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RESUMO 

A qualidade das bebidas alcoólicas está intimamente relacionada à presença 

de concentrações equilibradas de compostos voláteis, subprodutos do 

processo de fermentação alcoólica e altamente influenciados pela linhagem da 

levedura utilizada de tal modo que a compreensão das bases moleculares da 

produção de compostos desejáveis represente a possibilidade do incremento 

da qualidade de bebidas fermentadas visando a agregação de valor ao produto 

final. O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise de 

características genéticas e fisiológicas das leveduras isoladas da produção de 

cachaça com potencial para aplicação na produção de outras bebidas 

alcoólicas. Desse modo, 118 linhagens da coleção LBCM foram avaliadas 

quanto a capacidade de metabolização de maltose, produção de baixas 

concentrações de sulfeto de hidrogênio, capacidade de transporte de 

maltotriose e capacidade de produção de compostos voláteis. A despeito de 

sua origem comum, as leveduras avaliadas apresentaram diferenças 

significativas em sua fisiologia. Algumas dessas leveduras apresentam 

potencial biológico para aplicação na produção de outras bebidas, como, por 

exemplo, cerveja. A linhagem LBCM1073 foi selecionada dentre as demais por 

ser heterotálica e pela sua capacidade de produção de acetato de isoamila, um 

éster altamente desejável em diversas bebidas alcoólicas. Após 

sequenciamento genômico dessa levedura, com cobertura de 263 vezes e a 

predição de 5686 genes, análises de genômica comparativa revelaram que a 

linhagem LBCM1073 apresenta um conjunto de 24 genes ausentes na 

linhagem laboratorial S. cerevisiae S288c. Alguns desses genes apresentam 

similaridade com S. bayanus e Lachancea sp. Um total de 64,15% dos genes 

da linhagem LBCM1073 apresenta ortólogos com genes de 40 ascomicetos 

avaliados. Dentre as vias já mencionadas na literatura como relacionadas à 

produção de compostos voláteis, a via de sinalização mTOR e a glicólise, são 

as que apresentaram maior percentual de genes ortólogos, justificado pela 

ampla distribuição dessas duas vias dentre os organismos utilizados para 

análise. Ao serem comparadas as sequências de aminoácidos de 34 enzimas, 
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relacionadas à produção de compostos responsáveis por aromas, 13 foram 

idênticas entre LBCM1073 e S. cerevisiae S288c. Para as demais, as proteínas 

codificadas por LEU4, PMA1, RSP5, TOR1 e FAS2 não apresentaram as 

substituições descritas na literatura como relacionadas à maior produção de 

compostos on flavour. Em conjunto, esses dados mostram que LBCM1073 e S. 

cerevisiae S288c apresentam diversas distinções a nível genômico. Uma 

metodologia capaz de contribuir para melhor elucidar essas diferenças em 

relação à produção de compostos secundários à fermentação é a técnica de 

BSA (Bulked Segregants Analisys) ou análise de agrupamentos de 

segregantes. As análises fenotípicas de segregantes obtidos do cruzamento 

entre LBCM1073 e S. cerevisiae S288c revelou uma discreta relação direta 

entre a capacidade de conversão de álcool isoamílico em acetato de isoamila e 

o crescimento na presença de TFL 0,5 mM. Além disso, os segregantes já 

obtidos e avaliados poderão ser empregados na análise de QTLs envolvidos na 

produção de acetato de isoamila. 

Palavras-chave: Saccharomyces cerevisiae, flavour, análises genômicas, 

cachaça, cerveja. 

 

  



VII 
 

ABSTRACT 

 

The quality of beverages is closely related to the presence of volatile 

compounds, by-products of the alcoholic fermentation process and highly 

influenced by the yeast strain used. Thus, the investigation of the molecular 

basis involved in desirable compounds production may represent the possibility 

of increasing the quality of fermented beverages in order to add value to the 

final product. These present work aims to perform an analysis of genetic and 

physiological characteristics of yeasts isolated from the fermentation of cachaça 

with potential for application in the production of other beverages with adequate 

sensorial quality. 118 strains of the LBCM collection were evaluated for maltose 

metabolism, production of low concentrations of hydrogen sulphide, maltotriose 

transport and volatile compounds production. In spite of their common origin, 

the evaluated yeasts presented significant differences in relation to the 

physiological characteristics analyzed. Some of these yeasts have biological 

potential for application in the production of other beverages, such as beer. The 

strain LBCM1073 was selected among the others because it is heterotalic and 

because of its capacity to produce isoamyl acetate, a highly desirable ester in 

various alcoholic beverages. The whole genome sequencing with a 263x depth 

coverage and 5686 predicted genes revealed that the LBCM1073 strain 

presents a set of 24 genes absent in the S. cerevisiae S288c laboratory strain 

and that some of these genes have similarity to S. bayanus and Lachancea sp. 

64.15% of the LBCM1073 genes presents orthologs with 40 ascomycetes 

evaluated. Among the pathways already mentioned in the literature related to 

the production of volatile compounds, the mTOR signaling pathway and 

glycolysis are the ones that presented the highest percentage of orthologous 

genes, justified by the wide distribution of these two pathways among the 

organisms used for analysis. The amino acid sequences comparison for 34 

enzymes related to the flavoring compounds production, revealed that 13 are 

identical between LBCM1073 and S. cerevisiae S288c. To the other hand, the 

proteins encoded by LEU4, PMA1, RSP5, TOR1 and FAS2 did not present the 
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substitutions described in the literature as related to the higher production of 

flavoring compounds. Together, these data shows that LBCM1073 and S. 

cerevisiae S288c have several genomic distinctions. A methodology able to 

contribute to better elucidate these differences in relation to the production of 

fermentation by-products is the BSA (Bulked Segregants Analyzes). Phenotypic 

analyzes of meiotic segregants obtained from the cross between LBCM1073 

and S. cerevisiae S288c revealed a direct relationship between the ability to 

convert isoamyl alcohol to isoamyl acetate and growth in the presence of 0.5 

mM TFL. In addition, the segregants already obtained and evaluated can be 

applied in the QTLs analysis involved in isoamyl acetate production. 

Key words: Saccharomyces cerevisiae, flavour, genomic analysis, cachaça, 

beer. 
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1. INTRODUÇÃO 

A cachaça é a bebida obtida pela destilação do mosto fermentado de 

cana-de-açúcar, com graduação alcoólica de 38 a 54% (v/v), à temperatura de 

20°C, com características sensoriais peculiares (Brazil, 2005). Na produção da 

cachaça, a fermentação ocorre, comumente, de forma espontânea, ou seja, 

pela ação dos microrganismos naturalmente encontrados nos substratos, no 

ambiente e nos utensílios utilizados. No entanto, nesses casos podem ocorrer 

variações nas caracterísiticas sensoriais da bebida, decorrentes da presença 

de outros microrganismos durante a fermentação. Como alternativa à 

fermentação espontânea, podem ser utilizadas leveduras selecionadas, 

contribuindo para a padronização do processo (Pataro et al., 1998).  

Estudos conduzidos no Laboratório de Biologia Celular e Molecular 

(LBCM) do Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas (NUPEB) da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), permitiram o desenvolvimento de 

técnicas de isolamento e seleção de linhagens de Saccharomyces cerevisiae 

com características adequadas para a produção de cachaça de alambique de 

qualidade. Os critérios de seleção baseiam-se: na tolerância à estresses (alta 

temperatura, osmolaridade e etanol), na capacidade de floculação, na 

capacidade de produzir baixas concentrações de ácido sulfídrico, na alta 

atividade da enzima invertase e na resistência a drogas (trifluor-D,L-leucina e 

cerulenina) e finalmente na capacidade de produção de álcoois superiores e 

seus específicos ésteres (De Araújo Vicente et al., 2006). Mais de uma centena 

de leveduras já foram isoladas utilizando este procedimento, a partir de 

diferentes unidades produtoras de cachaça existentes em Minas Gerais, Bahia, 

Rio de Janeiro e Espírito Santo, passando a compor a coleção de linhagens do 

LBCM. 

Nos últimos anos, as leveduras da coleção LBCM vem sendo utilizadas 

em diversas pesquisas na área biotecnológica. Foi demonstrado, em 2013, que 

algumas das linhagens isoladas da produção de cachaça apresentam 

características adequadas também para produção de cerveja, tais como a 
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capacidade de metabolizar maltose e de crescer em baixas temperaturas, 

como 15 e 20°C (Araújo, 2013). Além disso, em 2014, foi estudada a 

capacidade de floculação de algumas dessas leveduras, uma característica 

altamente desejável industrialmente. Acredita-se que a presença dos genes 

FLO1, FLO5 e FLO11 e a expressão dos genes FLO5 e FLO11, sejam 

responsáveis pela floculação das linhagens estudadas (Alvarez et al., 2014). 

As leveduras da Coleção LBCM também se mostraram aplicáveis à 

produção de biocombustíveis pela sua capacidade de produção de etanol e de 

lipídeos para produção de biodiesel, além de capacidade de utilização de 

fontes de carbono alternativas, tolerância à altas concentrações de sacarose, 

etanol, metanol, alumínio e zinco, e de tolerarem ampla faixa de pH (Da 

Conceicao et al., 2015). Essa plasticidade fenotípica das linhagens da cachaça 

reforça seu potencial de aplicação em diferentes processos biotecnológicos, 

incluindo a produção de outras bebidas fermentadas.   
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. A LEVEDURA Saccharomyces cerevisiae 

 

Leveduras são fungos unicelulares do filo Ascomycota, classe 

Hemiascomycetes e apresentam-se amplamente dispersas em ambientes 

naturais, como folhas, flores, solo e água, além da pele e do trato 

gastrointestinal de animais endotérmicos (Schneiter, 2004).  

A espécie de levedura melhor estudada e de maior importância 

comercial é a Saccharomyces cerevisiae, que, há muito, vem sendo utilizada 

na fermentação de carboidratos presentes no arroz, trigo, cevada, milho, para 

produção de bebidas alcoólicas (Schneiter, 2004; Hubmann et al., 2013). Esta 

levedura também podem ser utilizadas como suplemento nutricional por ser 

abundante em proteínas, vitaminas do complexo B e ácido fólico (Schneiter, 

2004). Além disso, essa espécie também é utilizada como organismo modelo 

para pesquisas biológicas, em especial por seu rápido crescimento, facilidade 

de replicação e manipulação genética (Gibson e Muse; Schneiter, 2004; 

Pevsner, 2015; Willaert, 2017). 

 

2.2. BEBIDAS FERMENTADAS 

 

A produção de bebidas alcoólicas é uma das mais antigas atividades 

desempenhadas pela civilização humana e as tecnologias de fabricação das 

mesmas estão em constante aprimoramento, especialmente em função de seu 

papel econômico. Os mais remotos relatos da produção de bebias alcoólicas 

dizem respeito à produção de vinho e cerveja, por volta de 5000 anos a.C. 

Além de sua contribuição econômica, as bebidas alcoólicas também 

desempenham papel cultural e tradicional, imprimindo, muitas vezes, 

características peculiares de suas regiões de produção, como os vinhos 
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portugueses, a cerveja alemã, a tequila mexicana, o sakê japonês e a cachaça 

brasileira (Venturini Filho, 2010). 

Diversas matérias primas podem ser utilizadas na fabricação de bebidas 

fermentadas, sendo mais representativas as frutas e os cereais. Na América 

Latina, são produzidos diversos alimentos fermentados típicos. Mesmo antes 

da chegada dos europeus, algumas bebidas alcoólicas como a chicha, o 

masato, o pulque e o caxiri já eram fabricadas e consumidas pelos nativos. 

Outras, como a tequila e a cachaça passaram a ser produzidas após a 

colonização europeia (Badotti et al., 2014). 

 

2.2.1 CACHAÇA 

 

A aguardente de cana, a mais tradicional bebida destilada brasileira, é 

produzida em praticamente todas as regiões do país. O solo fértil e o clima 

quente e úmido permitiram o rápido desenvolvimento da cultura da cana-de-

açúcar, a partir do ano de 1532, introduzido por Martim Afonso de Souza, na 

Capitania de São Vicente (Venturini Filho, 2010).  

Até o fim da 2ª Guerra (1939-1945), a produção e comercialização de 

aguardente era realizada em pequena escala, por proprietários rurais e 

instituições familiares. Após o fim da Guerra, o aumento do consumo 

impulsionou o aumento da produção e, consequentemente, a necessidade de 

aprimoramento das técnicas de manufatura, as quais foram, mais tarde, 

fundamentais para implantação do processo de produção de etanol 

combustível (Venturini Filho, 2010). 

A legislação brasileira estabelece que, aguardente de cana é a bebida 

com graduação alcoólica de 38% vol (porcentagem em relação ao volume) a 

54% vol a 20ºC, obtida do destilado alcoólico simples de cana-de-açúcar ou 

pela destilação do mosto fermentado do caldo de cana-de-açúcar, podendo 

estar presente até 6 g/l de açúcares, expressos em sacarose. Já a 
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denominação “cachaça” deve ser utilizada exclusivamente para a “aguardente 

de cana produzida no Brasil” (Brazil, 2005). 

A fabricação da cachaça inicia com a moagem da cana-de-açúcar, que 

tem por finalidade a extração do caldo, presente nos colmos da mesma. A 

etapa de moagem pode, ou não, ser precedida da higienização dos colmos 

(Figura 1). O caldo obtido, após filtração e decantação, será utilizado no 

preparo do mosto. A diluição, em água, do caldo de cana permite a redução do 

teor de açúcares para 14 a 16° Brix, sendo 1° Brix equivalente a 1g de açúcar 

por 100g de solução. Essa diluição faz permite que o caldo se adeque melhor 

às necessidades das leveduras que realizarão a fermentação (Venturini Filho, 

2010). Nas dornas de fermentação o processo fermentativo pode durar de 24 a 

48 horas, durante o qual os microrganismos, inoculados ou não, realizarão a 

fermentação alcoólica. O mosto fermentado passa a ser chamado de vinho, e 

deve ser submetido à destilação para a separação do etanol e outros 

compostos voláteis da fase aquosa. O processo de aquecimento do vinho 

também propicia a formação de novos compostos, que influenciarão o flavour 

da bebida. 
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Figura 1: Diagrama esquemático das etapas da produção de cachaça. 

 

A cachaça de alambique é um produto com denominação especial, em 

função de peculiaridades no seu processo de destilação. Nesse caso, a 

destilação do vinho é realizada em alambiques de cobre e origina três frações, 

chamadas cabeça, coração e cauda. A primeira fração, ou cabeça, contém 

significativas quantidades de compostos indesejáveis como o metanol e 

aldeídos, enquanto a cauda contém a maior proporção dos ácidos voláteis. A 
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porção intermediária, ou coração, corresponde à “cachaça nova” e contém 

álcoois superiores e ésteres que proporcionam ao consumidor uma sensação 

palatável agradável  (Miranda, 2005). 

Na produção de cachaças de qualidade, logo após a destilação, a 

“cachaça nova” deve permanecer em descanso, que varia de dois a três 

meses, para que os componentes sensoriais se equilibrem. Em alguns casos, 

esse processo é realizado em recipientes de madeira que pode ser 

denominado envelhecimento (Miranda, 2005). 

Diversos estudos demonstram que leveduras da espécie S. cerevisiae 

isoladas da produção de cachaça apresentam grande diversidade molecular 

(Schwan et al., 2001; De Araújo Vicente et al., 2006; De Souza et al., 2012; 

Badotti et al., 2014; Barbosa et al., 2016). 

Em 2014, Badotti e colaboradores, avaliaram as relações filogenéticas 

de 73 linhagens de leveduras isoladas de dornas de fermentação de cachaça 

em diferentes regiões geográficas no Brasil. Com base no sequenciamento do 

DNA mitocondrial (gene COX2) e do DNA nuclear (genes EGT2, CAT8 e 

BRE5), foi verificada a presença de dois grupos de alelos bem diferenciados. 

Os alelos do primeiro grupo foram idênticos aos encontrados em leveduras de 

vinho, proveniente da Europa ou da América Latina. O outro grupo de alelos 

apresentou grande similaridade com linhagens isoladas de outras bebidas 

fermentadas, típicas da América Latina, como a tequila e a chichia. A alta 

frequência de alelos provenientes de linhagens de vinho provavelmente se 

deve à introdução de leveduras de vinho trazidas da Europa por imigrantes que 

iniciaram a produção dessa bebida no Brasil. Dentre os 73 isolados, foram 

observados 46 genotipos, ou seja, a grande variedade genotípica encontrada 

corrobora com outros trabalhos que mostra a alta diversidade das leveduras 

dessa procedência (Badotti et al., 2014). 
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2.2.2 CERVEJA 

 

A produção de cerveja a partir de grãos de cereais é um dos mais 

antigos processos biotecnológicos que se tem conhecimento. O primeiro 

registro trata da produção de uma cerveja ácida, na Suméria, em 6000 a.C. 

(Venturini Filho, 2010).  

Até o Séc. XIX não se tinha claro conhecimento da ação das leveduras 

na produção de bebidas. Em 1876, Louis Pasteur descreveu, no livro Etudes 

sur la Bière, o processo fermentativo causado por microrganismos. Em 1883 

Emil Hansen obteve uma cultura pura, em meio sólido, da levedura cervejeira 

denominada Calsberg Yeast Number 1 (Saerens et al., 2010).  

Tradicionalmente, as leveduras cervejeiras podem ser divididas em dois 

tipos: ale e lager. Originalmente, a distinção entre esses dois tipos de leveduras 

era realizada com base em sua capacidade de floculação. Leveduras ale 

tendem a permanecer no topo das dornas durante a fermentação, sendo 

denominadas top fermenters. As leveduras ale, em geral, são usadas em 

fermentações a temperaturas mais altas, entre 15 e 26°C. Por outro lado, 

leveduras lager sedimentam no fundo dos fermentadores, sendo chamadas 

bottom fermenters e são utilizadas em temperaturas entre 8 e 15°C. Cervejas 

lager representam cerca de 90% da cerveja produzida no mundo e leveduras 

lager são a escolha da maior parte das pesquisas realizadas com leveduras 

cervejeiras (Saerens et al., 2010). 

Tanto leveduras ale quanto leveduras lager pertencem ao gênero 

Saccharomyces, que compreende um grande número de espécies 

industrialmente importantes, como S. cerevisiae, S. bayanus, S. paradoxos, S. 

pastorianus, S. cariocanus, S. kudriazenii e S. mikitae. Leveduras ale e lager 

são fisiologicamente e geneticamente distintas, pertencendo a espécies 

diferentes. As leveduras do tipo ale pertencem à espécie S. cerevisiae. O 

isolado de Hansen, denominado S. calsbergensis, tratava-se de uma levedura 
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lager, que, anos mais tarde, e a partir de técnicas taxonômicas mais 

sofisticadas, foi reclassificada como S. pastorianus (Saerens et al., 2010), 

Especula-se que leveduras lager são híbridos originados do cruzamento 

entre S. cerevisiae e uma espécie não-cerevisiae. Esse cruzamento 

provavelmente aconteceu no século XV, na Bavária, resultante da pressão 

seletiva exercida pelo meio: mosto cervejeiro com altas concentrações de 

açúcares e as baixas temperaturas do inverno Europeu. Dessa maneira, as 

leveduras lager se mantiveram no ambiente cervejeiro em função do meio 

altamente seletivo, não sendo relatado seu isolamento em outra condição. A 

origem da porção não-cerevisiae das leveduras lager é objeto de várias 

pesquisas, beneficiadas pelos avanços das ferramentas de biologia molecular. 

Uma das hipóteses é de que a linhagem de S. eubayanus, proveniente da 

Patagônia  chegou à Europa a bordo de navios transatlânticos  (Libkind et al., 

2011) e a outra, é de que  ela seja proveniente do extremo leste da Ásia, no 

Tibet (Wendland, 2014). Análises genômicas sugerem que a porção não-

cerevisiae das leveduras lager seja mesmo proveniente do Tibet, já que ela 

representa 99,82% de complementação do genoma, contra 99,56% da 

linhagem da Patagônia (Wendland, 2014).  

O processo de produção da cerveja requer quatro componentes 

essenciais: a água, o malte de cevada, o lúpulo e o fermento (leveduras), 

embora a legislação brasileira permita o uso de adjuntos: arroz, trigo, milho, 

aveia e sorgo, desde que seja respeitado o mínimo de 20% de malte de cevada 

(Brazil, 1997; Brasil, 2009).  

A Figura 2 representa, esquematicamente, as etapas da produção de 

cerveja. O primeiro passo, ou maltagem, é dividido em três fases: germinação, 

maceração e secagem. Seu principal objetivo é ativar as enzimas do grão de 

cevada, dentre elas, as proteases. As proteases do malte, podem ser 

classificadas como endopeptidases, carboxipeptidases e aminopeptidases. 

Elas são responsáveis pela hidrólise de proteínas e liberação de aminoácidos 
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durante a germinação do grão (Jones, 2005). É comum que a cevada já 

chegue maltada às cervejarias (Morado, 2009). 

 

Figura 2: Diagrama esquemático das etapas da produção de cervejas (Araújo, 2013). 
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 Após a maltagem ocorre o processo da brassagem, que consiste na 

moagem do malte, mosturação (aquecimento controlado do malte), filtração do 

mosto, fervura e resfriamento. O malte moído permite a liberação do conteúdo 

dos grãos de cevada, que, durante a mosturação, serão suspensos em água e 

aquecidos para solubilizar o conteúdo e permitir a ação das amilases. A α-

amilase cliva internamente as ligações α-1,4 do amido, resultando em 

oligossacarídeos, enquanto a β-amilase cliva as ligações α-1,4 das 

extremidades, resultando em moléculas de maltose. A dextrinase hidroliza 

ligações α-1,6 internamente, removendo ramificações e a α-glucosidase cliva 

ligações α-1,4 das extremidades não redutoras, produzindo glicose (Evans et 

al., 2005). A atividade dessas enzimas acontece entre 60 e 65°C (Mousia et al., 

2004).  

