGGSAAACAATAGGGTAGTATTGACAAGCCAATTACAAATCATTAACAA

AAAATTGCTCTAAAGCATCCGTATCGCAGGACGCAAACGCATATGCAACGTGGTGGCAGACGAGCAAACCAGTAGCGCTCGA

AGGAGAGGTGAATGGAAAGTAAAGTAGTTGTTCCGGCACAAGGCAAGAAGATCACCCTGCAAAACGGCAAACTCAACGTTC

CTGAAAATCCGATTATCCCTTACATTGAAGGTGATGGAATCGGTGTAGATGTAACCCCAGCCATGCTGAAAGTGGTCGACGCT

GCAGTCGAGAAAGCCTATAAAGGCGAGCGTAAAATCTCCTGGATGGAAATTTACACCGGTGAAAAATYYWYWYWKGTTTAT

GGTCAGGACGTCTGGCTGCCTGCTGAAACTCTTGATCTGATTCGTGAATATCGCGTTGCCATTAAAGGTCCGCTGACCACTCC

GGTTGGTGGCGGTATTCGCTCTCTGAACGTTGCCCTGCGCCAGGAACTGGATCTCTACATCTGCCTGCGTCCGGTACGTTACTA

TCA 

 

Sequência obtida com o iniciador WDConf2R 

TGATAACCGTTAGCAGCCTAACAAAAAMCMWYGGGRGCGTTACGCTCCCGTTAATAAATTTAACAAACTACSGCAGTCGACC

TGCAGTTCGAAGTTCCTATTCTCTAGAAAGTATAGGAACTTCAGAGCGCTTTTGAAGCTCACGCTGCCGCAAGCACTCAGGGC

GCAAGGGCTGCTAAAGGAAGCGGAACACGTAGAAAGCCAGTCCGCAGAAACGGTGCTGACCCCGGATGAATGTCAGCTACT

GGGCTATCTGGACAAGGGAAAACGCAAGCGCAAAGAGAAAGCAGGTAGCTTGCAGTGGGCTTACATGGCGATAGCTAGACT

GGGCGGTTTTATGGACAGCAAGCGAACCGGAATTGCCAGCTGGGGCGCCCTCTGGTAAGGTTGGGAAGCCYTGYAAAGTAAA

CTGGATGGCTTTCTTGCCGCCAAGGATCTGATGGCGCAGGGGATCAAGATCTGATCAAGAGACAGGATGAGGATCGTTTCGC

AT 

 

Resultado do blast das duas sequências 
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- Sequenciamento da região do gene icdhnad em Escherichia coli MG1655 icdhnad  

Sequência obtida com o iniciador WDConf1F 

GATTATGAATTGCCGCATTATAGCCKAAKRACGCGSATCTTYCWTGACGGSAAACAATAGGGTAGTATTGACAAGCCAATTA

CAAATCATTAACAAAAAATTGCTCTAAAGCATCCGTATCGCAGGACGCAAACGCATATGCAACGTGGTGGCAGACGAGCAAA

CCAGTAGCGCTCGAAGGAGAGGTGAATGGAAAGTAAAGTAGTTGTTCCGGCACAAGGCAAGAAGATCACCCTGCAAAACGG

CAAACTCAACGTTCCTGAAAATCCGATTATCCCTTACATTGAAGGTGATGGAATCGGTGTAGATGTAACCCCAGCCATGCTGA

AAGTGGTCGACGCTGCAGTCGAGAAAGCCTATAAAGGCGAGCGTAAAATCTCCTGGATGGAAATTTACACCGGTGAAAAATC

CACACAGGTTTATGGTCAGGACGTCTGGCTGCCTGCTGAAACTCTTGATCTGATTCGTGAATATCGCGTTGCCATTAAAGGTC

CGCTGACCACTCCGGTTGGTGGCGGTATTCGCTCTCTGAACGTTGCCCTGCGCCAGGAACTGGATCTCTACATCTGCCTGCGTC

CGGTACGTTACTATCA 

 