Na filtração, os sólidos do mosto serão removidos, e este deverá ser 

fervido e resfriado antes que seja iniciada a fermentação (Aquarone et al., 

2001; Lima et al., 2002; Morado, 2009). É durante a fervura que se adiciona o 

lúpulo, que possui α-ácidos e iso-α-ácidos fundamentais para conferir às 

cervejas o sabor amargo característico, além de substâncias que conferem 

aromas herbais, florais e frutados, e que também possuem ação antimicrobiana 

(Hazelwood et al., 2010). 

A fermentação principal inicia com a adição das leveduras e termina 

quando não houver mais consumo de açúcares pelas mesmas. Ao final da 

fermentação principal, a chamada cerveja verde passará pelo processo de 

maturação em que alguns subprodutos da fermentação poderão sofrer 

modificações (Duong et al., 2011).  

Após a maturação, o produto obtido é filtrado, pasteurizado e 

engarrafado. Com o objetivo de realizar a carbonatação da bebida, a cerveja 

pode ser re-fermentada na garrafa através da adição de açúcares fermentáveis 

durante o envase. A re-fermentação também pode contribuir para o 

enriquecimento do perfil aromático e o aumento do teor alcoólico das cervejas 

(Aquarone et al., 2001; Morado, 2009). 
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2.3 FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA  
 

O processo de fermentação alcoólica é realizado pelas leveduras para 

geração de ATP sem o uso da cadeia de transporte de elétrons. Fontes 

orgânicas de carbono são metabolizadas originando etanol, dióxido de carbono 

e ATP. Além desses, outros subprodutos podem ser gerados durante a 

fermentação, tais como o glicerol, ésteres, álcoois superiores, ácidos 

orgânicos, entre outros. Na fermentação da glicose por leveduras S. cerevisiae, 

o NAD+ (oxidado) é reduzido a NADH + H+, o qual será, novamente, reoxidado 

durante a redução do acetaldeído para formação do etanol. 

 

2.3.1 ETANOL 
 

Nos diversos processos fermentativos industriais o etanol é o composto 

mais importante produzido pelas leveduras. As primeiras civilizações 

desenvolveram métodos de fermentação para explorar os benefícios 

propiciados pela presença do etanol em alimentos, tais como o aumento da 

durabilidade, na digestibilidade e seus efeitos estimulantes. Embora as 

leveduras venham sendo utilizadas pela sua capacidade fermentativa há 

milênios, a via metabólica da produção de etanol somente foi descrita há 

algumas décadas (Goffeau et al., 1996). 

A fermentação alcoólica é o processo de geração de energia a partir da 

degradação de moléculas orgânicas contendo carbono com rendimento líquido 

de 2 moléculas de ATP. O baixo rendimento energético se deve à degradação 

incompleta dos compostos, ou seja, ainda resta grande potencial energético 

nas ligações químicas dos produtos finais. A conversão de glicose em etanol e 

CO2 envolve 12 reações enzimaticamente catalisadas (Figura 3) (Faria-Oliveira 

et al., 2013). Embora as leveduras apresentem preferência por unidades 

monoméricas de carboidratos, tais como glicose, frutose e manose, outros 
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compostos também podem ser utilizados como fonte de carbono para 

fermentação, tais como sacarose, maltose e maltotriose (Venturini Filho, 2010). 

 

 

Figura 3: Fermentação alcoólica da glicose (adaptado) (Faria-Oliveira et al., 2013). 

 

A produção de etanol inicia com a conversão de açúcar em piruvato, 

gerando energia na forma de ATP e reduzindo os cofatores NADH. A partir daí, 
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existem duas possíveis rotas metabólicas principais para o piruvato: respiração 

ou fermentação. Para a maior parte dos eucariotos, o fluxo entre essas duas 

rotas depende da presença de oxigênio. Enquanto, em condições aeróbicas, o 

piruvato será convertido em acetil-CoA pela ação da piruvato desidrogenase, e 

encaminhado ao ciclo do ácido cítrico; na ausência de oxigênio, o piruvato será 

metabolizado para a rota fermentativa (Figura 4) (Venturini Filho, 2010). 

 

Figura 4: Rotas metabólicas do piruvato a partir da glicólise. 

 

A conversão de piruvato em etanol acontece em duas etapas: primeiro, o 

piruvato é convertido em acetaldeído pela ação da piruvato descarboxilase, 

liberando dióxido de carbônico; em seguida, o acetaldeído é convertido em 

etanol pela álcool desidrogenase (ADH). As enzimas representam papel chave 

na escolha das vias respiratória e fermentativa, metabolizando o piruvato. S. 

cerevisiae possuem 7 genes codificantes para a enzima ADH (Lima et al., 

2001). 

O etanol é um importante metabólito para leveduras e sua presença é 

primordial na produção de bebidas fermentadas. Desse modo, diversas 

pesquisas vêm buscando o incremento da eficiência da produção do etanol, 

Açúcar Açúcar Piruvato

Acetil-CoA

Ciclo do 

ácido 

cítrico

EtanolAcetaldeído
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além, claro, do aumento da velocidade da sua produção, em especial pela 

indústria do bioetanol (Lima et al., 2001). 

A produção do etanol está relacionada a alguns parâmetros tais como: a 

fonte de carbono, a presença de alguns elementos químicos e a temperatura. A 

maneira mais fácil de selecionar leveduras com alta capacidade de produção 

de etanol é através da avaliação da tolerância ao etanol (Gallone et al., 2016) 

Em geral, células eucariotas respiram em condições aeróbias, em 

função do maior rendimento de ATP. Por outro lado, algumas leveduras, como 

S. cerevisiae, realizam fermentação, mesmo na presença de oxigênio (De 

Deken, 1966). Embora o rendimento energético seja menor, o etanol produzido 

é altamente tóxico para outras espécies, conferindo uma vantagem competitiva 

importante para estas leveduras. 

Durante o metabolismo dos açúcares, os subprodutos da fermentação 

serão secretados, sendo o equilíbrio de suas concentrações o principal 

responsável pela qualidade sensorial das bebidas fermentadas (Kobayashi et 

al., 2008). A Figura 5 apresenta alguns compostos voláteis produzidos por S. 

cerevisiae, bem como os genes envolvidos na síntese de cada um deles.
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Figura 5: Alguns dos compostos voláteis on e off flavour, sintetizados por Saccharomyces cerevisiae e importantes na produção de 
bebidas fermentadas e genes relacionados à sua produção . 
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2.3.2 DIÓXIDO DE CARBONO, ACETALDEÍDO E ÁCIDO ACÉTICO NO 

PROCESSO FERMENTATIVO 

 

Durante a fermentação, o dióxido de carbono é liberado como 

subproduto da oxidação do piruvato pela ação da piruvato descarboxilase. O 

acetaldeído gerado poderá sofrer a ação da álcool desidrogenase, resultando 

na produção de etanol, ou da aldeído desidrogenase (ADL), com a formação de 

ácido acético. Especificamente para bebidas, a presença do dióxido de carbono 

é importante para garantir a qualidade sensorial do produto (Randez-Gil et al., 

2013). Além disso, em S. cerevisiae, o CO2 pode mediar as interações célula-

célula induzindo crescimento e brotamento celular (Volodyaev et al., 2013).  

Embora o acetaldeído seja um intermediário entre o piruvato e o etanol, 

ele representa um importante composto volátil. Em baixas concentrações o 

acetaldeído apresenta aroma frutado. Porém, acima dos limites de percepção 

olfativa, o acetaldeído confere ao produto aroma de grama. Esse limite de 

percepção olfativa varia conforme o produto e as concentrações de acetaldeído 

podem aumentar durante o envelhecimento do produto (Venturini Filho, 2010). 

Pela sua capacidade de reação com outros compostos, o acetaldeído 

influencia diversos outros parâmetros de qualidade dos produtos fermentados. 

Por exemplo, quando se liga ao dióxido de enxofre (SO2), a possibilidade de 

contaminação do produto aumenta em função da redução das propriedades 

antimicrobianas no SO2 (Liu e Pilone, 2000). 

 

2.3.3 DICETONAS VICINAIS 

 

As dicetonas vicinais podem ser produzidas durante a fermentação 

através de processos não-enzimáticos de descarboxilação de intermediários 

das vias anabólicas da valina e isoleucina. Por exemplo, o acetolactato, 

convertido a partir do piruvato, pode ser desviado para a síntese de valina ou 
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isoleucina. No entanto, o acúmulo de acetolactato, leva à sua secreção para o 

meio. De modo semelhante, durante a biossíntese de isoleucina, aceto-

hidroxibutirato acumulado também pode ser secretado. Ambos compostos 

podem ser convertidos, por descarboxilação não enzimática, formando 2,3-

butanodiona e 2,3-pentanodiona. Ao término da fermentação esses compostos 

podem ser reabsorvidos pelas leveduras e convertidos em acetoina e, 

posteriormente, 2,3-butanodiol e 3-hidroxi-2-pentanona (Figura 5) (Van Bergen 

et al., 2016). 

As dicetonas vicinais conferem às bebidas aroma de nozes e sabor 

amanteigado. Geralmente a presença do diacetil é mais preocupante na 

indústria cervejeira em relação à 2,3-pentanodiona. Isso porque o limite de 

detecção olfativa do diacetil é menor (0,1 µg/g versus 1,0 µg/g). Além disso, 

concentrações de 1 a 4 µ/g de diacetil podem ser desejáveis em vinhos por 

conferir notas amanteigadas. Quando presentes em altas concentrações, as 

dicetonas vicinais podem ser indicativas de contaminação bacteriana 

(Bartowsky e Henschke, 2004). 

A produção de diacetil está diretamente relacionada ao metabolismo da 

levedura, apresentando relação direta com o fluxo metabólico do acetolactado 

à valina ou promovendo a conversão de acetolactato a acetoína. De acordo 

com Wang e colaboradores (2008) uma mutação no gene ILV2, que codifica a 

acetolactado sintase, pode reduzir em até 64% a produção de diacetil (Wang et 

al., 2008). Já a superexpressão de ILV5 resulta na redução de 50 a 60% do 

diacetil (Figura 5) (Mithieux e Weiss, 1995; Kusunoki e Ogata, 2012).  

 

2.3.4 ÁLCOOIS SUPERIORES 

 

Os álcoois superiores são altamente desejáveis em bebidas 

fermentadas, em especial, por servirem de substrato para a formação dos 

ésteres de acetato. A via catabólica de Ehrlich pode ser apontada como umas 
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vias mais bem descritas na produção de aromas (Hazelwood et al., 2008). Ela 

é composta por 3 etapas, sendo os aminoácidos os substratos iniciais (Figura 

6). Por apresentarem similaridade química com outros compostos metabólicos 

tais como o piruvato, acetaldeído e etanol, diversas enzimas envolvidas na 

produção de compostos primários da fermentação estão envolvidas nessas 

vias. A primeira etapa é a transaminação: após a absorção, os aminoácidos 

são convertidos aos respectivos alfa-ceto-ácidos por uma transaminase. em S. 

cerevisiae, transaminases podem ser codificadas pelos genes BAT1, BAT2, 

AAT1, AAT2, ARO8 e ARO9, dentre os quais apenas AAT1 e AAT2 não 

participam da produção de álcoois superiores (Morin et al., 1992). Bat1 e Bat2 

estão diretamente envolvidos na transaminação de aminoácidos de cadeia 

ramificada, enquanto Aro8 e Aro9 funcionam como transaminases dos 

aminoácidos aromáticos fenilalanina e triptofano, respectivamente (Kispal et al., 

1996).  

 

Figura 6: Via Catabólica de Ehrlich (adaptado) (Figueiredo, 2016). 

 

A segunda etapa da via catabólica de Ehrlich é a descarboxilação, uma 

etapa irreversível de conversão do alfa-cetoácido em aldeído. Dentre os genes 

envolvidos, podem ser citados: PDC1, PDC5, PDC6 e ARO10 (Vuralhan et al., 

2003).  
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A etapa final da via catabólica de Erhlich é a redução. Essa etapa é 

catalizada por várias aldeídodesidrogenases ou aril-álcool desidrogenases, 

especialmente ADH1 e ADH2 (Pires et al., 2014). 

 Por outro lado, álcoois superiores também podem ser produzidos por 

uma via anabólica. Os α-cetoácidos, intermediários na via de Ehrlich, podem 

ser formados através da biossíntese de novo de aminoácidos, através do 

metabolismo de carboidratos. O produto gênico de ILV2 é o responsável por 

catalisar a primeira etapa da via, a partir de piruvato (Pires et al., 2014). 

Apesar de apresentarem limite de percepção sensorial alto, os álcoois 

superiores são bastante desejáveis em bebidas fermentadas. Os principais 

álcoois superiores encontrados em bebidas fermentadas são: 1-propanol 

(aroma de álcool), 1-butanol (aroma alcoólico), isobutanol (aroma alcoólico), 

álcool isoamílico (aroma de banana) e 2-feniletanol (aroma de rosas). A 

produção desses compostos pode ser considerada desejável ou indesejável, 

conforme a concentração e a bebida em questão. Dentre os fatores que 

influenciam a produção de álcoois superiores, podemos citar a composição do 

meio, em especial a fonte de carbono e de nitrogênio, além da temperatura de 

fermentação e da oxigenação do mosto (Landaud et al., 2001; Saerens et al., 

2008; Dack et al., 2017). 

Os fatores genéticos que influenciam a produção de álcoois superiores, 

até então, descritos na literatura são: o aumento da produção de isobutanol 

pela superexpressão de ADH6 (Kondo et al., 2012) e o aumento na produção 

de 2-feniletanol pela superexpressão de ADH1 (Shen et al., 2016). Além 

desses, os genes ILV2, ILV3, ILV5, BAT1, ALD2, ALD5, ALD6, ARO10, ADH2 

também tiveram seu envolvimento na produção de álcoois superiores relatado 

na literatura (Yu et al., 2016). No entanto, diante da intrincada natureza das 

relações existentes entre as vias metabólicas, até o momento, estudos que 

utilizam mutações únicas não foram capazes de explicar completamente a 

produção de álcoois superiores pelas leveduras (Verstrepen et al., 2003). 
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A capacidade de produção de álcoois superiores difere entre linhagens 

de S. cereveisiae. Alguns estudos vem buscando desvendar os papéis 

biológicos desempenhados por esses álccois e já foi descrito que alguns 

insetos apresentam receptores olfativos específicos para detecção desses 

composto (Saerens et al., 2010). Alguns álcoois superiores apresentam, ainda, 

atividade antifúngica. Por exemplo, o álcool isoamílico produzido por Candida é 

capaz de inibir o crescimento germinativo de fungos filamentosos (Ando et al., 

2012). Diversos outros estudos demonstraram propriedade antifúngicas de 

álcoois superiores, embora nenhum deles tenha sido capaz de elucidar o real 

mecanismo de ação dos mesmos (Fiori et al., 2014; Hua et al., 2014; Liu et al., 

2014; Lemos Jr et al., 2016). Alguns álcoois superiores como o 2-feniletanol, o 

tirosol e o farnesol podem atuar na regulação morfológica celular (formação de 

hifas) (Chen e Fink, 2006). 

 

2.3.5 ÉSTERES 

 

Reações de condensação entre um álcool e o acetil-CoA ou Acil-CoA, 

formam, respectivamente, os ésteres de acetato ou os ésteres de ácidos 

graxos de cadeia média (AGCM) (Figura 5). A natureza lipofílica e o tamanho 

dos ésteres de acetato facilitam sua difusão do citoplasma para o meio 

extracelular. Por outro lado, a longa cauda de hidrocarbonetos dos ésteres de 

AGCM reduzem sua capacidade de difusão através da membrana plasmática. 

Desse modo, os ésteres de acetato apresentam maior influência no flavour do 

produto (Verstrepen et al., 2003). 

Os ésteres são sintetizados por álcool acetil transferases (AATases). Em 

S. cerevisiae são conhecidas quatro AATases: Atf1 e Aff2, responsáveis pela 

síntese da maior parte dos ésteres de acetato, Eeb1 e Eht1, que sintetizam os 

ésteres de AGCM (Cherry et al., 2011). Leveduras lager possuem um 

homólogo extra, Lg-ATF1 (Verstrepen et al., 2003). Embora Atf1 e Atf2 estejam 

envolvidas na produção de ésteres de acetato, foi verificado que Atf1 apresenta 
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a mesma especificidade para álcool isoamílico e para o 2-feniletanol. Por outro 

lado, Atf2 apresenta maior especificidade para álcool isoamílico (Stribny et al., 

2016). O papel desses genes na formação dos ésteres vem sendo estudado 

através da superexpressão dos mesmos (Pires et al., 2014). A superexpressão 

de ATF1 pode aumentar em até 18 vezes a produção de acetato de isoamila e 

30 vezes a produção de acetato de etila. Por outro lado, uma linhagem de S. 

cerevisiae atf1Δ, e atf2Δ produziu aproximadamente 50% do acetato de etila e 

40% do acetato de isobutila daqueles quantificados para a linhagem selvagem 

(Verstrepen et al., 2003), deixando claro que podem haver outras AATases 

envolvidas na produção de ésteres de acetato. Em 2017 foi descrita uma nova 

enzima AATase em Wickerhamomyces anomalus, Eat1, capaz de promover a 

síntese de acetato de etila (Kruis et al., 2017). Além dos genes responsáveis 

pela síntese dos ésteres, a esterase Iah1 também influencia o conteúdo final de 

ésteres em alimentos (Zhang et al., 2012). 

Durante fermentações em escala industrial, é comum que as leveduras 

produzam baixas concentrações de ésteres (Pretorius e Lambrechts, 2000). 

Considerando que os limites de percepção humana para esses compostos são 

baixos, é possível alterar a percepção do aroma no produto mesmo com uma 

sutil elevação na produção dessas substâncias. Além disso, os ésteres 

apresentam um efeito sinérgico, exaltando ou mascarando a percepção de 

determinados compostos. Por outro lado, o excesso de ésteres pode tornar o 

produto não palatável, reforçando a importância do equilíbrio entre os 

diferentes compostos (Saerens et al., 2008; Pires et al., 2014). 

Diversos parâmetros podem influenciar a produção de ésteres. Dentre 

os fatores que podem estar relacionados ao aumento na produção de ésteres 

podem ser citados: o aumento da temperatura de fermentação, a maior 

disponibilidade de aminoácidos no mosto, o aumento na concentração de 

açúcares no mosto bem como a fonte de carbono (Verstrepen et al., 2003; 

Saerens et al., 2008). Por outro lado, podem ser citados como fatores 

relacionados à redução das concentrações de ésteres: o aumento na 

concentração de oxigênio no mosto, o aumento nas concentrações de ácidos 
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graxos insaturados e o aumento da pressão hidrostática (Fujii et al., 1997; 

Landaud et al., 2001). Modificações no microambiente das leveduras, 

causados, por exemplo, pela alteração nos formatos ou capacidade dos 

fermentadores, podem resultar em modificações fisiológicas nas leveduras 

como a redução da produção de ésteres. Isso se deve às alterações nas 

concentrações de dióxido de carbono que, no geral, inibem as reações de 

descarboxilação, reduzindo a disponibilidade de substratos para síntese de 

ésteres (Landaud et al., 2001). 

Além das técnicas de engenharia molecular, outra maneira eficiente de 

modular a produção de ésteres é a aplicação de técnicas de genética clássica, 

ou seja, a hibridização sexual. Bons resultados já foram obtidos através dessa 

estratégia para obtenção de leveduras para produção de cerveja e vinho 

(Bellon et al., 2013; Steensels et al., 2014; Mertens et al., 2015). 

Para seleção de leveduras com maior capacidade de produção de 

ésteres, algumas estratégias já foram descritas. Dentre elas, a capacidade de 

crescimento na presença do análogo da leucina, 5,5-5”-trifluoro-DL-leucina 

(TFL), que seleciona mutantes com menor efeito de feedback negativo para a 

via de biossíntese de leucina. Assim, esses mutantes são capazes de acumular 

maiores quantidades de álcool isoamílico e acetato de isoamila (Oba et al., 

2005). De modo semelhante, pode ser realizada a seleção de leveduras 

capazes de produzir maiores concentrações de 2-feniletanol a partir da 

capacidade de crescimento na presença do análogo a fenilalanina ο-fluoro ou 

ρ-fluoro-DL-fenilalanina (Fukuda et al., 1990). 

A capacidade de crescimento na presença de 30 µM de 1-farnesil 

piridina, um análogo do farnesol, foi relacionado ao aumento de 50% na 

produção de acetato de isoamila (Hirooka et al., 2005). Os resultados obtidos 

sugerem que a droga em questão estaria relacionada à atividade de Atf1, não 

havendo retro inibição da via pelo acúmulo de acetato de isoamila. 

Uma vez que AATases podem ser inibidas pela presença de metais 

pesados, Hirooka e colaboradores (2010) investigaram a influência de íons 
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cobre na atividade dessas enzimas em relação à produção de acetato de 

isoamila. Nesse caso, foi possível relacionar a resistência aos íons cobre, na 

concentração 8mM, e a maior capacidade de produção do éster citado (Hirooka 

et al., 2010). 

A capacidade de crescimento na presença de cerulenina, um inibidor da 

síntese de ácidos graxos, diferencia linhagens com uma mutação no gene 

FAS2, que codifica uma ácido graxo sintetase. As linhagens resistentes à 

cerulenina são capazes de produzir maiores quantidades de hexanoato de etila 

e menores quantidades de ácido capróico (Ichikawa et al., 1991). 

Ainda não há consenso a respeito do papel fisiológico da produção de 

ésteres pelas leveduras. Uma das hipóteses é que esses compostos 

contribuiriam na regulação do balanço redox intracelular (Malcorps e Dufour, 

1992). Outros pesquisadores sugerem que alguns ésteres atuariam na 

manutenção da fluidez da membrana plasmática em condições de estresse 

(Mason e Dufour, 2000). Dentre todos os compostos voláteis, os ésteres 

representam o mais importante grupo de substâncias capazes de atrair insetos 

como Drosophila melanogaster, D. simulans, D. suzukii, Arum palaestrinum, 

dentre outros (Stökl et al., 2010; Christiaens et al., 2014; Scheidler et al., 2015). 

Assim como os álcoois superiores, também os ésteres podem apresentar efeito 

antifúngico, propiciando uma vantagem competitiva em relação, por exemplo, 

aso Aspergilus ochraceus (Masoud et al., 2005). 