Sequência obtida com o iniciador WDConf2R 

TTGATAACCGTTAGCAGCCTAACAAAAAACMACGGGRGCGTTACGCTCCCGTTAATAAATTTAACAAACTACGGCAGTCGAC

CTGCAGTTCGAAGTTCCTATTCTCTAGAAAGTATAGGAACTTCRAAGCAGCTCCAGCCTACACGGATCCGATGACCCAATTCT

AGATTACATGTTTTCGATGATCGCGTCACCAAACTCTGAACATTTCAGCAGTTTAGCGCCATCCATCAGGGACTCGAAGTCCT

TGGTTACGGTTTTCGCGTTGATTGCGCCTTCCATACCTTTAACAATTAAGTCAGCCGCTTCGGTCCAACCCATGTGGCGCAGCA

TCATCTCAGCGRAGAGAATAATAGAGCCAGGATTGGCTTTGTCCTGACCGGCAATATCCGGCGCAKTACCGTGGGTGGCTTCA

AACAGGG 

 

Resultado do blast das duas sequências 

 

 

APÊNDICE O – Tabelas de cultivos dos biorreatores 

 

Tabelas de cultivos dos biorreatores 
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Escherichia coli MG1655 icdhnad pBBR1MCS2::dha - 1% O.D. 

Tempo pH MSC (g/L) 
Glicerol 1,3 propanodiol Y Y Citrato Piruvato Succinato Lactato Acetato 

 (g/L) (g/L) (g de 1,3-pdo/g biomassa) (g de 1,3-pdo/g glicerol) (g/L) (g/L) (g/L) (g/L) (g/L) 

0 7,18 3,59 19,2 0,37 1,54 - 0,15 0,009 0 0 0 

2 6,98 4,49 19,05 0,7 2,25 1,83 0,39 0,009 0,03 0,06 0,01 

4 6,92 5,46 17,59 1,06 2,46 0,51 0,59 0,009 0,08 0,09 0,08 

6 6,89 6,45 16,2 1,57 3,11 0,43 0,48 0,006 0,10 0,08 0,27 

8 6,98 7,49 14,6 2,31 3,82 0,42 0,42 0,003 0,08 0,13 0,34 

10 6,95 8,48 13,52 3,05 4,65 0,45 0,34 0,003 0,32 0,14 0,30 

12 6,97 9,49 12,17 3,52 4,48 0,42 0,2 0,001 0,22 0,25 0,29 

14 6,96 10,48 10,82 3,88 3,72 0,38 0,96 0,016 0,17 0,24 0,60 

16 6,95 11,48 9 4,12 2,97 0,34 1,78 0,017 0,22 0,17 0,52 

18 6,94 12,47 6,75 4,35 2,12 0,3 2,65 0,03 0,31 0,20 0,49 

20 7,03 13,52 18,76 4,18 1,60 0,22 3,85 0,03 0,42 0,25 0,44 

22 7,05 14,53 17,6 5,52 1,84 0,27           

24 7,02 15,51 16,4 5,96 1,86 0,27           

26 6,97 16,49 15 5,72 1,76 0,23           

28 6,95 17,48 13,35 5,95 1,63 0,22           

30 6,90 18,45 12,31 5,97 1,55 0,21           

32 6,90 19,45 11,21 6,06 1,55 0,20           

34 6,95 20,48 10,36 6,20 1,56 0,20           

36 6,95 21,48 9,5 6,25 1,58 0,19           

38 6,97 22,49 8,5 6,20 1,58 0,18           

40 6,99 23,50 7,94 6,54 1,65 0,18           

42 6,97 24,49 7,08 6,19 1,66 0,16           

44 6,99 25,50 6,64 6,76 1,73 0,17           

46 7,03 26,52 6,01 6,51 1,63 0,16           

48 7,03 27,52 5,48 6,77 1,84 0,16           
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Escherichia coli MG1655 icdhnad pBBR1MCS2::dha - 5% O.D. 

Tempo pH MSC (g/L) 
Glicerol 1,3 propanodiol Y Y Citrato Piruvato Succinato Lactato Acetato 

 (g/L) (g/L) (g de 1,3-pdo/g biomassa) (g de 1,3-pdo/g glicerol) (g/L) (g/L) (g/L) (g/L) (g/L) 

0 7,02 0,25 21 0,39 1,58 - 0,01 0 0 0 0 

2 7,02 0,32 20,88 0,54 1,66 0,54 0,02 0 0 0,02 0 

4 7,03 0,41 20,72 0,65 1,59 0,37 0,03 0 0 0,03 0,004 

6 7,02 0,51 20 1 1,94 0,27 0,05 0 0 0,03 0,007 

8 7,02 0,68 19,35 1,8 2,64 0,33 0,08 0 0,004 0,03 0,008 

10 7,00 0,82 18,43 2,25 2,75 0,30 0,08 0 0,004 0,04 0,005 

12 7,00 1,03 16,77 2,46 2,39 0,22 0,08 0 0,002 0,04 0,006 

14 7,02 1,36 14,98 2,95 2,16 0,20 0,10 0 0,002 0,04 0,01 

16 6,98 1,86 13,1 3,34 1,79 0,18 0,15 0 0,001 0,04 0,01 

18 6,97 2,42 10,31 3,87 1,59 0,16 0,14 0 0,001 0,05 0,01 

20 6,93 3,07 8,69 3,89 1,26 0,14      

22 7,02 3,42 6,35 4,24 1,24 0,13      

24 7,07 3,56 22,16 4,14 1,16 0,11      

26 6,97 3,7 21,75 4,49 1,21 0,12      

28 7,05 4,23 21,72 4,2 0,99 0,11      

30 7,03 3,67 20,75 4,98 1,35 0,12      

32 7,00 4,03 20,27 4,6 1,14 0,11      

34 7,12 4,06 18,19 4,88 1,20 0,10      

36 7,03 3,94 17,48 5,03 1,27 0,10      

38 7,09 4,02 16,87 5,02 1,24 0,10      

40 7,08 4,01 16,34 5,07 1,26 0,10      

42 7,06 4,25 15,7 5,12 1,20 0,09      

44 7,12 4,22 15,11 4,52 1,07 0,08      

46 7,12 3,88 14,52 4,67 1,20 0,08      

48 7,11 4,13 14 5,57 1,34 0,10      
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Escherichia coli MG1655 icdhnad pBBR1MCS2::dha - 10% O.D. 

Tempo pH MSC (g/L) 
Glicerol 1,3 propanodiol Y Y Citrato Piruvato Succinato Lactato Acetato 

(g/L) (g/L) (g de 1,3-pdo/g biomassa) (g de 1,3-pdo/g glicerol) (g/L) (g/L) (g/L) (g/L) (g/L) 