 

2.3.6 COMPOSTOS SULFURADOS 

 

Todas as leveduras são capazes de produzir compostos de enxofre em 

reações de anabolismo ou catabolismo dos aminoácidos metionina e cisteína. 

Os compostos de enxofre apresentam maior relevância na produção de cerveja 

e vinho, sendo comumente descritos como odor de “ovo podre”, característico 

do sulfeto de hidrogênio, ou de “repolho”, característico dos sulfitos (Cordente 
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et al., 2012). Em meios cuja concentração desse aminoácidos seja 

relativamente baixa, as leveduras assimilam enxofre inorgânico. Em seguida, 

sulfatos sofrem reações de redução, formando sulfitos que podem ser 

combinados com compostos nitrogenados para formação de cisteína e, 

posteriormente, metionina. A partir daí, esses aminoácidos servirão de 

substrato para síntese proteica ou metabolizados, formando compostos voláteis 

de enxofre (Figura 5). Um desses, compostos, o sulfeto de hidrogênio pode, 

facilmente, deixar a célula por difusão (Swiegers et al., 2005). O dimetilsulfeto 

(DMS) também pode ser produzido pelas leveduras a partir de percussores 

presentes no mosto: D-dimetilsulfóxido (DMSO) e S-metil-metionina (Hansen, 

1999; Venturini Filho, 2010). 

Baixas concentrações de nitrogênio aumentam a síntese de compostos 

de enxofre. Por outro lado, é possível reduzir drasticamente a produção de 

sulfeto de hidrogênio através da suplementação do meio com fonte de 

nitrogênio contendo metionina (Mendes‐Ferreira et al., 2004). 

 

2.3.7 COMPOSTOS FENÓLICOS 

 

O bioprocessamento de polímeros de lignina presentes nas paredes de 

células vegetais, durante as etapas da mosturação, libera compostos tais como 

ácidos carboxílicos e os compostos fenólicos e podem representar um 

importante inibidor do crescimento microbiano. S. cerevisiae, assim como 

outras leveduras, são capazes de realizar a conversão desses compostos em 

outros, de menor toxicidade (Klinke et al., 2004). As enzimas codificadas pelos 

genes PAD1 e FDC1 desempenham papel fundamental na descarboxilação do 

ácido hidroxicinâmico. Durante a fermentação, Pad1 e Fdc1 convertem ácidos 

ferúlico, ρ-cumarico e cafeico em 4-vinilguaiacol (4-VG), 4-vinilfenol (4-VP) e 4-

vinilcatecol (4-VC), respectivamente. O 4-VG está associado ao aroma de 

cravo, enquanto 4-VP, à aroma medicinal ou de ”curativo adesivo”. A presença 

de compostos fenólicos em bebidas é ambígua. Na maioria das bebidas 
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fermentadas, os compostos fenólicos são considerados off flavour. Porém, em 

alguns estilos de cerveja, tais como Hefeweizen, American coolship e Lambic 

os mesmos compostos são desejáveis e ajudam a definir o estilo (Vanbeneden 

et al., 2008). 

A produção de compostos fenólicos por S. cerevisiae é altamente 

dependente da presença de seu precursor no meio, os quais ativam a 

transcrição dos genes PAD1 e FDC1 (Figura 5) (Vanbeneden et al., 2008). 

Além disso, outros fatores como a fonte de carbono e a temperatura também 

afetam a produção de compostos fenólicos, embora ainda não se conheçam os 

mecanismos responsáveis (Cui et al., 2015). 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Até 2014 o crescimento econômico brasileiro impulsionou a indústria de 

bebidas, com investimentos na capacidade produtiva por parte das empresas. 

Desse modo, a produção do setor cresceu mais que o PIB, proporcionalmente, 

entre 2003 e 2016. As duas bebidas mais produzidas e consumidas no Brasil 

são refrigerante e cerveja (Cervieri Júnior, 2017). Em 2016, foram produzidos 

no Brasil, 13,3 bilhões de litros de cerveja (Group, 2016) .  

As grandes empresas são as responsáveis pelo maior volume de 

negócios do setor de bebidas na economia brasileira. Nesse caso, o aumento 

nas margens de lucro são proporcionais aos ganhos de produtividade. No 

entanto, nos últimos anos, pequenas e médias empresas vem crescendo no 

segmento, apresentando como fator preponderante o desenvolvimento de 

produtos com qualidade superior, destinados a consumidores com maior 

sofisticação no padrão de consumo (Cervieri Júnior, 2017). 

A legislação brasileira estabelece que uma cerveja, para ser considerada 

especial, deve possuir 75% (setenta e cinco por cento) ou mais de malte de 

cevada, em peso, sobre o extrato primitivo, como fonte de açúcares (Brasil, 

2015). Para consumidores, cerveja especiais abrangem as variedades 

produzidas a partir de matérias-primas de melhor qualidade, por meio de 

processos produtivos que primam pela qualidade do produto final (Cervieri 

Júnior, 2017). Assim, o mercado de cervejas especiais no Brasil é composto 

pelas cervejas artesanais nacionais e importadas e por cervejas de qualidade 

superior, produzidas, principalmente, em microcervejarias e em cervejarias de 

médio porte, as quais apresentam expectativas de expansão em um ritmo 

acelerado nos próximos anos (Cervieri Júnior, 2017). 

Além das cervejas especiais, a cachaça também vem apresentando 

destaque no mercado de bebidas artesanais. Embora apresente dificuldades 

como a informalidade nas operações das empresas produtoras e o baixo 

volume de exportação, a produção de cachaça possui potencial de expansão. 
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Como evidência desse fenômeno, pode ser citado o interesse de 

internacionalização da bebida por grandes grupos econômicos ao realizarem a 

aquisição de marcas como a Sagatiba, pela Campari em 2011 e da Ypioca, 

pela Diageo em 2012 (Cervieri Júnior, 2017). 

De maneira semelhante ao ocorrido com a cerveja e a cachaça, o 

mercado produtor de vinho também passou a agregar maior valor à cadeia 

produtiva a partir da promoção do enoturismo. Dessa forma, além do 

incremento à renda dos produtores, é possível desenvolver a região como um 

todo, como bares, restaurantes e rede hoteleira (Cervieri Júnior, 2017). 

Considerando o potencial de aplicação biotecnológica das leveduras 

previamente isoladas de dornas de fermentação de cachaça, foi proposta a 

avaliação das características bioquímicas para avaliação da aplicação dessas 

linhagens para produção de outras bebidas. A avaliação da capacidade de 

produção de compostos voláteis, on e off flavour, também constitui etapa 

importante na seleção de leveduras para utilização na fabricação de bebidas 

fermentadas. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o potencial biotecnológico das leveduras isoladas de dornas de 

fermentação de cachaça para produção de outras bebidas. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Selecionar leveduras com capacidade de utilização de maltose como 

fonte de carbono, menor produção de sulfeto de hidrogênio e capacidade de 

transporte de α-glicosídeos. 

Caracterizar a produção dos compostos voláteis produzidos pelas 

linhagens selecionadas. 

Avaliar a resistência a drogas descritas na literatura como relacionadas 

ao incremento na produção de compostos on flavour. 

Verificar a existência de correlações entre resistência a drogas e a 

produção dos compostos quantificados. 
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5. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

A Figura 7 representa o diagrama com as etapas utilizadas para 

avaliação do potencial biotecnológico das leveduras para produção de outras 

bebidas. 

 

Figura 7: Diagrama esquemático do delineamento experimental para avaliação do 
potencial biotecnológico das leveduras isoladas de dornas de fermentação de cachaça 
para produção de outras bebidas. As metodologias utilizadas em cada uma das etapas 
encontram-se descritas no Anexo I. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA DAS LEVEDURAS DA CACHAÇA 
 

A utilização de leveduras isoladas de dornas de fermentação de cachaça 

para produção de outras bebidas requer a seleção de linhagens que sejam 

capazes de se adaptar às novas condições do meio, tais como capacidade de 

fermentação de maltose e maltotriose e incapacidade de produção de 

compostos off flavour como o sulfeto de hidrogênio (Araújo, 2013).  

 

6.1.1 CAPACIDADE DE METABOLIZAÇÃO DE MALTOSE 
 

Sendo a maltose o açúcar mais abundante no mosto cervejeiro (50 a 

60%) (Alves et al., 2008), as linhagens neste estudo foram avaliadas quanto à 

capacidade de metabolização desse açúcar. Para tanto, foram comparadas as 

velocidades específicas de crescimento em meio sintético contendo maltose e 

glicose. Das 118 linhagens avaliadas, 89 apresentaram velocidades específicas 

de crescimento semelhantes ou maiores em meio contendo maltose, quando 

comparadas à glicose (Anexo II). Essas estirpes prosseguiram às demais 

etapas de seleção. 

 

6.1.2 CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE SULFETO DE HIDROGÊNIO 
 

O sulfeto de hidrogênio pode ser produzido pelas leveduras durante a 

biossíntese do aminoácido metionina (Saerens et al., 2010). Em cervejas, esse 

composto é altamente indesejado, ainda que em baixas concentrações. Dessa 

maneira, as 89 linhagens de leveduras, capazes de metabolizar maltose, foram 

avaliadas quanto à capacidade de produção de sulfeto de hidrogênio e 

classificas conforme descrito no item 3.2.2. As 62 linhagens com menor 

produção de sulfeto de hidrogênio, ou seja, classificadas como baixa produção 
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(+) ou nenhuma produção (-) desse composto, foram selecionadas para as 

demais etapas de seleção (dados não mostrados). A levedura C. albicans 

ATCC 18804 foi utilizada como controle positivo, uma vez que é altamente 

produtora de H2S (Nickersok, 1953). 

6.1.3 CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE α-GLICOSÍDEOS 
 

 A maltotriose é o último açúcar do mosto a ser consumido, mas 

representa uma parcela importante dos açúcares fermentáveis do mesmo (10 a 

15%) (Saerens et al., 2010). No entanto, nem todas as leveduras são capazes 

de realizar o transporte deste carboidrato, resultando em cervejas com baixa 

concentração de etanol e de sabor atípico. O gene AGT1 codifica para Agt1p, 

responsável pelo transporte de α-glicosídeos, como a maltotriose, para o 

citoplasma celular. Esse transporte pode ser determinado através de um teste 

colorimétrico que utiliza o composto ρNPαG como substrato (Hollatz e 

Stambuk, 2001). 

 Todas as 62 linhagens de leveduras selecionadas, ainda que em 

diferentes níveis, foram capazes, de transportar α-glicosídeos, de acordo com a 

metodologia aplicada (Figura 8). 

Figura 8: Transporte de α glicosídeos quantificado para as 62 linhagens de leveduras 
selecionadas (nmoles de PNPαG.min-1.g células-1). Foram utilizadas como controles as 
linhagens comerciais WB-06 (ale) e W-3470 (lager). 
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6.2 CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE COMPOSTOS VOLÁTEIS. 
 

Diversos são os fatores capazes de interferir na produção de compostos 

secundários durante a fermentação de bebidas fermentadas. Podem ser 

citados: a concentração de sólidos solúveis, a temperatura de fermentação e o 

tamanho do inóculo. No entanto, a despeito dos componentes do meio e das 

condições de fermentação, as leveduras são as principais responsáveis pelos 

compostos que formarão o flavour desse tipo de bebida (Cordente et al., 2012). 

As 62 leveduras selecionadas, bem como as duas estirpes comerciais 

cervejeiras, foram cultivadas em meio sintético padrão para avaliação da 

produção de compostos voláteis, on e off flavour. Foram quantificados os 

principais álcoois superiores e ésteres produzidos por leveduras (n-propanol, 

isobutanol, álcool isoamílico, acetato de etila, acetato de isoamila, acetato de 

isobutila, hexanoato de etila, octanoato de etila e decanoato de etila, bem como 

os compostos acetaldeído e diacetil (Tabela 1). Não foram detectados n-

propanol e acetato de hexila para nenhuma das linhagens avaliadas. 
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Tabela 1: Valores quantificados de álcoois superiores e de ésteres, expressos em mg.L-1, para 62 linhagens isoladas de dornas de 
fermentação de cachaça e duas linhagens comerciais cervejeiras, W-3470 e WB06. 

Compostos voláteis 

Número de 
linhagens acima do 
limite de detecção 

Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Mediana Média W-3470 WB-06 
Limite de percepção 
olfativa em cerveja**  

Compostos carbonílicos 

              Acetaldeído 62 0,21 24,46 7,46 7,63 0,59±0,03 0,35±0,02 25 

      Diacetil 26 0,01 1,27 0,21 0,31 0,01±7E-5 * 0,15 

         
Álcoois superiores 

              Isobutanol 62 5,97 45,99 20,56 19,5 8,98±0,50 27,30±0,50 200 

      Álcool Isoamílico 62 21,18 84,44 51,22 49,94 33,03±0,48 64,99±0,59 70 

         
Ésteres de acetato 

              Acetato de etila 62 2,13 42,61 12,03 12,89 15,08±0,02 13,17±0,27 30 

      Acetato de Isobutila 42 0,22 0,81 0,32 0,34 * 0,37±6E-3 1,6 

      Butirato de etila 34 0,07 0,66 0,26 0,28 * 0,31±0,01 0,4 

      Acetato de isoamila 62 0,44 3,59 1,03 1,16 1,11±0,01 1,51±0,05 1,2 

         
Ésteres de AGCM 

              Hexanoato de etila 59 0,07 0,88 0,3 0,32 * 0,25±0,01 0,21 

      Octanoato de etila 57 0,08 1,07 0,37 0,26 0,27±0,01 0,26±2E-3 0,9 

      Decanoato de etila 38 0,03 3,35 0,41 0,56 0,14±4E-3 0,15±9E-3 1,5 

*Abaixo dos limites de detecção. 
** (Kobayashi et al., 2008) 
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Os resultados obtidos demonstram que as leveduras isoladas da 

produção de cachaça são bastante heterogêneas quanto à produção dos 

compostos quantificados. Todas as linhagens apresentaram baixas 

concentrações de acetaldeído, em relação ao limite de percepção olfativa em 

cervejas. Assim como a linhagem comercial WB06 (ale), outras 26 leveduras 

não produziram diacetil em quantidades acima do limite de detecção. 

Considerando o fato que o diacetil é um importante off favour em cervejas, a 

baixa capacidade de produção desse composto é uma característica desejável 

para leveduras potencialmente produtoras de cerveja. 

De modo geral, os valores quantificados para isobutanol foram baixos. 

Por outro lado, as quantidades de álcool isoamílico determinadas, para uma 

boa parte das leveduras, mostrou-se acima dos limites de percepção tanto para 

cervejas quanto para vinhos. 

Os aromas frutado e de abacaxi, associados respectivamente ao acetato 

de isobutila e butirato de etila são altamente desejáveis nas bebidas 

fermentadas (Ferreira et al., 2000; Kobayashi et al., 2008; Gallone et al., 2016). 

As leveduras avaliadas diferiram bastante quanto à capacidade de produzir 

ambos compostos, embora nenhuma delas tenha apresentado valores 

significativamente altos quando comparados aos valores de percepção olfativa.  

Embora, em bebidas, o acetato de etila apresente aroma de maçã 

(Kobayashi et al., 2008), em altas concentrações ele é considerado um off 

flavour por conferir aroma de solvente (Den Abt et al., 2016). Em relação a 

esse composto, as leveduras avaliadas apresentaram valores bastante 

variados (2,13 a 42,61 ppm). Os limites de detecção olfativas para acetato de 

etila em cervejas é de 30 ppm (Kobayashi et al., 2008). Nas condições 

avaliadas, apenas uma das linhagens isoladas da produção de cachaça 

apresentou valor superior a 30 ppm. 

Além de apresentar aroma altamente desejável de banana, o acetato de 

isoamila possui baixo limite de percepção, de tal modo que pequenas variações 
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em suas concentrações podem facilmente ser percebidas por humanos 

(Ferreira et al., 2000). Todas as leveduras avaliadas foram capazes de produzir 

acetato de isoamila e as concentrações máximas observadas foram de 2,99 a 

119 vezes maior que os limites de percepção para cervejas e vinhos, 

respectivamente.   

Os ésteres de AGCM são produzidos em quantidades bem inferiores aos 

ésteres de acetato. No entanto, pequenas concentrações desses compostos 

podem ser percebidas pelo incremento dos aromas florais e frutados 

(Kobayashi et al., 2008). Não foi possível detectar ésteres de AGCM em todas 

as leveduras avaliadas, mas 100% das quantificações foram maiores que os 

limites de percepção olfativa, tanto para cerveja quanto para vinho. 

Embora sejam produzidos pelas leveduras em baixíssimas 

concentrações, muitas vezes inferiores ao limite de percepção olfativa humana, 

esse compostos interagem entre si, agindo de forma sinérgica e provocando 

uma sensação olfativa agradável ao consumidor (Saerens et al., 2008; Pires et 

al., 2014). Essas interações não podem ser quantificadas pelas técnicas 

quimiométricas disponíveis. 

Para melhor elucidar as possíveis relações entre os compostos 

produzidos pelas leveduras, os resultados obtidos foram submetidos à análise 

estatística multivariada. A Figura 9 mostra a análise de componentes principais 

(PCA – Principal Component Analisys). De acordo com essa análise observou-

se que as linhagens LBCM1018, LBCM1069, LBCM1073, LBCM1076, 

LBCM1088 e LBCM1095 se destacaram positivamente das demais, ou seja 

quando comparadas às demais produziam de maneira significativa mais 

compostos de interesse e menos off flavour (Figura 9A). As linhagens 

LBCM1088 e LBCM1076 e LBCM1073 se destacaram por uma maior produção 

de isobutanol, acetato de isobutila e acetato de isoamila (Figura 9). A linhagem 

LBCM1018 se destacou pela maior produção de n-propanol. Por outro lado, a 

linhagem LBCM1095, se destacou pela maior produção dos ésteres hexanoato 

de etila, octanoato de etila e decanoato de etila (Figura 9). 
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A 

 

B 

 

Figura 9: Análise de Componentes Principais (PCA) dos compostos voláteis 
produzidos pelas 62 linhagens de S. cerevisiae e quantificados por CG-DIC. A: Gráfico 
de escores da CP1 versus CP2. B: Gráfico de pesos da CP1 versus CP2. 

 

 A análise dos compostos voláteis quantificados para as seis linhagens 

que se destacaram das demais, demonstradas em vermelho na Figura 9, 

revelou que não houve diferença estatística entre as quantificações de acetato 
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de etila e butirato de etila. A linhagem LBCM1076 apresentou maior produção 

de acetato de isoamila e a linhagem LBCM1018 apresentou as menores 

quantidades de álcool isoamílico, hexanoato de etila e octanoato de etila. Por 

outro lado, a linhagem LBCM1095 apresentou as maiores concentrações de 

decanoato de etila (Figura 10).  
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Figura 10: Compostos voláteis quantificados para as linhagens LBCM1018, 
LBCM1073, LBCM1076, LBCM1088, LBCM1095, W-3470 e WB-06 (mg.L-1), após 82 
horas de fermentação a 30°C em meio YP250 acrescido de 10% de glicose. A: 
Acetaldeído. B: Diacetil. C: N-propanol, D: Isobutanol. E: Álcool isoamílico. F: Acetato 
de etila. G: Acetato de isobutila. H: Butirato de etila. I: Acetato de isoamila. J: 
Hexanoato de etila. K: Octanoato de etila. L: Decanoato de etila. Nota: letras iguais 
indicam que os resultados para um mesmo composto são estatisticamente iguais 
(One-way ANOVA com pós teste de Tukey, p<0,05). 
 

 As seis linhagens foram avaliadas quanto à repetitividade da produção 

dos compostos acetaldeído, acetato de etila, acetato de isoamila, álcool 

isoamílico, hexanoato de etila, octanoato de etila e decanoato de etila. Dentre 

os parâmetros avaliados, os que apresentaram maior repetitividade entre as 

linhagens foram o acetato de isoamila e a razão entre acetato de isoamila e 

álcool isoamílico. Para ambos, somente as linhagens LBCM1069 e LBCM1076 

apresentaram diferenças estatísticas entre as repetições. Não houve detecção 
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de octanoato de etila para nenhuma das linhagens analisadas (dados não 

mostrados). 

 

6.3 TESTES DE RESISTÊNCIA A DROGAS 

 

 

Dados da literatura relacionam a capacidade de acumulação de maiores 

quantidades de álcool isoamílico e acetato de isoamila, à capacidade de 

crescimento na presença de TFL, um análogo da leucina (Oba et al., 2005). 

Dentre as 62 leveduras avaliadas, 43 apresentaram resistência ao TFL 1 mM, 

além das duas linhagens comerciais cervejeiras. Estatisticamente não foi 

observada correlação entre essa resistência e a quantificação de álcool 

isoamílico (Pearson, r= 0,0010, p= 0,9937) ou a quantificação de acetato de 

isoamila (Spearman, r= 0,0273, p= 0,8300). 

Hirooka e colaboradores (2010), verificaram uma correlação positiva 

entre a produção de acetato de isoamila e o crescimento na presença de 8 mM 

de íons cobre. 26 das 62 linhagens avaliadas, além da linhagem comercial 

cervejeira ale WB06, se mostraram capazes de crescer na presença de cobre 

na concentração 8 mM. No entanto, nenhuma correlação positiva foi observada 

entre a resistência ao cobre e a quantificação de acetato de isoamila 

(Spearman, r= 0,1989, p=0,1151). 

Dados publicados por Ichikawa e colaboradores (1991) indicam que 

linhagens resistentes à cerulenina 25 µM são capazes de produzir maiores 

quantidades de hexanoato de etila. Das 62 linhagens avaliadas, 39 resistiram à 

cerulenina na concentração avaliada. Além delas, também se mostrou 

resistente a linhagem comercial cervejeira lager W-3470. Novamente não foram 

observada correlações estatísticas entre essa resistência e as concentrações 

de hexanoato de etila quantificadas (Spearman, r= 0,0069, p= 0,9566). 
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Ainda quanto às correlações existentes entre a resistência a drogas e a 

capacidade de produção de compostos voláteis por S. cerevisiae, dados da 

literatura demonstram maior capacidade de produção de 2-feniletanol por 

leveduras resistentes ao ρ-fluoro-DL-fenilalanina (PFP) (Fukuda et al., 1990). 