0 7,18 0,26 17,80 0,18 0,68 - 0,16 0,01 0,00 0,00 0,00 

2 6,70 0,47 17,70 0,83 1,77 2,87 0,39 0,01 0,00 0,00 0,00 

4 6,90 0,60 17,00 1,29 2,17 1,09 0,60 0,01 0,00 0,09 0,13 

6 6,88 0,95 15,50 1,35 1,42 0,47 0,46 0,01 0,00 0,08 0,29 

8 6,98 1,52 13,00 1,73 1,14 0,31 0,44 0,00 0,00 0,20 0,32 

10 7,00 2,50 10,50 1,98 0,79 0,24 0,32 0,00 0,00 0,13 0,27 

12 7,09 3,38 7,46 2,23 0,66 0,19 0,29 0,00 0,00 0,25 0,37 

14 7,04 3,76 21,47 2,64 0,70 0,19      

16 7,04 3,78 20,14 2,68 0,71 0,17      

18 7,06 3,97 18,53 2,81 0,71 0,16      

20 7,03 4,16 17,42 3,15 0,76 0,16      

22 7,05 4,15 16,49 3,13 0,75 0,15      

24 7,08 3,86 15,37 3,14 0,81 0,14      

26 7,08 4,38 14,21 3,26 0,74 0,13      

28 6,99 4,14 13,50 3,46 0,84 0,13      

30 7,05 4,36 12,80 3,31 0,76 0,12      

32 7,05 4,42 12,30 3,64 0,82 0,13      

34 7,10 4,42 11,54 3,56 0,81 0,12      

36 7,06 4,31 10,93 3,69 0,86 0,12      

38 7,09 4,29 9,88 3,70 0,86 0,11      

40 7,04 4,48 9,24 3,92 0,87 0,11      

42 7,05 4,55 8,69 4,06 0,89 0,11      

44 7,09 4,52 7,78 4,18 0,92 0,11      

46 7,05 4,65 7,00 3,76 0,81 0,10      

48 7,07 4,57 6,60 3,98 0,87 0,10      
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Escherichia coli MG1655 icdhnad pBBR1MCS2::dha - 30% O.D. 

Tempo pH MSC (g/L) 
Glicerol 1,3 propanodiol Y Y Citrato Piruvato Succinato Lactato Acetato 

(g/L) (g/L) (g de 1,3-pdo/g biomassa) (g de 1,3-pdo/g glicerol) (g/L) (g/L) (g/L) (g/L) (g/L) 

0 7,10 0,19 19,60 0,25 1,30 0,00      

2 7,80 0,22 19,59 0,48 2,18 2,11      

4 7,04 0,30 19,50 0,51 1,70 0,94      

6 7,04 0,33 18,73 0,97 2,93 0,63 0,45 0,00 0,00 0,10 0,02 

8 7,04 0,45 17,50 1,19 2,69 0,40 0,58 0,00 0,00 0,10 0,00 

10 7,04 0,60 16,00 1,56 2,60 0,33 0,78 0,00 0,05 0,12 0,08 

12 7,02 0,82 14,00 1,42 1,73 0,20 0,85 0,00 0,04 0,20 0,05 

14 7,02 1,20 12,00 1,62 1,36 0,18 1,09 0,00 0,00 0,22 0,03 

16 7,03 1,80 10,00 2,13 1,19 0,19 1,77 0,00 - 0,31 0,01 

18 7,04 2,67 8,23 1,98 0,74 0,15 2,33 0,00 0,04 0,30 0,02 

20 7,11 3,27 6,42 2,16 0,66 0,14 1,92 0,00 0,05 0,21 0,02 

22 7,04 3,44 20,70 2,25 0,65 0,13      

24 7,01 3,00 20,65 2,57 0,85 0,15      

26 7,05 3,50 19,00 1,98 0,57 0,10      

28 7,05 3,76 18,00 2,23 0,59 0,11      

30 7,06 3,75 17,00 2,15 0,57 0,09      

32 7,02 3,93 16,05 2,66 0,68 0,11      

34 7,02 4,03 15,19 2,70 0,67 0,10      

36 7,01 4,01 15,00 2,80 0,70 0,11      

38 7,02 4,15 14,50 2,22 0,53 0,08      

40 7,02 4,09 14,00 2,88 0,70 0,10      

42 7,03 3,97 13,54 2,85 0,72 0,10      

44 7,07 4,06 12,65 2,98 0,73 0,10      

46 7,08 4,17 12,32 3,07 0,74 0,09      

48 7,06 3,71 11,69 3,00 0,81 0,09      
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Escherichia coli MG1655 selvagem pBBR1MCS2::dha - 1% O.D. 

Tempo pH MSC (g/L) 
Glicerol 1,3 propanodiol Y Y Citrato Piruvato Succinato Lactato Acetato 

(g/L) (g/L) (g de 1,3-pdo/g biomassa) (g de 1,3-pdo/g glicerol) (g/L) (g/L) (g/L) (g/L) (g/L) 

0 7,18 0,17 26,00 0,22 1,27 - 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 7,09 0,26 25,50 0,62 2,34 0,78 0,35 0,00 0,00 0,15 0,09 