Embora 29 das 62 linhagens avaliadas tenham se mostrado resistentes ao 

PFP, não foi possível quantificar o composto 2-feniletanol nos experimentos 

realizados. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A redução dos custos aliado ao incremento na rapidez dos 

sequenciamentos genômicos propiciados pelo advento das tecnologias de 

sequenciamento de nova geração contribuíram para um aumento significativo 

de dados genômicos disponibilizados. Todo esse volume de dados torna sua 

análise humanamente inviável, gerando a necessidade de aplicação de 

soluções computacionais para resolução de dados biológicos e criação da 

bioinformática. 

Os recursos de bioinformática encontram-se em constante avanço, 

sempre em busca de ferramentas capazes de interpretar de forma lógica 

volumes cada vez maiores de dados. Nesse sentido, as análises genômicas 

comparativas, propiciadas pelas ferramentas bioinformáticas, permitem a 

inferência de relações evolutivas baseadas nas características funcionais 

conservadas entre os diversos organismos. 

As análises genômicas também podem se tornar essenciais para o 

estudo de rotas e mapas metabólicos ainda não desvendados através de 

outras metodologias de estudo de genética como a avaliação do papel 

desempenhado por genes através de deleções e modulações de sua 

expressão. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 TECNOLOGIAS DE SEQUENCIAMENTO DE DNA 

 
 

Os avanços nos métodos de sequenciamento de DNA nos últimos anos 

propiciaram o aumento da rapidez e da eficiência e a redução dos custos de 

sequenciamentos de genomas completos, desde organismos simples, tais 

como vírus e bactérias, até organismos complexos, tais como plantas e 

animais.  

Sanger e colaboradores (1977) desenvolveram o primeiro método de 

sequenciamento de DNA que ainda hoje utilizado em função de sua eficiência. 

Esse método emprega a incorporação de terminadores de cadeia, 

desoxinucleotídeos (dNTPs) e de didesoxinucleotídeos (ddNTPs), a uma 

cadeia de DNA em elongamento, sendo o molde, o DNA do qual se deseja 

determinar a sequência. A adição dos ddNTPs interrompe a extensão da 

cadeia, uma vez que eles não apresentam o grupo hidroxila 3’(OH), necessário 

para a ligação do dNTP seguinte. O emprego de ddNTPs marcados permite a 

identificação da sequência de nucleotídeos (Sanger et al., 1977). 

A metodologia de Sanger foi utilizada no sequenciamento de diversos 

organismos, desde a bactéria Haemophilus influenzae (Fleischmann et al., 

1995), o primeiro genoma de organismo não viral sequenciado, até mesmo o 

genoma humano (Consortium, 2001). Os altos custos e a grande demanda de 

tempo necessários à metodologia de Sanger restringiram os projetos de 

sequenciamento genômico de larga escala a grandes centros genômicos e a 

alguns poucos laboratórios (Liu et al., 2012). 

O primeiro equipamento sequenciador automático foi lançado em 1987 

pela Applied Biosystems. Ele utilizava o método de eletroforese por 

capilaridade que tornava o sequenciamento mais rápido com a manutenção da 

eficiência na determinação das bases. Esse equipamento era capaz de 

determinar 96 nucleotídeos simultaneamente, totalizando 500 kb por dia. Cada 
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fragmento gerado possuía comprimento máximo de 600 bases (Collins et al., 

2003). 

As novas técnicas de sequenciamento, denominadas sequenciamento 

de nova geração ou NGS (Next Generation Sequencing) resultaram na redução 

dos custos e no aumento tanto do rendimento quanto da acurácia na 

determinação das sequências genômicas. Dentre os equipamentos de NGS, 

podem ser citados o 454-Roche®, o Illumina HiSeq/MiSeq e o SOLiD®-Life 

Technology (Liu et al., 2012). 

O pirosequenciador 454-Roche® permitie o sequenciamento de 

genomas completos, mas apresenta como inconveniente a necessidade de 

clonagem de fragmentos de DNA e o preparo de bibliotecas que acaba 

tornando o processo demorado e dispendioso. Nesse sistema, após a 

fragmentação do DNA por sonicação e a ligação de adaptadores específicos, 

as fitas simples de DNA desnaturadas são capturadas por esferas magnéticas. 

Na sequência, o sequenciamento ocorre em placas contendo dNTPs para 

complementação da fita molde de DNA. Nesse momento, ao liberar um 

pirofosfato, a enzima ATF-sulforilase permite o uso da energia resultante da 

conversão do ATP pela enzima luciferase, oxidando a luciferina, produzindo 

oxiluciferina e emitindo um sinal de luz detectado por uma câmera acoplada ao 

sequenciador. O sinal de luz emitido é proporcional à quantidade de bases 

incorporadas. A enzima aspirase degrada as bases não incorporadas antes da 

adição de novos dNTPs e de novas reações de pirosequenciamento (Huse et 

al., 2007; Mardis, 2008; Liu et al., 2012) 

Utilizando uma tecnologia diferente, o SOLiD® System, da Applied 

Biosystems utiliza uma DNA ligase para incorporação de oligonucleotídeos 

marcados com quatro fluoróforos diferentes. Assim como no 454-Roche, as 

bibliotecas de DNA, ligadas à microesferas magnéticas, são amplificadas por 

PCR em emulsão. As microesferas contendo o DNA, após ligação a uma 

lâmina denominada flowcell, entram em contato com os oligonucleotídeos 

formados por duas bases, três inosinas e três bases degeneradas, sendo a 

última delas marcada com um fluoróforo de uma das quatro cores, 

correspondente às duas primeiras bases aneladas. Assim, as duas primeiras 
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bases garantem a especificidade da ligação, as três inosinas anelam 

inespecificaente e as bases degeneradas são clivadas para liberação do sinal 

do fluoróforo. Nos ciclos seguintes, probes de diferentes tamanhos são 

utilizadas para garantir a ligação de dois oligos por base do DNA molde. 

Apesar de gerar fragmentos pequenos, o SOLiD® System apresenta alta 

acurácia (Mardis, 2008). 

O Illumina HiSeq utiliza tecnologia baseada no sequenciamento por 

síntese, em que a biblioteca de DNA é sequenciada por Bridge-PCR, após 

ligação a adaptadores, desnaturação em fita simples e fixação em lâminas 

contendo adaptadores complementares. Durante o PCR conduzido pela DNA 

polimerase, a incorporação de nucleotídeos marcados com diferentes 

fluoróforos emite sinal detectável por uma câmera CCD no momento da síntese 

da molécula molde. Os diversos modelos de sequenciadores Illumina diferem 

em relação à quantidade de dados gerados e, consequentemente, à sua 

aplicação (Huse et al., 2007; Mardis, 2008; Liu et al., 2012). 

Uma terceira geração de sequenciadores, baseada na detecção direta 

do nucleotídeo e não do sinal, permite a geração de reads muito grandes e a 

redução de custos. Alguns exemplos de sequenciadores de terceira geração 

são o IonTorrent™ e o Ion Proton™, da Life Technologies. Esses 

sequenciadores utilizam um chip semicondutor capaz de detectar a variação de 

pH durante a incorporação da base. Já o sequenciador PacBio™ da Pacific 

Bioscience utiliza nucleotídeos marcados com fluoróforos e a DNA polimerase 

acoplada ao fundo de uma placa capaz de detectar o nucleotídeo no momento 

em que a base é incorporada. A Oxford Nanopore Technologies lançou o 

MinIon™, um sequenciador portátil que utiliza uma proteína sensora acoplada 

a um nanoporo para identificar as bases da molécula de DNA, transmitindo os 

dados para o computador em tempo real (Flusberg et al., 2010; Mellmann et al., 

2011). 

A facilidade de sequenciamento de genomas completos oportunizou a 

criação de subáreas como a genômica, a proteômica, a metagenômica, a 

metabolômica e a transcriptômica. Dessa forma, os desafios passam a ser a 

disponibilização e o tratamento da imensa quantidade de dados gerados.  
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2.2 BANCOS DE DADOS BIOLÓGICOS 

 
 

Nos últimos anos, o amplo volume de dados de sequenciamentos 

proporcionaram a criação de grandes bancos de dados biológicos. O INSDC 

(International Nucleotide Sequence Database Collaboration) criado em 1987, 

consiste na colaboração de três grandes bancos de dados sincronizados: o 

GenBank (NIH, National Institute of Health Database) dos Estados Unidos, o 

DDBJ (DNA Databank of Japan) do Japão e o EMBL (European Molecular 

Biology Laboratory), situado na Inglaterra (Karsch-Mizrachi et al., 2018). O 

NCBI (National Center for Biotechnology Information) pertencente ao NIH 

possui dois bancos de sequências, o GenBank e o WGS (Whole Genome 

Shotgun). Além dos grandes bancos de dados, outros bancos, menores, 

dedicam-se à assuntos específicos, tais como o PDB (Protein Database Bank) 

e o PFAM, bancos de dados de proteínas, RDP, banco de sequências de 

genes rRNA ribosomais de bactérias, o SGD (Saccharomyces Genome 

Database) que permite o acesso completo a informações genômicas de 

Saccharomices cerevisiae  e o KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and 

Genomes) que tem como objetivo a análise sistemática das funções gênicas 

classificando as proteínas de acordo com os processos celulares nos quais 

participam, metabolismo, transporte de membrana, transdução de sinal e ciclo 

celular (Cherry et al., 1998; Kanehisa e Goto, 2000; Maidak et al., 2000; 

Westbrook et al., 2003; Bateman et al., 2004).  

Independentemente de seu objetivo específico, a finalidade dos bancos de 

dados é realizar a coleta, armazenamento e disseminação de dados de 

sequências de DNA e RNA e informações acerca de proteínas e seu envolvimento 

em processos celulares. O serviço gratuito desempenhado por eles tem papel 

fundamental na manutenção e no desenvolvimento de diversas áreas de pesquisa 

genômica (Karsch-Mizrachi et al., 2018). Juntos, os bancos de dados formam 

uma rede de informações que permitem o intercâmbio de conhecimento entre os 

laboratórios pelo mundo através do desenvolvimento de pesquisas em biologia 

molecular. 
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2.3 MONTAGEM DE GENOMAS 

 

Por definição, um genoma é considerado o conjunto de todo material 

genético contido em determinado organismo, incluindo toda a informação 

necessária para manutenção da vida (Miller et al., 2010). Os genomas completos 

sequenciados e depositados em bancos de dados em todo o mundo, fornecem 

valiosas informações dos mais diversos seres vivos. No entanto, o valor biológico 

dessas sequências passa pela etapa fundamental de montagem das sequencias 

geradas pelos equipamentos sequenciadores, as reads (Miller et al., 2010). 

Em função da fragmentação do DNA molde, dada a limitação das 

tecnologias de sequenciamento, os dados obtidos na forma de pequenos 

fragmentos de DNA devem ser sobrepostos na tentativa de realizar a reconstrução 

do genoma. Esse processo é denominado montagem do genoma (Miller et al., 

2010). 

Uma vez que o sequenciamento ocorre de forma aleatória, não é possível 

garantir que todas as regiões do DNA serão sequenciadas. Uma forma de 

minimizar essa ocorrência é o aumento da cobertura, ou seja, fazer com que o 

número de bases sequenciada seja muito maior do que o tamanho do genoma. Os 

valores de cobertura usualmente empregados em sequenciamentos genômicos 

variam de 10 a 50x (Schatz et al., 2010).  

O alinhamento das sequencias das reads, através das sobreposições das 

bases se DNA, forma os contigs e os mapas globais (drafts), Eles contém a maior 

parte das sequências de um genoma, sendo denominados super-contigs. Essas 

tarefas podem ser realizadas por diversos algoritmos montadores, tais como: OLC 

(Overlap Layout Consensus) e grafos de Bruijin. Enquanto o algoritmo OLC 

compara cada leitura com todas as outras, independente da orientação, o grafo de 

Brujin divide a sequência em janelas com tamanho definidos (k-mers) que 

representam a sequência original (Miller et al., 2010).  

O grau de dificuldade de montagem de um genoma será influenciado por 

características como a presença de trasnposases, a presença de regiões repetidas 

ou de plasmídeos e o número de exemplares de cada cromossomo: dois, como 
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nos humanos ou seis, como no trigo Triticum aestivum (Francki e Appels, 2002). 

Por outro lado, uma abordagem que pode facilitar a montagem é a comparação do 

DNA genômico com outros genomas completos de organismos da mesma 

espécies ou organismos próximos. Assim, as informações biológicas já disponíveis 

podem confirmar as diferenças obtidas e identificar possíveis problemas 

provenientes do próprio processo de montagem. 

Além da montagem baseada em genomas conhecidos, outras estratégias 

computacionais e experimentais que podem ser empregadas para facilitar o 

processo são: a verificação da qualidade de sequência nas regiões de junção 

de contigs e supercontigs; a extensão do tamanho da sequência utilizada como 

critério de corte na sobreposição de contigs e supercontigs; o mapeamento das 

leituras obtidas nos contigs e supercontigs gerados; a utilização de sequências 

geradas por várias bibliotecas de sequenciamento (bibliotecas do tipo pair-end 

e mate-pair com tamanhos de inserto diferentes); a identificação de 

recombinações genômicas e análise dos dados que não entraram na 

montagem; e a utilização de diferentes algoritmos empregando diferentes 

estratégias de montagem (Salzberg e Yorke, 2005). 

Além da necessidade de implementação e desenvolvimento de 

algoritmos de alta robustez, o grande volume de dados gerados exige a 

disponibilidade de uma infraestrutura capaz de permitir a análise destes 

dados, com computadores de grande capacidade de processamento e 

armazenamento (Miller et al., 2010).  

 

 

2.4 GENÔMICA COMPARATIVA 

 
 

A genômica comparativa pode ser definida como a análise e 

comparação de genomas com o objetivo de melhor compreende como as 

espécies evoluíram além de determinar a função de genes e de regiões não 

codificantes de um genoma. Os estudos comparativos de genomas de 

procariontes têm revelado a existência de uma complexa estrutura e 

organização, bem como uma enorme diversidade genética entre estes 
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organismos, ainda que sejam comparados isolados de uma mesma espécie 

(Karlin et al., 1998).  

A diversidade genética pode ser determinada através da presença de 

elementos de transferência lateral (HGT), elementos de inserção (IS), ilhas de 

patogenicidade, plasmídeos e transposons. Isso pode fomentar importantes 

questionamentos acerca dos mecanismos pelos quais estes microrganismos 

evoluem bem como sobre sua taxonomia (Coenye et al., 2005). 

Padrões de evolução de características bioquímicas e morfológicas 

importantes podem ser definidos com base em estudos de contexto 

filogenético, como a reconstrução de árvores e redes filogenéticas ou a 

determinação de grupos de genes ortólogos entre espécies (Dutilh et al., 2007). 

O conjunto de genes presentes em todos os organismos de uma mesma 

espécie ou gênero representam o core genome, sendo composto por genes 

considerados essenciais (housekeeping), e normalmente relacionados a 

processos de tradução, transcrição e replicação ou reparo do DNA. Por outro 

lado, o pan-genome, ou total de genes identificados para cada espécie ou 

gênero aumenta cada vez que um genoma é disponibilizado e indica que 

regiões podem ter sido obtidas ou perdidas durante o processo de especiação 

(Lefébure e Stanhope, 2007). 

Recentemente, análises de genômica comparativa revelaram que as 

leveduras da cachaça resultam de duas etapas de domesticação. A primeira 

delas, a partir de leveduras de fermentação do vinho, provavelmente 

introduzidas no Brasil por colonizadores europeus. Por outro lado, um conjunto 

de modificações genômicas adquiridas pelas leveduras da cachaça, e ausentes 

nas leveduras de vinho, evidenciam a existência de pelo menos mais um 

evento adicional de domesticação (Barbosa et al., 2008). 

 

 

2.4.1 ANÁLISE DE GENES ORTÓLOGOS 

 

A partir de um evento de especiação, sequencias homólogas, ou 

aquelas que descenderam com divergência de um ancestral comum, passam a 
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se tornar sequências ortólogas. Normalmente, ortólogos desempenham 

funções equivalentes em espécies estreitamente relacionadas, podendo ser 

utilizados na anotação do genoma de novas espécies (Koonin, 2005). 

Os parálogos são sequências derivadas de um evento de duplicação de 

uma mesma sequência e podem evoluir para exercer novas funções, que, 

embora mecanicamente distintas, permanecem biologicamente relacionadas 

(Fitch, 2000).  

O COG (Cluster of Orthologous Groups) é um banco de grupos de 

proteínas ortólogas de diferentes espécies organizadas por função. Este 

conjunto de dados tem por objetivo contribuir para elucidação de padrões entre 

as sequências, facilitar a anotação de genomas através da caracterização 

funcional de novas proteínas e avaliar as relações filogenéticas entre as 

proteínas bem como os organismos (Tatusov et al., 1997). Outro banco de 

dados que utiliza o agrupamento de proteínas ortólogas é o KEGG (Kyoto 

Encyclopedia of Genes and Genomes), empregado na caracterização funcional 

de proteínas visando elucidar e comparar os sistemas biológicos de cada 

organismo. Além disso, o KEEG também oferece anotação automática de 

genomas com base nos grupos de genes ortólogos (Kanehisa e Goto, 2000). 

 

2.5 O GENOMA DE Saccharomyces cerevisiae 

 

E, 1996, o sequenciamento do genoma da linhagem laboratorial S. 

cerevisiae S288c permitiu a identificação de mais de 6000 ORFs (Open Read 

Frames) muitas das quais, na ocasião, com função biológica desconhecida 

(Goffeau et al., 1996). Nesse sentido, o Saccharomyces Genome Project 

constituiu uma coleção de linhagens Knockout com o objetivo de caracterizar 

funcionalmente os genes ausentes, portanto, não essenciais, através de 

análises fenotípicas de mutantes (Winzeler et al., 1999). 

Com o advento das novas tecnologias de sequenciamento, diversas 

outras linhagens da espécie S. cerevisiae tiveram seu genoma completo 

sequenciado. Além de permitir a comparação genotípica dentro da espécie, tais 
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como as variações no número de cópias de genes, também passaram a ser 

estudadas as variações estruturais em relação ao genoma de outras espécies 

(Scannell et al., 2007; Gordon et al., 2009). 

Uma célula haploide típica de S. cerevisiae apresenta um DNA 

genômico com aproximadamente 12000 kb, dividido em 16 cromossomos 

(Kellis et al., 2004). De acordo com o inventário genômico disponibilizado pelo 

SGD, atualmente, já foram descritas mais de 6500 ORFs no DNA nuclear e 

outras 28 no DNA mitocondrial de S. cerevisiae. No entanto, desse total, anda 

não foram completamente elucidadas 1434 ORFs do DNA nuclear e 11, do 

DNA mitocondrial (Sgd-

Project.Https://Www.Yeastgenome.Org/Genomesnapshot#Genome-

Inventory/20/07/2018). 

 

  



66 
 

3. JUSTIFICATIVA 

 

Após a publicação do genoma completo de S. cerevisiae S288c 

(laboratorial) bastaram as publicações dos genomas das leveduras S. 

cerevisiae RM-11a isolada de vinícola) e YJM789 (patógeno oportunista) para 

que tivesse início as análises de genômica comparativa de leveduras. O 

significado funcional da variação genética na escala genômica passou a figurar 

como objetivo de alguns pesquisadores, que demonstraram a existência de 

quase 60.000 SNPs e 6.000 inserções/deleções entre YJM789 e S288c, com 

heterogeneidade de densidade de polimorfismos, ao longo dos cromossomos e 

dentro de genes específicos (Cherry et al., 2011; Engel e Cherry, 2013). 

As variações fisiológicas entre linhagens selvagens e laboratoriais de S. 

cerevisiae podem estar relacionadas à maior necessidade de adaptação às 

perturbações ambientais às quais as linhagens laboratoriais são submetidas. 

Esse raciocínio pode ser extrapolado para o entendimento das diferenças 

genômicas entre linhagens de S. cerevisiae selvagens e laboratoriais, em 

função dos diferentes tipos de estresse a que são submetidas. Assim espera-

se que essas linhagens possuam determinados padrões genômicos que 

permitam a sua sobrevivência. Duplicações gênicas, alterações no número de 

cópias de cromossomos e rearranjos intra ou inter cromossomais mediados por 

elementos transponíveis são alguns exemplos de eventos que podem estar 

relacionados a essas diferenças genômicas. 

Especificamente em relação à produção de compostos responsáveis por 

aromas, produzidos por S. cerevisiae durante a fermentação para produção de 

bebidas alcoólicas, diversas pesquisas já foram desenvolvidas na tentativa de 

descrever o envolvimento de enzimas em vias metabólicas já descritas. 

Algumas dessas pesquisa, por exemplo, identificaram mutações no gene LEU4 

relacionadas ao maior acúmulo do éster acetato de isoamila: Asp578Tyr (Oba 

et al., 2005), Ser542Fen e Ala551Val (Takagi et al., 2015). 

No Capítulo I foi realizado um apanhado das vias metabólicas envolvidas 

na síntese dos principais compostos voláteis relacionados à qualidade de 
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bebidas fermentadas. Desse modo, a análise comparativa de genomas de 

leveduras e de enzimas envolvidas em vias metabólicas de interesse pode 

representar uma ferramenta útil na busca por padrões genômicos e contribuir 

para diferenciar comportamentos fisiológicos distintos em leveduras de 

diferentes origens. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar o genoma da levedura S. cerevisiae LBCM1073. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analisar o genoma completo, sequenciado e anotado, da levedura 

LBCM1073 em comparação com a linhagem laboratorial S. cerevisiae S288c. 

Realizar a análise de genes ortólogos a partir de sequências de outros 

ascomicetos obtidas no banco de dados KEEG. 

Comparar as sequências de aminoácidos de enzimas envolvidas na 

produção de compostos voláteis de interesse para produção de bebidas 

fermentadas.   
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5. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

A Figura 1 representa o diagrama com as etapas utilizadas para 

avaliação do potencial biotecnológico das leveduras para produção de outras 

bebidas. 

 

Figura 11: Diagrama esquemático do delineamento experimental das análises 
genômicas de uma levedura isolada de dorna de fermentação de cachaça. As 
metodologias utilizadas em cada uma das etapas encontram-se descritas no Anexo I.  
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 SEQUENCIAMENTO GENÔMICO DA LINHAGEM LBCM1073 

 

O sequenciamento do genoma da linhagem LBCM1073, realizado com o 

Ilumina HiSeq2500, resultou em 24.288.926 reads. Para montagem, o melhor 

k-mer, calculado com o KmerGenie (Chikhi e Medvedev, 2013), foi 61.  O 

software Velvet permitiu a obtenção da melhor montagem, com um total de 284 

scaffolds e um comprimento total de 11.560.811 pb. A cobertura inicial do 

genoma foi de 350 vezes e, após as etapas de limpeza das reads, a cobertura 

foi de 263 vezes. O tamanho estimado do genoma é de 12.3 Mb e o conteúdo 

GC, calculado pelos QUAST foi de 38,29%. 

A predição gênica, que consiste ne identificação das regiões 

biologicamente funcionais do genoma, incluindo genes codificadores de 

proteínas e genes de RNA regulatórios, resultou em 5686 genes codificadores, 

287 genes tRNA e 1 gene rRNA. 

O sequenciamento genômico da linhagem de S. cerevisiae laboratorial 

CEN.PK113-7d permitiu a identificação de 5596 genes, utilizando a montagem 

de um sequenciamento realizado na plataforma Illumina/SodeXA com 

cobertura de 18 vezes {Otero, 2010 #410}. Um número semelhante de ORFs, 

5815, foi identificado após o sequenciamento genômico da linhagem S. 

cerevisiae K7, proveniente de produção de saquê, a partir de um 

sequenciamento com cobertura de 9,24 vezes {Akao, 2011 #411}. 

 

6.2 GENÔMICA COMPARATIVA 

 

6.2.1 GENES EXCLUSIVOS DA LINHAGEM LBCM1073 EM RELAÇÃO À 

LINHAGEM S288c 

 

A presença de genes na linhagem LBCM1073 e ausentes na linhagem 

laboratorial S288c foi realizada a partir de uma comparação entre seus 

proteomas utilizando o software OrthoMcl v2.0.9. No total, 24 ORFs presentes 
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na levedura LBCM73 não apresentaram correspondência na linhagem S288c 

analisado. Um Blastp foi realizado com cada uma dessas ORFs contra o banco 

de dados do NCBI. Os resultados relacionados às linhagens S. cerevisiae 

foram checados no banco de dados do SGD. Todas essas informações 

integram a Tabela 1.  
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Tabela 1: Genes exclusivos da linhagem LBCM1073 em relação à linhagem S288c, 
com os respectivos números de aminoácidos (Aa); descritores do NCBI e SGD.  

Anotação Aa Blastp - NCBI Descritores - SGD 

g358 = g3748 385 Enzima relacionada à síntese de 

biotina [S. cerevisiae] (100% 

cobertura e 87% identidade) 

BIO3 - YNR058W (7,8-

diamino-pelargonic acid 

aminotransferase) 

g362 = g3752 195 Inosina-5’-monofosfato 

desidrogenase [S. cerevisiae] 

(100% cobertura e 98% identidade)  

IMD3 - YLR432W (Inosine 

monophosphate 

dehydrogenase) 

g1898 = g4192 349 Piridoxal 5'-fosphato synthase 

putative [S. cerevisiae] (90% 

cobertura e 100% identidade) 

Protein of unknown 

function. 

g1899 = g4193 181 Snz3p [S. cerevisiae] (100% 

cobertura e 80% identidade) 

Thi12p [S. cerevisiae] (100% 

cobertura e 79 identidade) 

Snz2p [S. cerevisiae]  (100% 

cobertura e 79 identidade) 

SNZ3 - YFL059W: Member 

of a stationary phase-

induced gene family. 

THI2 - YBR240C: 

Transcriptional activator of 

thiamine biosynthetic 

genes. 

SNZ2 - YNL333W: Member 

of a stationary phase-

induced gene family. 

 

g2415 = g4565 162 Ima2p [S. cerevisiae] (72% 

cobertura e 100% identidade) 

Ima4p [S. cerevisiae] (72% 

cobertura e 100% identidade) 

Mal12p [S. cerevisiae] (72% 

cobertura e 100% identidade) 

Fsp2p [S. cerevisiae] (72% 

cobertura e 100% identidade) 

IMA2 - YOL157C: 

Isomaltase. 

MAL12 - YGR292W: 

Maltase. 

FSP2 = IMA4 - YJL221C: 

Alpha-glucosidase. 

g2417 601 Hpf1p [S. cerevisiae] (74% 

cobertura e 99% identidade) 

AWA1 [S. cerevisiae] (76% 

cobertura e 96% identidade) 

Css1p [S. cerevisiae] (70% 

cobertura e 95% identidade) 

HPF1 - YOL155C: Haze-

protective mannoprotein. 

AWA1 - SGD:S000029703: 

Putative GPI-anchored 

protein. 

CSS1 - YIL169C: Protein of 
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unknown function. 

g266 636 Hpf1p [S. cerevisiae]  (85% 

cobertura e 95% identidade) 

AWA1 [S. cerevisiae] (48% 

cobertura e 96% identidade) 

Css1p [S. cerevisiae] (69% 

cobertura e 85% identidade) 

HPF1 - YOL155C: Haze-

protective mannoprotein. 

AWA1 - SGD:S000029703: 

Putative GPI-anchored 

protein. 

CSS1 - YIL169C: Protein of 

unknown function. 

g3283 = g329 212 SSA1 [S. cerevisiae] (98% 

cobertura e 99% identidade) 

Ssa2p [S. cerevisiae] (98% 

cobertura e 94% identidade) 

SSA1 - YAL005C: ATPase 

involved in protein folding 

and NLS-directed nuclear 

transport. 

SSA2 - YLL024C: HSP70 

family ATP-binding protein, 

g3579 166 Eft1p [S. cerevisiae] (46% cobertura 

e 100% identidade) 

Eft2p [S. bayanus] (46% cobertura e 

100% identidade) 

LAME 0F10254g1 em Lachancea 

meyersii  (46% cobertura e 100% 

identidade) 

EFT1 - YOR133W: 

Elongation factor 2 (EF-2). 

EFT2 - YDR385W: 

Elongation factor 2 (EF-2). 

g4830 125 Eft1p [S. cerevisiae] (62% cobertura 

e 100% identidade) 

Eft2p [S. bayanus] (62% cobertura e 

100% identidade) 

LADA 0B04104g1 [Lachancea 

dasiensis] (62% cobertura e 100% 

identidade) 

LAME 0F10254g1 [Lachancea 

meyersii] (62% cobertura e 100% 

identidade) 

EFT1 - YOR133W: 

Elongation factor 2 (EF-2). 

EFT2 - YDR385W: 

Elongation factor 2 (EF-2). 

g3634 = g4775 126 YGR161W-B-like protein [S. 

cerevisiae x S. kudriavzevii]  (96% 

cobertura 100% identidade) 

YGR161W-B: transposable  

element gene. 

g3779 = g5451 204 Yrf1-8p [S. cerevisiae] (100% 

cobertura 100% identidade) 

Hypothetical protein YBL113C [S. 

YRF1-8 - YOR396W: One 

of several telomeric Y' 

element-encoded DNA 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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cerevisiae] (100% cobertura 99% 

identidade) 

 

helicases.  

YBL113C: ORF. 

Uncharacterized protein. 

g5460 175 Hypothetical protein C1Q_05662 [S. 

cerevisiae] (100% cobertura e 100% 

identidade) 

LAQU0S17e01046g1_1 [Lachancea 

quebecensis] (98% cobertura 53% 

identidade) 

 

g5502 285 Hypothetical protein C1Q_05662 [S. 

cerevisiae] (100% cobertura e 100% 

identidade) 

 

g5547 1544 EC1118_1O4_6656p [S. cerevisiae] 

(86% cobertura 100% identidade) 

YER190Wp-like protein [S. 

cerevisiae] (58% cobertura 99 % 

identidade) 

 

g5548 481 EC1118_1O4_6645p [S. cerevisiae] 

(89% cobertura 97% identidade) 

YRF1-2 - YER190W: 

Helicase encoded by the Y' 

element of subtelomeric 

regions. 

 

Das 24 ORFs avaliadas, 8 foram encontradas duplicadas, sendo 

representadas na Tabela 1 com o sinal de igualdade. Esses resultados podem 

indicar que se tratam de genes parálogos. 

A maior parte dos resultados obtidos na análise Blastp se refere a 

proteínas de outras linhagens S. cerevisiae, embora alguns tenham mostrado 

relação com linhagens de S. bayanus e outros, com Lachancea sp., um 

ascomiceto encontrado em diversos ambientes naturais.  

Nenhum dos genes identificados está diretamente relacionado à 

produção de compostos voláteis. 

Akao e colaboradores (2011) identificaram 48 ORFs únicas na linhagem 

de saquê K7, quando comparada à linhagem S288c. 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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6.2.2 ANÁLISE DE GENES ORTÓLOGOS 

 

AS análises de ortologia foram realizadas através da ferramenta online 

KAAS disponibilizada pelo KEEG (Moriya et al., 2007). De um total de 5686 

ORFs da linhagem LBCM1073, quando comparado a outros 40 ascomicetos, 

foram encontrados 3648 ocorrência de ortólogos (64,15%). Todos os ortólogos 

são automaticamente relacionados aos códigos de KO, que é a identificação de 

cada composto no banco de dados do KEEG. Essa identificação permite que 

os ortólogos sejam agrupados conforme os mapas metabólicos do KEGG 

Pathways. Assim, é possível observar, em cada uma das vias metabólicas, as 

enzimas envolvidas e, destacadas na figura, quais delas apresentaram 

ortologia no organismo analisado. 

Os 3648 ortólogos foram relacionados a 348 mapas metabólicos e um 

mesmo ortólogos pode estar relacionado a mais de um mapa. O maior número 

de ortólogos (118) foi relacionado ao mapa de ciclo celular de leveduras. No 

entanto, em função do volume de dados resultantes dessa análise, foi realizada 

uma seleção das vias metabólicas mais relevantes para esse trabalho. Dessa 

forma, com base na revisão da literatura descrita no Capítulo I, os genes 

relacionados a produção de compostos voláteis produzidos por S. cerevisiae e 

relacionados à qualidade de bebidas fermentadas foram reunidos na Tabela 2.  

Para cada um dos genes, foram coletadas informações da base de dados do 

KEEG e do SGD, afim de possibilitar, nesse momento, a triagem das vias 

metabólicas. 
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Tabela 2: Genes relacionados à produção de compostos voláteis produzidos por S. cerevisiae. 

Genes 
relacionados 

Composto (Identificador 
KEGG Compound) 

Identificador  Identificador 
KEGG 

Orthology 

Mapas 

KEGG 
Pathways 

Atividade Referência 

ARO10 Acetato de 2-feniletila 
(C12303) 
Álcool amílico (NR) 

YDR380W K12732 map00360 Fenilpiruvato descarboxilase. (Kobayashi 
et al., 2008) 

ATF1  
 
 

Acetato de 2-feniletila 
(C12303) 
Acetato de etila (C00849) 
Acetato de isoamila 
(C12296) 

YOR377W 

 
 

k00664 

 
 

NR 

 
Alcoolacetiltransferase. 
 

(Kobayashi 
et al., 2008) 

ATF2 Acetato de 2-feniletila 
(C12303) 
Acetato de etila (C00849) 
Acetato de isoamila 
(C12296) 

YGR177C k00664 NR Alcoolacetiltransferase. 
 

(Kobayashi 
et al., 2008) 

PMA1 Acetato de etila (C00849) YGL008C k01535 map00190 P2 H+-ATPase de membrana 
plasmática. 
Alelos superiores relacionados a 
maior produção de acetato de etila. 

(Den Abt et 
al., 2016) 

CEM1 Acetato de etila (C00849) YER061C k09458 

 
map00061 

map01212 

Beta-ceto-acil sintase mitocondrial. 
Alelos superiores relacionados a 
maior produção de acetat de etila. 

(Den Abt et 
al., 2016) 

TPS1 Acetato de etila (C00849) YBR126C k00697 map00500 Subunidade do complexo trealose-
6-P sintase/fosfatase. 
Alelos superiores relacionados a 
maior produção do éster 

(Den Abt et 
al., 2016) 

BAT1 

 
Acetato de 2-feniletila 
(C12303) 
Álcool amílico (NR) 

YHR208W 

 
 

k00826 map00270 

map00280 

map00290 

Aminotransferase mitocondrial de 
aminoácidos de cadeia ramificada 

(Kobayashi 
et al., 2008) 
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Álcool isoamílico (C07328) 
Álcool isobutílico (C14710) 
Acetato de isoamila 
(C12296) 

map01110 

map01230 

BAT2 Acetato de 2-feniletila 
(C12303) 
Álcool amílico (NR) 
Álcool isoamílico (C07328) 
Álcool isobutílico (C14710) 
Acetato de isoamila 
(C12296) 

YJR148W k00826 

 
map00270 

map00280 

map00290 

map01110 

map01230 

Aminotransferase citosólica de 
aminoácidos de cadeia ramificada. 

(Kobayashi 
et al., 2008) 

FAS2 Acetato de 2-feniletila 
(C12303) 

YPL231W k00667 map00061 

map01212 

Subunidade alfa da ácido-graxo 
sintase. 
Alelos superiores relacionados a 
maior produção do éster. 

(De Carvalho 
et al., 2017) 

TOR1 Acetato de 2-feniletila 
(C12303) 

YJR066W k07203 map04150 Alvos de proteína quinase e 
rapamicina relacionados a PIK. 
Alelos superiores relacionados a 
maior produção do éster. 

(De Carvalho 
et al., 2017) 

ILV1 n-propanol (C05979) YER086W k01754 map00260 

map00290 

map01110 

map01230 

Treonina desaminase. (Kobayashi 
et al., 2008) 

ILV2   
 
 
 

 

Álcool amílico 

(NR) 
Álcool isobutílico (C14710) 
Álcool isoamílico (C07328) 
Acetato de isoamila 
(C12296) 
Diacetil (C00741) 

YMR108W 

 
 
 

 

k01652 map00290 

map00650 

map01110 

map01230 

 

Acetolactato sintase. (Kobayashi 
et al., 2008) 

ILV6 Álcool amílico 

(NR) 
YCL009C k01653 map00290 

map00650 

Subunidade regulatória da 
acetolactato sintase. 

(Kobayashi 
et al., 2008) 
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Álcool isobutílico (C14710) 
Álcool isoamílico (C07328) 
Acetato de isoamila 
(C12296) 
Diacetil (C00741) 

map01110 

map01230 

ILV5 Álcool amílico (NR) YLR355C 

 
k00053 map00290 

map01110 

map01230 

Aceto-hidroxiácido 
reductoisomerase  e proteína de 
ligação ao mtDNA 

 

(Kobayashi 
et al., 2008) 

ILV3 Álcool amílico (NR) YJR016C k01687 map00290 

map01110 

map01230 

Dihidroxi-acido desidratase. (Kobayashi 
et al., 2008) 

PDC1 Álcool amílico (NR) 
Álcool isobutílico (C14710) 

YLR044C 

 
k01568 map00010 

map01110 

Piruvato descarboxilase 
(isoenzima principal). 

(Kobayashi 
et al., 2008) 

PDC5 

 
Álcool amílico (NR) 
Álcool isobutílico (C14710) 

YLR134W k01568 map00010 

map01110 

 

Piruvato descarboxilase. (Kobayashi 
et al., 2008) 

PDC6 

 
Álcool amílico (NR) 
Álcool isobutílico (C14710) 

YGR087C k01568 map00010 

map01110 

 

Piruvato descarboxilase. (Kobayashi 
et al., 2008) 

THI3 Álcool amílico (NR) 
Álcool isoamílico (C07328) 
Acetato de isoamila 
(C12296) 

YDL080C k01568 map00010 

map01110 

Proteína reguladora que se liga 
aos fatores de transcrição Pdc2p e 
Thi2p. 
 

(Kobayashi 
et al., 2008) 

LEU4  Álcool isoamílico (C07328) 
Acetato de isoamila 
(C12296) 

YNL104C k01649 map00290 

map01110 

map01230 

2-isopropilmalato sintase. (Kobayashi 
et al., 2008) 

LEU5 Álcool isoamílico (C07328) 
Acetato de isoamila 
(C12296) 

YHR002W k15084 NR Proteína transportadora 
mitocondrial envolvida no acúmulo 
de CoA na matriz mitocondrial. 
 

(Kobayashi 
et al., 2008) 

LEU1  Álcool isoamílico (C07328) YGL009C k01702 map00290 Isopropilmalato isomerase. (Kobayashi 
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Acetato de isoamila 
(C12296) 

map01110 

map01230 

et al., 2008) 

LEU2 Álcool isoamílico (C07328) 
Acetato de isoamila 
(C12296) 

YCL018W k00052 map00290 

map01110 

map01230 

Beta-isopropilmalato 
desidrogenase 

(Kobayashi 
et al., 2008) 

ADH1 

 
Álcoois superiores YOL086C k13953 map00010 

map00071 

map00350 

map01220 

Álcool desidrogenase. (Pires et al., 
2014) 

ADH2 Álcoois superiores YMR303C 

 
k13953 

 
map00010 

map00071 

map00350 

map01220 

Álcool desidrogenase isoenzima II 
repressível para glicose. 

(Pires et al., 
2014) 

ADH3 Álcoois superiores YMR083W 

 
k13953 

 
map00010 

map00071 

map00350 

map01220 

Álcool desidrogenase mitocondrial 
isoenzima III. 

(Pires et al., 
2014) 

ADH5 Álcoois superiores YBR145W k13953 

 
map00010 

map00071 

map00350 

map01220 

Álcool desidrogenase isoenzima V. (Pires et al., 
2014) 

ADH4 Álcoois superiores YGL256W k13954 map00010 

map00071 

map00350 

map01220 

Álcool desidrogenase isoenzima 
IV. 

(Pires et al., 
2014) 

SFA1 Álcoois superiores YDL168W k00121 map00010 

map01110 

map00071 

map00350 

map01220 

Álcool desidrogenase e 
formaldeído desidrogenase. 

(Pires et al., 
2014) 

EEB1 Ésteres de Ácidos graxos 
de cadeia média 

YPL095C 

 
k07019 

 
NR Acyl-coenzymaA: etanol O-

aciltransferase. 
(Pires et al., 
2014) 
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EHT1 Ésteres de Ácidos graxos 
de cadeia média 

YBR177C k07019 NR Acyl-coenzymaA: etanol O-
aciltransferase. 

(Pires et al., 
2014) 

IAH1 Acetato de etila (C00849) 
Acetato de isoamila 
(C12296) 
Acetato de 2-feniletila 
(C12303) 
Acetato de hexila (NR) 

YOR126C NR NR Esterase. (Lilly et al., 
2006) 

RSP5 acetato de isoamila 
(C12296) 

YER125W k10591 map04011 

map04120 

Ubiquitina ligase E3 da família 
NEDD4. 
Um mutante (HPS1) foi 
relacionado à maior produção de 
acetato de isoamila (em função do 
aumento no transporte de 
aminoácidos, incluindo a leucina)  

(Abe e 
Horikoshi, 
2005) 

       

NR: Não relacionado a nenhum identificador KEEG.
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De acordo com os dados da Tabela 2, pode-se observar que alguns 

mapas agrupam os compostos de acordo com as enzimas relacionadas ao seu 

metabolismo. Além disso, algumas enzimas, como Atf1p, Atf2p, Leu4p e 

outras, ainda não foram descritas em vias metabólicas do KEEG.  

Com base na lista de genes envolvidos na produção de compostos 

voláteis, descritos na Tabela 2, foram selecionados os mapas de KEEG para 

verificação dos ortólogos com uma análise quantitativa da representatividade 

dos ortólogos em cada uma das vias. Não foram encontrados ortólogos em 6 

das 19 vias metabólicas listadas na Tabela 2. Foram elas: via do metabolismo 

de ácidos graxos (map01212), via de biossíntese de metabólitos secundários 

(map01110), via de biossíntese de aminoácidos (map01230), via de 

degradação de compostos aromáticos (map01220), via de sinalização MAPK 

em leveduras (map04011) e via de proteólise mediada por ubquitina 

(map04120). As demais vias metabólicas estão discriminadas na Tabela 3, 

juntamente com as proporções de enzimas ortólogas em função do total de 

enzimas de cada uma das vias. 

 

Tabela 3: Análise quantitativa de ortólogos segundo mapas metabólicos de interesse. 

KEEG 

Pathway 

Descrição Enzimas 

descritas 

no mapa 

Ortólogos 

encontrados 

Percentual 

de 

ortólogos 

map00360 Metabolismo de 

fenilalanina 

79 9 11,4 

map00190 Fosforilação oxidativa 171 47 27,5 

map00061 Biossíntese de ácidos 

graxos 

183 7 3,8 

map00500 Metabolismo de amido 

e sacarose 

92 18 19,5 

map00270 Metabolismo de 

metionina e cisteína 

94 32 34,0 
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map00280 Degradação de valina, 

leucina e isoleucina 

58 8 13,8 

map00290 Biossíntese de valina, 

leucina e isoleucina 

27 10 37,0 

map04150 Via de sinalização 

mTOR 

74 35 47,3 

map00260 Metabolismo de glicina, 

serina e treonina 

75 26 34,7 

map00650 Metabolismo de 

butanoato 

62 8 12,9 

map00010 Glicólise 62 27 43,5 

map00071 Degradação de ácidos 

graxos 

85 10 11,8 

map00350 Metabolismo de tirosina 106 10 9,4 

 

Dentre as vias analisadas, aquelas que apresentaram os maiores 

percentuais de ortólogos foram a via de sinalização mTOR (47,3%) e glicólise 

(43,5%) e as que apresentaram menores percentuais foram a via de 

biossíntese de ácidos graxos (3,8%) e a via de metabolismo de tirosina (9,4%).  