4 6,94 0,40 24,00 0,33 0,82 0,13 0,67 0,00 0,03 0,19 0,08 

6 7,00 0,58 22,00 0,57 0,99 0,12 0,93 0,00 0,04 0,25 0,08 

8 6,98 0,71 19,22 1,02 1,43 0,13 0,54 0,00 0,03 0,21 0,16 

10 6,95 0,88 17,63 1,54 1,74 0,15 0,32 0,00 - 0,27 0,24 

12 6,93 1,06 16,13 2,29 2,16 0,19 0,23 0,00 0,05 0,28 0,48 

14 6,89 1,18 14,13 3,16 2,67 0,23 0,32 0,00 0,15 0,28 0,74 

16 0,99 1,45 12,35 3,27 2,26 0,20 0,34 0,00 0,13 0,31 1,01 

18 6,95 1,70 11,02 4,02 2,36 0,23 0,69 0,00 0,18 0,37 1,33 

20 6,88 1,84 10,03 4,25 2,31 0,22      

22 6,87 1,95 8,68 4,75 2,44 0,23      

24 6,86 2,92 6,75 4,66 1,59 0,20      

26 6,87 2,80 4,86 4,63 1,66 0,18      

28 7,00 2,93 23,55 4,96 1,69 0,21      

30 6,94 3,20 22,00 5,06 1,58 0,19      

32 7,04 3,28 21,28 5,25 1,60 0,19      

34 6,98 3,12 20,52 5,43 1,74 0,19      

36 7,09 3,41 19,33 5,64 1,66 0,18      

38 7,04 3,33 18,30 5,77 1,73 0,17      

40 7,09 3,45 17,80 6,00 1,74 0,17      

42 7,10 3,53 17,05 6,10 1,73 0,17      

44 7,05 3,34 15,83 5,90 1,77 0,15      

46 7,03 3,30 14,96 6,35 1,92 0,16      

48 6,98 3,73 14,45 6,38 1,71 0,15           
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Escherichia coli MG1655 selvagem pBBR1MCS2::dha - 5% O.D. 

Tempo pH MSC (g/L) 
Glicerol 1,3 propanodiol Y Y Citrato Piruvato Succinato Lactato Acetato 

(g/L) (g/L) (g de 1,3-pdo/g biomassa) (g de 1,3-pdo/g glicerol) (g/L) (g/L) (g/L) (g/L) (g/L) 

0 6,71 0,1 21,0 0,3 2,3 -      

2 7,42 0,2 20,7 0,5 2,5 0,9      

4 6,95 0,3 20,3 0,5 1,5 0,4 0,50 0,01 0,04 0,39 0,03 

6 7,01 0,5 19,6 0,6 1,3 0,3 0,80 0,02 0,05 0,34 - 

8 7,00 0,6 18,8 0,7 1,1 0,2 1,04 0,03 0,12 0,43 0,03 

10 6,94 0,8 17,3 1,1 1,3 0,2 0,95 0,02 0,12 0,43 0,05 

12 6,95 1,1 15,7 1,8 1,6 0,3 1,03 0,02 0,13 0,48 0,07 

14 6,97 1,6 13,6 2,3 1,4 0,2 1,36 0,03 0,24 0,52 - 

16 6,97 2,3 11,7 2,9 1,3 0,3 1,51 0,04 0,31 0,56 0,08 

18 7,05 3,0 8,6 2,9 0,9 0,2 1,35 0,04 0,36 0,57 0,10 

20 7,02 3,2 7,2 3,2 1,0 0,2      

22 7,02 3,3 23,4 3,3 1,0 0,2      

24 6,82 3,3 22,5 3,7 1,1 0,2      

26 7,04 3,2 21,8 3,9 1,2 0,2      

28 7,03 3,3 21,0 4,0 1,2 0,2      

30 7,05 3,6 19,9 4,0 1,1 0,2      

32 7,02 3,5 19,3 4,1 1,2 0,2      

34 7,06 3,7 18,4 4,4 1,2 0,2      

36 7,08 3,6 18,0 4,5 1,2 0,2      

38 7,10 3,6 17,3 4,1 1,1 0,1      

40 7,10 3,3 16,9 4,3 1,3 0,1      

42 7,09 3,6 16,2 3,9 1,1 0,1      

44 7,11 3,4 15,7 4,0 1,2 0,1      

46 7,05 3,4 14,7 4,0 1,2 0,1      

48 7,08 3,6 14,3 4,2 1,2 0,1           

 