A proteína mTOR é uma quinase que regula o crescimento celular 

desempenhando um importante papel na regulação da síntese de proteínas. 

Em S. cerevisiae os dois genes homólogos responsáveis por codificar a mTOR 

são TOR1 e TOR2 (Lee et al., 2017). Após a identificação em S. cerevisiae, 

esse mecanismo já foi caracterizado em outros fungos, invertebrados, plantas e 

mamíferos (Crespo e Hall, 2002). 

O alto nível de conservação da via mTOR justifica o elevado percentual 

de ortólogos observado nas análises realizadas. 

Sendo a glicólise uma das principais rotas para geração de ATP e 

considerando que essa via está presente em todos os seres vivos celulares, é 

esperado que haja um alto grau de conservação de suas enzimas. Porém, já foi 
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demonstrado que, ainda assim, a glicólise apresenta alta plasticidade e 

versatilidade entre os organismos vivos, como, por exemplo a existências de 

isozimas espécie-específicas ou mesmo a ocorrência de enzimas alternativas 

(Dandekar et al., 1999).   

 

6.2.3 ANÁLISE DE ENZIMAS ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO DE 

COMPOSTOS VOLÁTEIS 

 

Os genes descritos na Tabela 2 foram analisados através de Blastp 

entre as sequências de aminoácidos extraídas do proteoma da levedura 

LBCM1073 e as sequências disponíveis no banco de dados SGD para a 

linhagem S288c. As principais informações obtidas foram reunidas na Tabela 

4. 

 

Tabela 4: Principais resultados das análises de Blastp entre as proteínas de 
LBCM1073 e de S288c. 

Gene Anotação Aa Identidade 

(%) 

Cobertura 

(%) 

e-

value 

Gaps Variantes 

ARO10 g1481 635 100 100 0.0 0 - 

ATF1 g5044 525 100 100 0.0 0 - 

ATF2 g2305 535 100 99 0.0 0 Val64Leu 

Leu156Val 

Ala359Thr 

Glu435Gln 

 

PMA1 g2195 918 100 99 0.0 0 Pro74Leu74 

Val209Ile 

CEM1 g1770 442 100 100 0.0 0 - 
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TPS1 g575 495 100 100 0.0 0 - 

BAT1 g261 393 100 100 0.0 0 - 

BAT2 g2921 376 100 99 0.0 0 Ala41Val 

Cys131Val 

Leu276Ile 

 

FAS2 g5070 1887 100 99 0.0 0 Ser565Asn 

Ala1474Thr 

Arg1669Ser 

Asp1742Glu 

Ser1800Asn 

 

TOR1 g2856 2470 100 99 0.0 0 Asp58Gli 

Ser133Asn 

Asn396Lys 

Asn547Ser 

Glu1546Asp 

Fen1640Val 

Asn1665His 

ILV1 g1795 576 100 100 0.0 0 - 

ILV2 g3971 687 100 100 0.0 0 - 

ILV6 g812 309 100 99 0.0 0 Val132Ile 

ILV5 g3680 395 100 100 0.0 0 - 

ILV3 g2804 585 100 99 0.0 0 Met549Ile 

PDC1 g3362 563 100 100 0.0 0 - 

PDC5 g3444 563 100 99 0.0 0 Lys366Glu 
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His373Gln 

His484Tyr 

Arg505Lys 

 

PDC6 g5684 563 100 99 0.0 0 Ala404Asp 

 

THI3 g1065 621 100 99 0.0 0 Cys14Tyr 

Ile344Leu 

Asn592Asp 

LEU4 g4388 619 100 100 0.0 0 - 

LEU5 g47 357 100 99 0.0 0 Thr72Ala 

LEU1 g2194 779 100 99 0.0 0 Asp115Glu 

Ala266Thr 

Asp325Glu 

Ile423Met 

Lys490Asn 

LEU2 g806 364 100 100 0.0 0 - 

ADH1 g4630 348 100 99 0.0 0 Val59Thr 

Gln148Glu 

Ile152Val 

 

ADH2 g4168 348 100 97 0.0 0 Gli75Ala 

Met76Ile 

Glu78Asp 

Lys81Arg 

Ile85Val 
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Tyr88Leu 

Gli96Ser 

Glu128Gln 

His139Arg 

Gln142Glu 

Glu148Gln 

Ala174Val 

ADH3 g3948 375 100 100 0.0 0 - 

ADH5 g593 351 100 100 0.0 0 - 

ADH4 g2003 382 100 99 0.0 0 Asp60Gli 

Gln88Glu 

 

SFA1 g1017 386 100 99 0.0 0 Gli388Ser 

 

EEB1 g5194 456 100 99 0.0 0 Gli338Ser 

Ser536Ans 

 

EHT1 g622 451 100 99   Glu117Lys 

Lys132Glu 

Arg384Gln 

 

IAH1 g3586 238 100 99 0.0 0 Ile23Thr 

Lys131Arg 

Lys163Asn 

 

IAH1 g4823 238 100 99 0.0 0 Ile23Thr 
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Lys131Arg 

Lys163Asn 

 

RSP5 g1833 809 100 99 0.0 0 Ser207Asn 

 

De um total de 34 proteínas avaliadas, 13 apresentaram sequência de 

aminoácidos idêntica entre as leveduras avaliadas. Os genes que codificam 

essas proteínas são: ARO10, ATF1, CEM1, TPS1, BAT1, ILV1, ILV1, PDC1, 

LEU4, LEU2, AHD3 e ADH5. 

Dados da literatura relacionam os variantes LEU4Asp578Tyr ((Oba et al., 

2005) e LEU4Ser542Fen/Ala551Val com uma maior resistência ao TFL e maior 

produção de acetato de isoamila. Tais substituições não foram observadas na 

linhagem LBCM1073. 

Embora tenham sido observadas substituições de aminoácidos no gene 

PMA1, as mesmas diferem do variante PMA1Met152Ile anteriormente relacionado 

à maior produção de acetato de isoamila (Den Abt et al., 2016). As demais 

variações verificadas por esses mesmos autores nos genes CEM1 e TPS1 

também não foram observadas na linhagem LBCM1073. 

De modo semelhante, a variação RSP5Ser207Asn, presente na LBCM1073, 

diferiu daquelas observadas por Abe e Horikoshi (2005): 

RSP5Pro514Thr/Cys517Tyr/Cys517Phe/Ala799Asn, às quais foi atribuída maior taxa de 

absorção de leucina e, como consequência, maior acúmulo de álcool isoamílico 

e acetato de isoamila (Abe e Horikoshi, 2005). 

No trabalho publicado por De Carvalho e colaboradores (2007) foram 

observadas as seguintes modificações: 

FAS2Ala57Thr/Ser565Asn/Ala1136Thr/Val1624Ile/Ser1800Asn e 

TOR1Gli58Asp/Asn133Ser/*216Glu/Lys396Asn/Ser547asn/Pro1117Ser/Val1640Fen/Arg2414Lys 

relacionadas ao acúmulo de acetato de 2-feniletila (De Carvalho et al., 2017). 
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As substituições encontradas na linhagem LBCM1073, 

FAS2Ser565Asn/Ala1474Thr/Arg1669Ser/Asp1742Glu/Ser1800Asn, nas posições 565 e 1800 foram 

as mesmas verificadas por Carvalho e colaboradores (2007) em seu alelo 

inferior. De modo semelhante, 

TOR1Asp58Gli/Ser133Asn/Asn396Lys/Asn547Ser/Glu1546Asp/Fen1640Val/Asn1665His, nas posições 58, 

133, 396, 547 e 1640 foi semelhante ao observado na parental inferior de De 

Carvalho e Colaboradores (2007). 
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CAPÍTULO III – OBTENÇÃO E SELEÇÃO DE SEGREGANTES 

MEIÓTICOS ATRAVÉS DA TÉCNICA BSA – BULKED 

SEGREGANTS ANALYSIS – COM MAIOR CAPACIDADE DE 

CONVERSÃO DE ÁLCOOL ISOAMÍLICO EM ACETATO DE 

ISOAMILA  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Dentre os fatores que podem influenciar a produção de compostos 

responsáveis por aroma em bebidas fermentadas, podem ser citados: as 

diferentes fontes de carbono e de nitrogênio, temperatura de fermentação e 

oxigenação do mosto. Além desses, a linhagem da levedura utilizada, ou seja, 

as especificidades genéticas apresentadas pela linhagem que conduz a 

fermentação também pode influenciar grandemente o perfil aromático da 

bebida produzida (Verstrepen et al., 2003). 

Conforme abordado no Capítulo I, a produção de ésteres de acetato, a 

partir dos respectivos álcoois superiores, é realizada predominantemente pelas 

álcool acetil transfereases Atf1p e Atf2p. No entanto, o duplo mutante, atf1Δ  

atf2Δ, é capaz de produzir aproximadamente 50% do acetato de etila e 40% do 

acetato de isobutila daqueles quantificados para a linhagem selvagem 

(Verstrepen et al., 2003). Por outro lado, não existe, na literatura, consenso 

quanto à relação direta entre a expressão desses genes e a produção de 

ésteres de acetato (Verstrepen et al., 2003; Molina et al., 2007; De Souza et al., 

2012). 

Dessa forma, muito embora avanços tenham sido realizados na tentativa 

de elucidar as bases genéticas da produção de compostos voláteis por 

Saccharomyces cerevisiae, as informações hoje disponíveis ainda não foram 

capazes de esclarecer completamente as diferenças observadas quanto à 

capacidade de produção de alguns compostos de interesse. Além disso, as 

modificações pós-transcricionais e pós-traducionais podem influenciar a 

estrutura e atividade das proteínas sendo necessária a adoção de 

metodologias mais adequadas e específicas. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS QUANTITATIVAS 

 

As características quantitativas, como por exemplo a produção de 

compostos voláteis, tolerância ao estresse, produção e tolerância ao etanol, 

dentre outras, apresentam diversos níveis de variação, não satisfazendo as 

expectativas das leis mendelianas. Essas características, em geral, são 

controladas por mais de um locus ou QTL (Quantitative Trait Loci). Um QTL se 

refere a uma região que explica parte da expressão fenotípica de uma 

característica quantitativa, podendo conter um ou mais genes que, em conjunto 

irão contribuir para o fenótipo (Katou et al., 2009; Pais et al., 2014).  

Há alguns anos a identificação dos QTLs tem sido aplicada 

industrialmente para melhoramento de espécies vegetais como o arroz e o 

milho (Steyer et al., 2012). A indústria de bebidas, como vinho e saquê, tem 

utilizado o mapeamento de QTLs para seleção de linhagens com fenótipos de 

interesse tais como tolerância a altas temperaturas de crescimento, capacidade 

de esporulação, resistência a drogas, síntese e resistência ao etanol (Katou et 

al., 2008; Steyer et al., 2012). 

A dificuldade de identificação dos genes envolvidos com fenótipos 

quantitativos está relacionada à complexidade da arquitetura genética, que 

pode variar, por exemplo, em função das interações gene-ambiente. O papel 

de cada locus sobre o fenótipo não é, necessariamente, cumulativo, mas 

variável. Além das contribuições individuais de cada QTL para determinada 

característica, também haverá influência dos efeitos epistáticos, ou seja, das 

interações existentes entre diferentes QTLs, e as interações gene-ambiente. 

Os QTLs que representam maior contribuição no fenótipo são chamados QTLs 

principais. Dessa maneira, o mapeamento de QTLs exige uma metodologia que 

seja capaz de localizar todos os locus simultaneamente (Steyer et al., 2012; 

Edwards, 2013; Pais et al., 2014). 

Nos últimos anos, diversas técnicas vem sendo desenvolvidas em 

estudos de mapeamento de QTLs. Nas pesquisas utilizando S. cerevisiae 



112 
 

como organismo modelo as principais metodologias referenciadas são aquelas 

baseadas na análise de proteomas, no uso de microarranjo e na busca por 

marcadores genéticos como nucleotídeos de polimorfismo único (SNPs ou 

Single Nucleotide Polimorfism) (Katou et al., 2009; Pais et al., 2014). Todas 

essas metodologias apresentam em comum o uso da técnica de agrupamento 

de segregantes a fim de promover o agrupamento de indivíduos que 

apresentem o mesmo fenótipo e que, por analogia, possuam o componente 

genético responsável por tal característica. 

 

2.1.1 BULKED SEGREGANTS ANALISYS – BSA 

 

A técnica de BSA (Bulked Segregants Analisys) ou análise de 

agrupamentos de segregantes, consiste na comparação entre dois 

agrupamentos de amostras de DNA de segregantes meióticos de um único 

híbrido e tem como objetivo a identificação de marcadores em regiões 

específicas do genoma (Michelmore et al., 1991). 

A técnica BSA inicia com a seleção de duas linhagens parentais 

haploides, uma que possua a característica de interesse, chamada parental de 

fenótipo superior, e outra linhagem que não possua, chamada parental de 

fenótipo inferior. As duas linhagens devem se cruzadas e, logo após a 

obtenção do híbrido diploide, esse deve ser submetido à esporulação para 

geração de segregantes geneticamente diferentes, resultantes de eventos de 

recombinação meiótica. Dessa forma, os segregantes apresentarão fenótipo 

superior quando possuírem os determinantes genéticos para tal (Bhatia et al., 

2014; Pais et al., 2014; Wilkening et al., 2014). 

Os segregantes meióticos devem ser classificados conforme a presença 

ou ausência do fenótipo. Desse modo, podem ser agrupados os segregantes 

semelhantes à linhagem parental superior, denominados pool superior, e os 

segregantes semelhantes à linhagem parental inferior, denominados pool 

inferior. Apesar de serem geneticamente distintos, os segregantes que 

compõem o pool superior apresentam, em comum, os loci relacionados ao 

fenótipo de interesse (Figura 1) (Duitama et al., 2014). 
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Figura 12: Técnica Bulked Segregant Analysis (BSA). (A) Duas linhagens parentais, 
diferentes em relação à característica de interesse, são cruzadas. (B) O híbrido obtido 
é submetido à esporulação para obtenção de segregantes meióticos (C), os quais 
devem ser classificados quanto fenótipo.  (D) No conjunto de segregantes que 
apresentem a característica de interesse, as regiões genômicas polimórficas (em 
destaque) estarão relacionadas ao fenótipo (Duitama et al., 2014). 

 

2.1.1.1 RECOMBINAÇÃO GÊNICA 

 

Além de sua aplicabilidade biotecnológica na produção de pães e 

bebidas fermentadas, as leveduras S. cerevisiae são um excelente modelo 

para estudos de recombinação gênica por ser um organismo unicelular, de fácil 

manipulação e com genoma amplamente caracterizado (Griffiths et al., 2006).  

As recombinações gênicas, juntamente com as mutações, são 

responsáveis pela variação genética de uma população e fundamentais para a 

promoção da evolução dos organismos em resposta a alterações ambientais. 

Na recombinação gênica homóloga ocorre permuta genética entre um par de 

sequencias de DNA homólogas ou com sequências de nucleotídeos iguais ou 

similares. Além de contribuir com o aumento da diversidade genética, a 

recombinação homóloga também é importante para o reparo de quebras na fita 

dupla de DNA e para a correta segregação cromossômica durante a meiose de 

fungos, plantas e animais (Alberts et al., 2010). 

Outro mecanismo que contribui para o aumento da diversidade genética 

é a reprodução sexuada, realizadas pela maior parte dos organismos 

eucariotos. Nesse caso, há mistura entre os genomas dos parentais e os 

descendentes são geneticamente distintos de ambos os progenitores. A 



114 
 

reprodução sexuada depende de um processo celular denominado meiose 

(Alberts et al., 2010). 

O processo de meiose permite a geração de células filhas haploides a 

partir de células diploides. A redução do número de cromossomos ocorre como 

consequência dos dois ciclos consecutivos de divisão nuclear (meiose I e 

meiose II), precedidos de um único ciclo de duplicação do DNA. Os pares de 

cromossomos homólogos pareiam e segregam durante a primeira divisão da 

meiose (meiose I). Na segunda divisão da meiose (meiose II), as cromátides 

irmãs se separam. As heranças genéticas mendelianas se baseiam nas na 

separação dos cromossomos homólogos durante a meiose e erros durante 

esse processo podem resultar na formação de células aneuploides (Page e 

Hawley, 2003). 

Em um cruzamento A x a, em fungos, espera-se a formação de um 

híbrido Aa, que, ao segregar, forma produtos na proporção 1:1, de acordo com 

a primeira lei de Mendel. Embora essa seja a proporção observada na maior 

parte dos segregantes meióticos de fungos, em raros casos essa proporção 

pode ser diferente, indicando a ocorrência de crossing (Griffiths et al., 2006).  

O crossing ocorre durante a meiose em diversos organismos eucariotos 

e pode ser definido como a troca de informações genéticas entre cromossomos 

homólogos, resultando em aumento da diversidade. Além disso, a 

recombinação é fundamental para reprodução sexuada uma vez que promove 

conexões físicas entre os cromossomos homólogos durante a primeira divisão 

da meiose e contribui para que a segregação cromossômica ocorra 

corretamente (Mancera et al., 2008).  

A recombinação meiótica inicia com a formação de quebras nas fitas 

duplas do DNA (DSB – Double-Strand Break). O reparo dessas quebras requer 

uma série de etapas, envolvendo corte, síntese e ligação, nas quais o 

cromossomo homólogo é utilizado como molde. Esse reparo pode resultar em 

crossing, quando há troca recíproca de material, ou em no-crossing, sem a 

troca recíproca de material. As duas possíveis vias de formação de crossing 

são: a via dependente de Msh4/Msh5, através de junções duplas de Holliday, e 

a via dependente de Mus81/Mms4. Já a formação de non-crossing podem 
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envolver uma resolução alternativa das junções duplas de Holliday ou ser 

semelhante à via de reparo SDSA (helicoidização de filamento dependente de 

síntese). As taxas de non-crossing e DSB variam ao longo do cromossomo 

(Mancera et al., 2008).  

O crossing é um processo extremamente preciso em que os dois 

cromossomos homólogos realizam permuta de um fragmento cromossômico. 

Esse processo inicia o corte da fita dupla de DNA pela enzima Spo11, a qual 

permanece ligada à extremidade 5’ livre, protegendo a ponta, por exemplo, de 

outras combinações aleatórias, e atraindo outras proteínas necessárias nas 

etapas seguintes da recombinação. Além disso, um complexo proteico, que 

inclui a proteína Rad51, liga-se às pontas 3’ livres. A proteína Rad51 se 

associa à Dmc1, conduzindo a busca pela sequência complementar ou 

cromossomo homólogo, culminando com a formação de quiasmas, ou seja, 

ligação entre os cromossomos homólogos Em leveduras, mais de um quiasma 

pode ser formar por cromossomo (Griffiths et al., 2006). 

Durante o reparo de um conjunto de DSBs, são formados cruzamentos 

entre os cromossomos homólogos, o que é essencial para que a distribuição 

dos cromossomos durante a meiose ocorra corretamente. A recombinação 

meiótica é influenciada pelo pareamento dos cromossomos homólogos e pela 

estabilização dessas interações pelo complexo sinaptonêmico. Todos esses 

processos são controlados por procedimentos celulares que visam a prevenção 

de segregações cromossômicas aberrantes (Alberts et al., 2010).   

Leveduras S. cerevisiae podem realizar divisão meiótica durante o 

processo de esporulação, induzida por fatores como ausência de açúcares 

fermentáveis, baixa disponibilidade de nitrogênio e presença de açúcares não-

fermentáveis. Em condições adequadas de nutrientes, as leveduras realizam 

reprodução assexuada por processo mitótico. Após a divisão meiótica, são 

formados ascos contendo, geralmente, quatro ascósporos haploides. A parede 

celular que envolve cada ascósporo confere resistência para que ele sobreviva 

por longos períodos em condições de estresse (Haber, 2012). 
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2.1.1.2 OBTENÇÃO DE LEVEDURAS HÍBRIDAS 

 

Realizar o cruzamento de S. cerevisiae em laboratório é bem simples, 

mas constitui uma etapa básica para execução de algumas das metodologias 

descritas para mapeamento de QTLs, considerando os eventos de 

recombinação ocorridos durante a meiose no processo de esporulação 

conforme descrito no item 2.1.  

A reprodução sexuada de S. cerevisiae ocorre entre linhagens de tipos 

reprodutivos opostos, denominados mating type. Embora as linhagens 

laboratoriais de S. cerevisiae sejam haploides, na natureza elas também 

podem ser diploides ou polipoloides. Além do número de cromossomos, a 

ploidia influencia caraterísticas como tamanho, tempo de geração, 

características sexuais e tolerância a fatores de estresse (Haber, 2012). 

 O mating type é determinado por dois alelos diferentes do MAT locus: 

MATa e MAT. O MAT locus está localizado na parte central do braço direito 

do cromossomo III e se divide em cinco regiões: W, X, Y, Z1 e Z2. O 

acasalamento entre haploides ocorrerá entre linhagens de mating oposto, 

resultando em uma célula diploide MATa/MATα. Quando células diploides 

heterozigotas para o MAT locus são submetidas a condições de estresse 

nutricional, haverá, por meiose, a formação de quatro esporos, sendo dois 

MATa e dois MATα (Haber, 2012).  

A capacidade de interconversão do MAT locus determina o tipo de ciclo 

de vida das leveduras, podendo ser homotálico e heterotálico (Figura 2). O 

gene HO, que codifica para uma endonuclease, permite a troca do mating type 

pela clivagem do DNA nas proximidades do locus ativo, MATa ou MATα, 

seguido da recombinação com um dos locus silenciados, HMLα ou HMRa. 

Leveduras homotálicas, ou seja, com HO ativo, são capazes de realizar a auto-

diploidização, condição que traz mais vantagens adaptativas à linhagem. 

Leveduras heterotálicas possuem o mating estável (Figura 2). A obtenção de 

segregantes haploides, provenientes de linhagens homotálicas só é possível se 

não houver expressão do gene HO (Tamai et al., 2001). 
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A) 
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B) 

 

 

Figura 2: Ciclos de vida em S. cerevisiae. As linhagens de leveduras podem ser 
classificadas quanto ao ciclo reprodutivo. A) O heterotalismo é caraterizado pela 
estabilidade do mating type dos esporos sendo incapazes de auto diploidizar. B) O 
homotalismo é a capacidade das células em realizar a troca do mating type, originando 
células filhas com MAT oposto da célula mãe, sendo capazes de realizar auto 
diploidização (Steensels et al., 2014) - Adaptado. 

 

2.1.2 MAPEAMENTO DE QTLs A PARTIR DE PROTEOMAS 

 

Nos últimos anos, as análises proteômicas por espectrometria de 

massas tem contribuído para a elucidação de uma série de estudos biológicos. 

Apesar de fornecer um grande volume de dados relativos à identificação de 

modificações a nível de RNA, os estudos de expressão gênica apresentam 

como desvantagem, a susceptibilidade à degradação das moléculas de RNA, 

além, muitas vezes, da falta de correlação entre sua concentração e a da 

respectiva proteína (Gstaiger e Aebersold, 2009). 
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O conjunto das proteínas codificadas pelo genoma resultantes de 

processos pós-transcricionais e pós-traducionais, denominado proteoma, pode 

fornecer importantes informações quanto ao controle de todos, ou quase todos, 

os processos biológicos em uma determinada condição fisiológica. O mapa 

proteômico obtido, por exemplo, por espectrometria de massas, pode ser 

utilizado para análise de QTLs, inclusive possibilitando relacionar loci genéticos 

independentes. Nesse caso a metodologia requer precisão nas medições de 

um mesmo conjunto de peptídeos em um grande número de amostras (Picotti 

et al., 2013). 

A metodologia descrita por Picotti e colaboradores (2013) para 

mapeamento de QTLs a partir de mapas proteômicos se fundamenta, 

primeiramente, na seleção de peptídeos baseada no ORFeoma conhecido. 

Esse pode ser gerado, por exemplo a partir do banco de dados de ORFs do 

SGD (Saccharomyces Genome Database). Em seguida, para cada proteína do 

PeptideAtlas devem ser selecionados peptídeos com propriedades 

espectrométricas favoráveis e de ocorrência única no banco de dados de 

sequências de proteínas compiladas, denominados peptídeos proteotípicos 

(PTPs). O conjunto final de peptídeos deve ser sintetizado, em pequena escala 

para compor a biblioteca de peptídeos, que, após análise, servirão de padrão 

ou referência para as análises espectrométricas. Na sequência, é necessário 

confrontar os espectros das proteínas de referência com as proteínas de um 

pool de leveduras obtidas pela técnica de BSA. Os proteomas das leveduras 

parentais também precisam ser caracterizados. O mapeamento de QTLs das 

proteínas, após processamento computacional e estatístico dos dados, deverá 

refletir a variabilidade das proteínas envolvidas no processo biológico de 

interesse (Picotti et al., 2013). 

   

2.1.3 MAPEAMENTO DE QTLs A PATIR DE MARCADORES GENOTÍPICOS  
 

O sucesso do mapeamento de QTLs depende da eficácia do método na 

realização de correlações entre os dados fenotípicos e genotípicos nos 

organismos em estudo. Os marcadores genotípicos devem ser sensíveis o 



120 
 

suficiente para permitir a obtenção de uma correlação estatística com os dados 

fenotípicos. Assim, o sucesso da técnica depende do número de segregantes e 

do número de marcadores observados (Steyer et al., 2012; Edwards, 2013). 

Os SNPs (Single Nucleotide Polimosfism ou Polimorfismo de 

Nucleotídeo Único) podem ser definidos como um nucleotídeo que difere entre 

duas sequencias alternativas (alelos) e presentes em uma população com 

frequência igual ou maior que que 1%. Embora conceitualmente indels, ou seja, 

inserções e deleções de base única, não sejam considerados SNPs, na prática, 

ambos  podem ser considerados identificadores de alelos polimórficos, 

podendo ser utilizados como marcadores genéticos (Brookes, 1999). 

A distinção entre alelos em função de SNPs e indels pode ser realizada, 

por exemplo, através de microarranjo, que consiste na hibridização do DNA 

teste com uma sonda de DNA imobilizado em uma plataforma sólida 

denominada chip. Cada chip irá conter um grande número de sondas, 

diferentes quanto à sequência de nucleotídeos. A hibridização ocorrerá em 

função da sua complementaridade em relação ao DNA teste (A com T e C com 

G), resultando na emissão de fluorescência. As diferenças nas intensidades de 

emissão de fluorescência podem ser mecanicamente adquiridas e 

computacionalmente interpretadas, refletindo a abundância do DNA 

representado por cada uma das sondas. Por possibilitar a avaliação simultânea 

de um grande número de genes, a técnica de microarranjo vem sendo utilizada 

em experimentos de genômica funcional (Rosa et al., 2007) bem como para o 

mapeamento de QTLs (Brauer et al., 2006; Marullo et al., 2007; Ehrenreich et 

al., 2010). 

A metodologia descrita por Brauer e colaboradores (2006) utiliza a 

metodologia de BSA associada à técnica de microarranjo para mapeamento de 

QTLs. As diferentes intensidades de hibridização apresentadas pelos dois 

conjuntos de segregantes, agrupados em função do fenótipo de interesse, em 

comparação às linhagens parentais são utilizadas para determinar as 

frequências genotípicas possivelmente associadas ao fenótipo em questão 

(Brauer et al., 2006). 
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Além da técnica de microarranjo, a evolução das novas tecnologias de 

sequenciamento de DNA ou tecnologias de sequenciamento de nova geração, 

e sua aplicação no sequenciamento genômico com alta eficiência, baixo custo 

e economia de tempo, possibilitou seu uso na determinação de variantes 

genotípicos, por exemplo, para mapeamento de QTLs (Mackay et al., 2009). 

Pais e colaboradores (2014) desenvolveram uma metodologia de 

mapeamento de QTLs de leveduras a partir da técnica BSA e utilizando SNPs 

como marcadores genéticos. A identificação dos QTLs é realizada a partir do 

tratamento computacional e estatístico dos dados obtidos dos 

sequenciamentos genômicos das linhagens parentais e dos dois conjuntos de 

segregantes: o pool superior, que deve conter os segregantes que apresentem 

o fenótipo de interesse e o pool randômico, que deve conter um número 

significativo de segregantes, independente de seu fenótipo (Pais et al., 2014). 

Após a identificação do QTL, métodos tradicionais de engenharia 

genética devem ser utilizados para determinação da participação desse QTL no 

fenótipo. Como, na maioria das vezes, os QTLs podem compreender um 

grande número de genes, as deleções pontuais podem não ser uma estratégia 

simples. Uma tática para reduzir o tamanho do QTL é realizar a análise das 

ORFs (Open Reading Frames) que apresentem polimorfismos capazes de 

modificar a sequência dos aminoácidos do produto desse gene (Wilkening et 

al., 2014). 

Para verificação da complementaridade funcional, também deve ser 

realizada a análise da reciprocidade hemizigótica, ou seja, a avaliação dos 

efeitos pontuais de cada gene presente no QTL sobre o fenótipo. Para tanto, 

devem ser conduzidas deleções do gene candidato na linhagem parental 

superior ou inferior, seguido de cruzamento e verificação da complementação 

funciona, possibilitando a identificação do alelo que apresenta o gene 

responsável pelo fenótipo (Pais et al., 2014).  
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3. JUSTIFICATIVA 

 

A técnica de BSA pode representar uma importante ferramenta na 

identificação das bases genéticas relacionadas a características quantitativas 

em função da comparação entre marcadores genéticos de duas 

subpopulações, distintas quanto ao fenótipo de interesse, mas provenientes 

dos mesmos parentais. A técnica se baseia na diversidade genética 

apresentada pelos segregantes após as recombinações durante a meiose que 

os originou. 

As análises de genômica comparativa entre a linhagem LBCM1073, 

isolada de dorna de fermentação de cachaça, e a linhagem S288c, laboratorial, 

apresentadas no Capítulo II, demonstraram a existência de uma série de 

variantes mas se restringiram a um grupo específico de genes citados na 

literatura como envolvidos na produção de compostos voláteis por S. 

cerevisiae. 

Nos últimos anos, uma série de autores já demonstraram que, para 

muitos fenótipos quantitativos, alelos que influenciam positivamente na 

característica não estão relacionados aos genes diretamente envolvidos nas 

vias metabólicas já descritas. Em conjunto, todos esses dados corroboram a 

possibilidade da existência de funções alternativas exercidas por genes e 

proteínas, como por exemplo, sua atuação nas modulações pós-trasncricionais 

e pós-traducionais. 

Desse modo, a técnica de BSA pode ajudar a esclarecer as bases 

genéticas ainda não descritas e relacionadas à produção de compostos 

voláteis por S. cerevisiae. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Obter e selecionar segregantes meióticos com maior capacidade de 

conversão de álcool isoamílico em acetato de isoamila. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Avaliar as linhagens selecionadas no Capítulo I quanto à ploidia e ciclo 

de vida. 

Esporular e selecionar um segregante haploide que mantenha o fenótipo 

da linhagem parental (parental superior). 

Cruzar a linhagem parental superior obtida e uma linhagem que não 

apresente o fenótipo de interesse (parental inferior). 

Caracterizar fenotipicamente os segregantes obtidos do cruzamento as 

parentais superior e inferior. 
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5. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

A Figura 3 apresenta o diagrama esquemático das etapas utilizadas 

para obtenção e seleção de segregantes meióticos com maior capacidade de 

conversão de álcool isoamílico em acetato de isoamila. 

 

Figura 3: Diagrama esquemático do delineamento experimental para obtenção e 
seleção de segregantes meióticos com maior capacidade de conversão de álcool 
isoamílico em acetato de isoamila. As metodologias utilizadas em cada uma das 
etapas encontram-se descritas no Anexo I. 
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A metodologia de análise de segregantes requer uma série de etapas, 

tais como a minuciosa caracterização dos segregantes inferior e superior, além, 

claro, da caracterização dos segregantes propriamente ditos. Alguns fenótipos, 

tais como a capacidade de crescimento em uma dada temperatura ou mesmo 

na presença ou ausência de uma determina substância permite a realização de 

experimentos capazes de caracterizar simultaneamente um grande número de 

segregantes. Por outro lado, fenótipos como a capacidade de produção de 

etanol ou de outros compostos durante o processo fermentativo demandam um 

maior gasto de tempo, não só pela necessidade de caracterização individual 

dos segregantes mas, sobretudo pela técnica utilizada para quantificação dos 

compostos de interesse. Desse modo, a Tabela 1 representa o tempo 

aproximado dispendido nas etapas descritas no Desenho experimental (Figura 

3). 
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Tabela 1: Estimativa de tempo dispendido na realização dos experimentos 
necessários à caracterização dos segregantes em relação à capacidade de conversão 
de álcool isoamílico em acetato de isoamila. 

Objetivo Etapa Tempo aproximado 

dos experimentos 

Seleção de 

segregante superior 

Esporulação 30 dias 

Dissecação de tétrades em 

micromanipulador 

1 dia 

Confirmação de mating type 

por PCR 

1 dia 

Fermentação 7 dias 

Análise de voláteis po CG* 2 dias 

   

Seleção de 

segregante inferior 

Confirmação de mating type 

por PCR 

1 dia 

Fermentação 7 dias 

Análise de voláteis por CG* 2 dias 

   

Obtenção do híbrido Cruzamento 1 dia 

Confirmação da ploidia por 

citometria 

4 dias 

   

Obtenção e 

caracterização de 

segregantes 

Esporulação 30 dias 

Dissecação de tétrades em 

micromanipulador 

10 dias 

Testes de resistência a drogas 20 dias 

Fermentação 140 dias 

Análise de voláteis por CG 60 dias 

   

Confirmação do Fermentação 14 dias 
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fenótipo dos 

segregantes 

superiores 

Análise de voláteis por CG* 10 dias 

Confirmação da ploidia por 

citometria 

7 dias 

TOTAL  327 dias 

*CG: cromatografia gasosa. 

 

Dentre as etapas descritas na Tabela 1, destaca-se a enorme demanda 

de tempo necessária à etapa de fermentação. Nesse caso, além do tempo de 

duração da fermentação (82 horas), a limitação da disponibilidade de 

equipamentos fermentadores limitava a 30 o número de fermentações 

simultâneas. Outro experimento demasiado delongado é a quantificação dos 

compostos voláteis por cromatografia gasosa com injeção manual de amostras. 

Nesse caso, considerando os 20 minutos necessários a cada uma das corridas 

cromatográficas e as triplicatas técnicas, são necessários 60 minutos para 

caracterização de cada amostra. Desse modo, a análise se limitava a 8 

amostras diárias, das quais, uma representava a linhagem parental superior e 

outra, o parental inferior. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 SELEÇÃO DE LEVEDURAS PARA ANÁLISE DOS SEGREGANTES 

 

6.1.1 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ESPORULAÇÃO E DO CICLO DE VIDA 

A partir da coleção de 118 leveduras obtidas do isolamento de linhagens 

produtoras de cachaça, 5 linhagens se destacaram das demais em relação à 

capacidade de produção de compostos voláteis on e off flavour. Essas cinco 

linhagens foram submetidas à esporulação e tiveram suas tétrades dissecadas. 

A análise do mating type das linhagens parentais e dos segregantes das 

mesmas mostrou que, exceto a LBCM1073, todas as demais apresentavam 

perfil homotálico, ou seja, há presença dos alelos MATa e MAT. Na Figura 4 

é possível observar o gel de agarose contendo o produto de amplificação do 

MAT locus, onde o perfil apresentado pelos segregantes é comparável ao perfil 

da linhagem diploide parental. Isso permite inferir que os segregantes 

haploides são capazes de realizar a troca do MAT e auto-diploidizar. Por outro 

lado, a linhagem LBCM1073 apresentou perfil heterotálico, com segregantes 

viáveis e de mating estável, sendo uma tétrade completa responsável por 

originar dois segregantes MATa e dois segregantes MATα (Figura 4, canaletas 

12 a 15).  

Tendo em vista que a linhagem LBCM1073 manteve a estabilidade na 

produção de acetato de isoamila e na razão de sua produção a partir de álcool 

isoamílico, além de possuir ciclo de vida heterotálico, já apresentando 

segregantes com mating type estável, essa levedura foi utilizada em testes 

posteriores para obtenção de segregantes. 
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Figura 4: Gel de eletroforese em agarose (1,2%) com o produto de PCR do MAT locus. 1: 
linhagem LBCM1018, 2 a 5: segregantes a, b, c e d da linhagem LBCM1018, 6: linhagem 
LBCM1069, 7 a 10: segregantes a, b, c e d da linhagem LBCM1069, 11: linhagem LBCM1073, 
12 a 15: segregantes a, b, c e d da linhagem LBCM1073, 16: linhagem LBCM1076, 17 a 20: 
segregantes a, b, c e d da linhagem LBCM1076, 21: linhagem LBCM1088, 22 a 25: 
segregantes a, b, c e d da linhagem LBCM1076, 26: linhagem LBCM1095, 27 a 30: 
segregantes a, b, c e d da linhagem LBCM1095 PM representa o padrão de peso molecular 
(1Kb Promega). 

                                                               

A linhagens LBCM1073 foi avaliada quanto à ploidia através de 

citometria de fluxo (Figura 5). A levedura LBCM1073 apresentou perfil bastante 

semelhante ao controle diploide S. cerevisiae S288c. 

               

Figura 5: Histograma de citometria de fluxo para quantificação de DNA da linhagem 
LBCM1073 (azul) em comparação à linhagem S288c MATa/α, controle diploide 
(vermelho), após coloração com iodeto de propídio. 

 

6.1.2 OBTENÇÃO DE SEGREGANTE DE FENÓTIPO SUPERIOR. 

 

Após esporulação, as tétrades obtidas da linhagem LBCM1073 foram 

dissecadas em micromanipulador. Foi realizada a determinação do mating type 
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dos segregantes obtidos e os mesmos foram cultivados para quantificação da 

produção dos compostos voláteis. A Figura 6 exemplifica o perfil de mating 

type de quatro segregantes obtidos da dissecação de uma das tétrades, 

comparativamente ao controle diploide S. cerevisiae S288c. 

 

Figura 6: Gel de eletroforese em agarose (1,2%) com o produto de PCR do mating 
type da linhagem LBCM1073 e de seus segregrantes 73-1a, 73-1b, 73-1c e 73-1d. Foi 
utilizado como controle positivo a linhagem laboratorial diploide S288c (MATa/α). PM 
representa o padrão de peso molecular (Promega 100pb).  

 

 Após a fermentação, foram analisados os compostos voláteis produzidos 

por quatro segregantes da linhagem LBCM1073: on flavour: álcool isoamílico, 

acetato de isoamilae hexanoato de etila e off flavour: acetaldeído, acetato de 

etila (Figura 7). Não foi possível detectar acetaldeído para a linhagem 

LBCM1073, enquanto hexanoato de etila só foi quantificado para os 

segregantes 73-1a e 73-1b. O segregante 73-1d não apresentou diferença 

estatística (OneWay ANOVA com pós teste de Tukey, p<0,05) em relação à 

linhagem LBCM1073, para os compostos álcool isoamílico, acetato de etila, 

acetato de isoamila, bem como para a razão entre a quantificação de acetato 

de isoamila e álcool isoamílico. Dessa maneira, por apresentar características 

fenotípicas estatisticamente semelhantes à diploide LBCM1073, quanto aos 

compostos de interesse acetato de isoamila, álcool isoamílico e a razão da 

quantificação delas, o segregante 73-1d foi selecionado como segregante 

superior. 
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Figura 7: Compostos voláteis quantificados para a linhagem LBCM1073 e seus 
segregantes 73-1a, 73-1b, 73-1c e 73-1d (mg/L), após 82 horas de fermentação a 
30°C em meio YP250 acrescido de 10% de glicose. A: Acetaldeído. B: Álcool 
isoamílico. C: Acetato de etila. D: Acetato de isoamila. E:. Hexanoato de etila. F: 
Razão acetato de isoamila e álcool isoamílico. Nota: letras iguais indicam que os 
resultados para um mesmo composto são estatisticamente iguais (One-way ANOVA 
com pós teste de Tukey, p<0,05). 
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6.1.3 OBTENÇÃO DE SEGREGANTE DE FENÓTIPO INFERIOR 

Para realização do cruzamento do segregante superior 73-1d foram 

analisadas leveduras haploides MATα que apresentassem capacidades 

significativamente inferiores de produção dos compostos voláteis de interesse. 

Foram analisadas as linhagens: S. cerevisiae S288c (laboratorial) e três 

segregantes da linhagem S. cerevisiae PE-2 (produção de etanol combustível 

industrialmente). Por apresentar quantificações de voláteis estatisticamente 

inferiores, foi selecionada a linhagem laboratorial S. cerevisiae S288c haploide 

para realização do cruzamento (Figura 8). 
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Figura 813: Compostos voláteis quantificados para a linhagem S288c (haploide, MATα), PE-2 

e seus segregantes PE-2 1a, PE-2 1c e PE-2 1d (mg/L), após 82 horas de fermentação a 
30°C em meio YP250 acrescido de 10% de glicose. A: Acetaldeído. B: Álcool 
isoamílico. C: Acetato de etila. D: Acetato de isoamila. E:. Hexanoato de etila. F: 
Razão acetato de isoamila e álcool isoamílico. Nota: letras iguais indicam que os 
resultados para um mesmo composto são estatisticamente iguais (One-way ANOVA 
com pós teste de Tukey, p<0,05). 
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6.2 OBTENÇÃO DE LINHAGENS HÍBRIDAS 

O cruzamento entre os haploides 73-1d e S288c MATα foi realizado pelo 

contato direto entre as células. Após o cruzamento, esperava-se que as 

colônias apresentassem células cujo mating type fosse MATa/MATα, indicando 

a fusão dos genomas parentais. Essa verificação foi realizada através de 

amplificação, por PCR, do MAT locus. Foram testadas dez colônias isoladas, 

sendo observado o perfil MATa/MATα em seis delas, que na Figura 9 estão 

identificados como 1, 3, 4, 6, 7 e 9, as quais passaram a ser denominadas 

híbridos H1 a H6. 

 

Figura 9: Gel de eletroforese em agarose (1,2%) com o produto de PCR do MAT locus de 

isolados provenientes do cruzamento entre o segregante 73-1d e a linhagem laboratorial 
S288c, nomeados 1 a 10. Foram utilizados como controles a linhagem LBCM1073 e as 
parentais 73-1d e S288c. PM representa o padrão de peso molecular (1Kb Fermentas). 

 

 A ploidia dos seis híbridos foi confirmada através de análise por 

citometria de fluxo. Os seis híbridos apresentaram perfil semelhante ao da 

linhagem controle laboratorial S. cerevisiae S288c diploide (Figura 10). Os 

híbridos foram submetidos à condições de esporulação para dissecação e 

obtenção de segregantes. 
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Figura 10: Histograma de citometria de fluxo para quantificação de DNA das linhagens teste 

(azul) em comparação à linhagem S288c, controle diploide (vermelho), após coloração com 
iodeto de propídio. A: Híbrido 1. B: Híbrido 2. C: Híbrido 3. D: Híbrido 4. E: Híbrido 5. F: Híbrido 
6. 

  

6.3 ANÁLISE FENOTÍPICA DOS SEGREGANTES MEIÓTICOS 

 

Os dez híbridos obtidos pelo cruzamento entre o segregante 73-1d e a 

linhagem S288c MATα foram inoculados em meios de cultivo específicos para 

esporulação, pobres em nitrogênio e fonte de carbono. 

 

6.3.1 ESPORULAÇÃO E DISSECAÇÃO DE TÉTRADES PARA OBTENÇÃO 

DE SEGREGANTES HAPLOIDES 

 

Após quarenta dias, foram verificadas, microscopicamente, a formação 

de tétrades pelos híbridos. Por apresentar maior quantidade de tétrades, o 

Híbrido 6 foi submetido à dissecação (Figura 11), cujos esporos apresentaram 

90,23% de viabilidade. 651 foram cultivados e estocados em freezer -80°C.  
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Figura 11: Crescimento dos segregantes obtidos do Híbrido 6, após dissecação e 
incubação a 30°C por 24 horas em meio YP glicose 2%. 

 

 

6.3.2 RESISTÊNCIA AO TFL E COBRE 

 

Os 651 segregantes meióticos obtidos foram submetidos a testes de 

avaliação da capacidade de crescimento na presença de TFL, em duas 

diferentes concentrações, e de íons cobre. De acordo com dados da literatura, 

a capacidade de crescimento na presença de TFL, um análogo da leucina 

indica a presença de uma mutação relacionada a uma redução no feedback 

negativo para a via de biossíntese de leucina, incrementando a capacidade de 

acumulação de maiores quantidades de álcool isoamílico e acetato de isoamila 

(Oba et al., 2005). 

Os segregantes também foram avaliados quanto ao crescimento na 

presença de cobre, já mencionado na literatura como inibidor da atividade das 

AATases (Hirooka et al., 2010). Os dados obtidos por Hirroka e colaboradores 

(2010) demonstram uma correlação positiva entre a produção de acetato de 

isoamila e o crescimento na presença de 8 mM de íons cobre.  
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De todos os segregantes estocados, oito (1,23%) não apresentaram 

viabilidade em meio sintético YPD no momento da reativação das linhagens. 

Portanto, um total de 643 segregantes foram avaliados, dos quais, 578 (90%) 

se mostraram resistentes à presença de cobre 8 mM. Quanto à resistência ao 

TFL, 97 (15%) segregantes foram capazes de crescer na concentração 0,5 mM 

e 35 (5,4%) segregantes cresceram também na concentração 1 mM. 

 

6.3.3 CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE COMPOSTOS VOLÁTEIS 

 

Foram analisados a produção de álcool isoamílico e acetato de isoamila 

de 153 segregantes. A partir das quantificações de acetato de isoamila e álcool 

isoamílico, foram calculadas as razões entre elas e os valores analisados 

segundo o percentual em relação ao apresentado pelo segregante parental, 73-

1d (Figura 12).  
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Figura 12: Razão calculada entre acetato de isoamila e álcool isoamílico para 153 
segregantes, após 82 horas de fermentação a 30°C em meio YP250 acrescido de 10% 
de glicose. Valores expressos em termos percentuais em relação à linhagem parental 
73-1d. A: S288c MATα, 73-1d e 77 segregantes. B: S288c MATα, 73-1d e 76 
segregantes. 

 

Dos 153 segregantes avaliados, os 40 que apresentaram maiores 

percentuais para a razão entre acetato de isoamila e álcool isoamílico foram 

submetidos à repetição da fermentação em pequena escala e quantificação de 

compostos voláteis. Dos 40 segregantes avaliados, 33 mantiveram fenótipo 

igual ou maior que a linhagem parental 731d (Figura 13). 
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Figura 13: Razão calculada entre acetato de isoamila e álcool isoamílico para 40 
segregantes e as linhagens parentais S288c MATα e 73-1d, após 82 horas de 
fermentação a 30°C em meio YP250 acrescido de 10% de glicose. Valores expressos 
em termos percentuais em relação à linhagem parental 73-1d. 

 

Os 33 segregantes que mantiveram fenótipo igual ou maior que a 

linhagem parental 731d foram avaliados quanto à ploidia através de análise de 

mating type por PCR (Figura 14) e confirmação por citometria de fluxo (Figura 

15). A amplificação referente ao MAT locus do segregante 84b não foi 

satisfatória (Figura 14, identificação 13). 

 

Figura 1414: Gel de eletroforese em agarose (1,2%) com o produto de PCR do MAT 
locus de segregantes provenientes do cruzamento entre 73-1d e S288c. As 
identificações representam: 1: 26c, 2: 27a, 3: 27c, 4: 71b, 5: 72b, 6: 72d, 7: 74b, 8: 
75a, 9: 76a, 10: 77a, 11: 77c, 12: 78a, 13: 84b, 14: 87a, 15: 88b, 16: 98b, 17: 100b, 18: 
101a, 19: 105b, 20: 105c, 21: 105d, 22: 110a, 23: 111a, 24: 137d, 25: 138c, 26: 148d, 
27: 149b, 28: 156a, 29: 161d, 30: 165c, 31: 165d, 32: 166a, 33: 170d. PM representa o 
padrão de peso molecular (1Kb Fermentas). 
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Figura 15: Histograma de citometria de fluxo para quantificação de DNA das linhagens 
teste (azul) em comparação à (a) linhagem S288c MATα, controle haploide (vermelho), 
e (b), linhagem S288c MATa/MATα, controle diploide (vermelho), após coloração com 
SYTOX Green®. As identificações numéricas representam: 1: 26c, 2: 27a, 3: 27c, 4: 71b, 5: 

72b, 6: 72d, 7: 74b, 8: 75a, 9: 76a, 10: 77a, 11: 77c, 12: 78a, 13: 84b, 14: 87a, 15: 88b, 16: 98b, 
17: 100b, 18: 101a, 19: 105b, 20: 105c, 21: 105d, 22: 110a, 23: 111a, 24: 137d, 25: 138c, 26: 
148d, 27: 149b, 28: 156a, 29: 161d, 30: 165c, 31: 165d, 32: 166a, 33: 170d. 

 

Os resultados observados nas Figuras 14 e 15 confirmam que todos os 

segregantes nelas representados são haploides e que, provavelmente 

carregam os determinantes genéticos responsáveis pela maior capacidade de 

conversão de álcool isoamílico em acetato de isoamila. 

 

 

6.3.4 CORRELAÇÕES ENTRE A RESISTÊNCIA AO TFL E AO COBRE E A 

CAPACIDADE DE CONVERSÃO DE ÁLCOOL ISOAMÍLICO EM ACETATO 

DE ISOAMILA  

 

Conforme mencionado no item 6.3.2, dados da literatura relacionam a 

produção de acetato de isoamila e álcool isoamílico com a resistência ao TFL e 

íons cobre. Desse modo, os dados obtidos para a razão entre acetato de 

isoamila e álcool isoamílico foram submetidos à análises estatísticas de 

correlação. 

Não foi observada correlação linear entre a conversão de álcool 

isoamílico em acetato de isoamila e o crescimento na presença de íons cobre 

8mM (Pearson, p=0,6781, r=-0,03454). De maneira semelhante, não foi 

observada correlação linear com a resistência ao TFL na concentração 1 mM 

(Spearman, p=0,8204, r=-0,01834). Por outro lado, houve uma discreta 

correlação positiva, estatisticamente significativa, entre a conversão de álcool 
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isoamílico em acetato de isoamila e a resistência a 0,5 mM de TFL (Spearman, 

p=0,0018, r=0,2490).  
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Tendo em vista o impacto dos compostos secundários, produzidos por 

S. cerevisiae, sobre a qualidade das bebidas fermentadas, diversos estudos já 

foram conduzidos com o objetivo de esclarecer as bases fisiológicas e 

moleculares envolvidas na formação desses produtos. Muitas das vias de 

produção de compostos on e off flavour já foram descritas, dentre as quais as 

vias relacionadas à síntese de álcoois superiores, ésteres de acetato, ésteres 

de ácidos graxos de cadeia média, compostos sulfurados, fenólicos e 

carbonílicos. 

Embora a produção de compostos voláteis possa ser influenciada por 

fatores como a temperatura, disponibilidade de oxigênio, disponibilidade de 

aminoácidos, fonte de carbono e sua concentração, já se sabe que a estirpe de 

levedura utilizada na fermentação, por si só, já é capaz de modificar o perfil 

aromático da bebida produzida.  

Desse modo, o presente projeto objetivou a exploração das diferenças 

metabólicas de linhagens de S. cerevisiae, a partir de diferentes estratégias 

metodológicas, a saber: 

 

1. ISOLAMENTO DE LEVEDURAS DE DORNAS DE FERMENTAÇÃO DE 

CACHAÇA 

 

Um total de 118 leveduras isoladas de dornas de fermentação de 

cachaça foram avaliadas visando sua aplicação na produção de outras 

bebidas. Com base nas características estudadas, como a capacidade de 

metabolização de maltose, produção de baixas concentrações de sulfeto de 

hidrogênio, capacidade de transporte de maltotriose semelhante às linhagens 

comerciais cervejeiras e capacidade de produção de compostos voláteis, é 

possível concluir que, a despeito de sua origem comum, as leveduras isoladas 

de dornas de fermentação de cachaça apresentam características muito 

distintas. Em conjunto, os dados obtidos permitiram concluir que as leveduras 

avaliadas possuem potencial biológico para aplicação na produção de outras 

bebidas, como, por exemplo, cerveja. 
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2. ANÁLISES GENÔMICAS DA LEVEDURA Saccharomyces cerevisiae 

LBCM1073 

 

A partir dos dados de sequenciamento genômico da linhagem 

LBCM1073, uma série de estratégias foi utilizada para realização de uma 

análise exploratória do potencial genômico da levedura em questão. Uma 

dessas análises permitiu a identificação de 24 ORFs da linhagem LBCM1073 

ausentes na levedura laboratorial S. cerevisiae S288c. Esses resultados 

poderiam ser justificados pelos caminhos evolutivos em função dos diferentes 

fatores de estresse a que essas duas linhagens foram submetidas. 

Por outro lado, as análises de genes ortólogos revelou que 64,15% dos 

genes da linhagem LBCM1073 apresenta, de acordo com a metodologia 

utilizada, ortólogos quando comparada a um grupo de 40 ascomicetos. Esses 

genes ortólogos são funcionalmente distribuídos em várias vias metabólicas. 

Dentre as vias relacionadas à produção de compostos voláteis, a via de 

sinalização mTOR e a glicólise, são as que apresentaram maior percentual de 

genes ortólogos, justificado pela ampla distribuição dessas duas vias dentre os 

organismos utilizados para análise. 

As sequências de aminoácidos de 34 enzimas, com alguma atribuição 

em rotas de produção de compostos voláteis, foram comparativamente 

avaliadas entre LBCM1073 e S. cerevisiae S288c. As duas linhagens 

apresentam sequencias idênticas para 13 dessas enzimas. Para as demais, as 

proteínas codificadas por LEU4, PMA1, RSP5, TOR1 e FAS2 não 

apresentaram as substituições descritas na literatura como relacionadas à 

maior produção de compostos on flavour. 

Em conjunto, esses dados mostram que as linhagens LBCM1073 e S. 

cerevisiae S288c apresentam diversas distinções a nível genômico e que 

outras metodologias podem contribuir para melhor elucidar essas diferenças 

em relação à produção de compostos secundários à fermentação.  
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3. OBTENÇÃO E SELEÇÃO DE SEGREGANTES MEIÓTICOS ATRAVÉS 

DA TÉCNICA BSA – BULKED SEGREGANTS ANALYSIS – COM MAIOR 

CAPACIDADE DE CONVERSÃO DE ÁLCOOL ISOAMÍLICO EM 

ACETATO DE ISOAMILA 

 

Considerando a natureza poligênica do fenótipo de produção de 

compostos voláteis, metodologias específicas para essa finalidade podem 

contribuir para melhor explicar as diferenças observadas na produção desses 

compostos entre diferentes linhagens. Dentre essas metodologias, pode ser 

descrito o mapeamento de QTLs de um conjunto de segregantes meióticos 

classificados quanto ao fenótipo de interesse. Essa técnica de fenotipagem de 

segregantes, conhecida como BSA, foi utilizada nesse trabalho para avaliação 

da produção de acetato de isoamila a partir de álcool isoamílico. Os 

segregantes obtidos do cruzamento entre as linhagens LBCM1073 e S288c 

foram avaliados não só quanto à capacidade de conversão de álcool isoam[ilico 

em acetato de isoamila, mas também quanto à resistência ao TFL e a íons 

Cobre. Os resultados obtidos permitiram a verificação de relação estatística 

direta entre a capacidade de conversão de álcool isoamílico em acetato de 

isoamila e a resistência ao TFL na concentração 0,5 mM. 

Em conclusão, esse trabalho não somente confirma o potencial 

biotecnológico das leveduras isoladas da produção da cachaça, como também 

permite ampliar seu espectro de utilização, como por exemplo na produção de 

cerveja. Com base ainda nos resultados aqui demonstrados, essas leveduras 

podem ser avaliadas quanto à capacidade adaptativa às condições de 

produção de outras bebidas, como o vinho, por exemplo. 

. Os dados obtidos na avaliação do potencial biotecnológico das 

leveduras da cachaça para produção de outras bebidas, juntamente com outros 

dados de trabalhos conduzidos pelo grupo foram organizados e publicados no 

artigo intitulado Cachaça yeast strains: alternative starters to produce beer and 

bioetanol. 

Os dados de sequenciamento genômico da levedura LBCM1073 podem 

ser utilizados para diversas outras abordagens. Dentre elas, pode ser citada a 
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análise de SNPs, aplicável, por exemplo, na avaliação de relações 

filogenéticas. Nessa direção, e além da levedura LBCM1073, outras 10 

linhagens isoladas de fermentação de cachaça tiveram seu genoma 

sequenciado, ampliando ainda mais o potencial de exploração dos dados, 

sendo a base de uma publicação em fase de preparação. 

Por sua vez, os segregantes já obtidos e avaliados quanto à capacidade 

de conversão de álcool isoamílico em acetato de isoamila podem ser utilizados 

para análise dos QTLs envolvidos no fenótipo em questão. Nesse caso, as 

etapas seguintes envolvem os sequenciamentos genômicos dos segregantes, 

as análises dos variantes para identificação dos QTLs e a verificação do papel 

dos genes no fenótipo de interesse. A eventual descoberta de novos alelos de 

genes já descritos poderá ser utilizada para melhorar o desempenho de 

estirpes industriais com a transferência desses alelos para as estirpes 

industriais com a utilização de metodologias de edição gênica como, por 

exemplo, CRISPR-Cas9. Esses dados também serão utilizados eventualmente 

para a preparação de uma publicação específica, bem como para a submissão 

de um pedido de patentes. 
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ANEXO I – MATERIAIS E MÉTODOS   
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1. ORIGEM DAS LINHAGENS 

As linhagens de S. cerevisiae utilizadas neste trabalho integram a 

coleção do Laboratório de Biologia Celular e Molecular/UFOP e foram 

selecionadas de dornas de fermentação de cachaça conforme a metodologia já 

estabelecida (De Araújo Vicente et al., 2006). Esta metodologia combina a 

seleção de linhagens com características de interesse, como a alta resistência 

a diferentes tipos de estresse (altas temperaturas, alta osmolaridade e 

presença de etanol), a capacidade de floculação, a incapacidade de não 

produzir ou produzir baixas concentrações de ácido sulfídrico e a alta atividade 

invertásica. Além disto, são utilizados testes de resistência a drogas 

específicas (trifluor-D,L-leucina e cerulenina) com a finalidade de selecionar 

linhagens com alta capacidade de produção de álcoois superiores e seus 

ésteres. Foram utilizadas 118 linhagens de leveduras já isoladas, a partir de 

diferentes unidades produtoras de cachaça existentes nos estados de Minas 

Gerais, Bahia, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Também foram utilizadas as 

linhagens comerciais cervejeiras S. pastorianus W-34/70 e S. cerevisiae WB-

06, a linhagem laboratorial S. cerevisiae S288c, a linhagem da indústria de 

bioetanol S. cerevisiae PE-2 e Candida albicans ATCC 18804.  

 

2. CARACTERIZAÇÃO FISOLÓGICA DAS LINHAGENS 

 

 

2.1 CAPACIDADE DE METABLIZAÇÃO DE AÇÚCARES  

As leveduras foram avaliadas quanto à capacidade de crescimento 

utilizando, como fonte de carbono, maltose ou glicose. Foi realizado pré-inóculo 

em tubos contendo 5 mL de YP (extrato de levedura 1% (p/v) e peptona 2% 

(p/v)) glicose 2% e YP maltose 2%, separadamente, sendo incubadas a 30°C 

por 48 horas sob agitação a 200 rpm (incubador rotatório New Brunswick Model 

G25). Posteriormente, foi calculado o volume necessário de cultura para ser 

inoculado em frasco erlenmeyer com capacidade para 125 mL contendo 50 mL 

de YP glicose 2% e YP maltose, de modo que a D.O.600nm inicial estivesse 
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entre 0,15 e 0,20 (BioMate 3S Thermo Scientific), para cada fonte de carbono 

utilizada. Os frascos foram mantidos a 30°C, sob agitação a 200 rpm 

(incubador rotatório New Brunswick Model G25), por 72 horas, sendo 

recolhidas amostras e realizadas leituras de D.O.600nm a cada 2 horas (BioMate 

3S Thermo Scientific). Foi calculada a velocidade de crescimento específica 

definida como a variação do número de células em relação ao tempo, 

determinada pela seguinte equação:  

µ =
1

𝑋
 .

𝑑𝑋

𝑑𝑡
=  

𝑑 ln 𝑋

𝑑𝑡
 

onde: µ corresponde à velocidade específica de crescimento, X refere-se à 

biomassa celular, representada pelo valor da D.O.600nm, dX corresponde à 

variação da biomassa, dt representa a variação do tempo, em horas, e lnX é 

igual ao logaritmo neperiano do valor da biomassa celular. 

 

2.2 CAPACIDADE DEPRODUÇÃO DE SULFETO DE HIDROGÊNIO 

As leveduras foram crescidas a 30°C em meio YP acrescido de glicose 2%, 

sob agitação a 200 rpm (incubador rotatório New Brunswick Model G25), 

overnight. Foram depositados 10 µL desse inóculo em placas de Petri, 

contendo meio Bismuth Sulfite Agar (DFCO Laboratories), e estas foram 

incubadas a 30°C, por 72 horas (Oliveira et al., 2008). A levedura Candida 

albicans ATCC 18804 foi utilizada como controle positivo por tratar-se de uma 

espécie altamente produtora de H2S (Nickersok, 1953). A intensidade da 

coloração das colônias foi avaliada e classificada conforme a Figura 1. 

 

Figura   2: Escala de intensidade de coloração das colônias para classificação do 
nível de produção de H2S. 
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2.3 DETERMINAÇÃO DO TRANSPORTE ATIVO DE α-GLICOSÍDEOS 

 

As leveduras foram crescidas em tubos contendo 5 mL de YP maltose 

2%, a 30°C, por 48 horas, sob agitação a 200 rpm (incubador rotatório New 

Brunswick Model G25). Em frasco erlenmeyer com capacidade para 125 mL, 

contendo 50 mL de YP maltose 2%, foi adicionado volume suficiente de células 

para atingir D.O.600nm entre 0,15 e 0,20 (BioMate 3S Thermo Scientific). Os 

frascos foram incubados a 30°C, sob agitação a 200 rpm (incubador rotatório 

New Brunswick Model G25) até que as células atingissem a fase exponencial 

de crescimento. As células foram centrifugadas a 2885 x g (Berkman Coulter 

Allegra X-12R) durante 5 minutos a 4°C. O sobrenadante foi descartado, 40 mg 

de células foram recolhidos e ressuspendidos em 1,7 mL de tampão TRIS-

Succinato 50 mM (pH 5,0) e mantidos a 30°C por 5 minutos. Uma alíquota de 

100 µL foi retirada para obtenção do peso seco. À suspensão restante, foram 

adicionados 500 µL de ρNPαG (ρ-nitrofenil-α-D-glicopiranosídeo) 40 mM 

(diluído em água destilada). Nos tempos 0, 90 e 180 segundos, foram 

recolhidas alíquotas de 500 µL e colocadas imediatamente a 95°C por 3 

minutos. Foram adicionados 500 µL de bicarbonato de sódio 2 M (pH 10,0) em 

cada amostra. As amostras foram centrifugadas durante 3 minutos a 16000 x g 

(microcentrífuga Eppendorf 5415D) e, em seguida, realizada a determinação do 

ρ-nitrofenol pela leitura da D.O.400nm (BioMate 3S Thermo Scientific). Os valores 

de leitura foram corrigidos pela respectiva equação da reta. A atividade  do  

transportador  AGT1  foi  expressa  em  nmoles   de  ρNPαG. min-1.g célula-1 

(Hollatz e Stambuk, 2001). 

 

2.4 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE COMPOSTOS 

VOLÁTEIS 

 

2.4.1 CONDIÇÕES DE FERMENTAÇÃO 

As leveduras foram ativadas em 3 mL de meio YP acrescido de 2% de 

glicose, durante 24 horas, a 30°C e sob agitação de 200 rpm. O conteúdo 

desse inóculo foi adicionado a um erlenmeyer de 250 mL contendo 50 mL de 

YP250 (0,27% de extrato de levedura (p/v) e 0,54% de peptona (p/v), pH 4,5) 
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(De Carvalho et al., 2017) acrescido de 5% de glicose e incubado por 24 h a 

30°C. O número de células foi determinado por contagem em câmara de 

Neubauer e foi recolhido volume suficiente para inóculo de 5 x106 células por 

mL em tubos de fermentação contendo 100 mL de YP250 acrescidos de 10% 

de glicose. Durante 4 dias, os tubos foram mantidos em fermentador a 30ºC, 

sem agitação. O controle da fermentação foi realizado pela perda de peso 

(produção de CO2).  

2.4.2 QUANTIFICAÇÃO DOS COMPOSTOS VOLÁTEIS 

Ao final dos 4 dias de fermentação, os compostos voláteis foram 

analisados por CG-DIC (Cromatografia Gasosa com Detecção por Ionização 

em Chama) da fração headspace do sobrenadante. Uma alíquota de 5 mL foi 

recolhida do sobrenadante da fermentação e foram adicionados 20 µL do 

padrão interno de n-pentanol 2% (v/v em H2O). Após o aquecimento das 

amostras a 60ºC por 30 minutos, 5 mL da fração headspace foram injetados no 

cromatógrafo CP-3380 (Varian)  

Para avaliação do perfil geral de produção de compostos voláteis, foram 

quantificadas as seguintes substâncias: álcoois superiores (n-propanol, 

isobutanol e álcool isoamílico), ésteres de acetato (acetato de etila, acetato de 

isoamila e acetato de isobutila), ésteres de ácidos graxos de cadeia média 

(hexanoato de etila, octanoato de etila e decanoato de etila), diacetil e 

acetaldeído. As concentrações de cada substância foram obtidas a partir das 

relações entre as áreas dos picos observados para as amostras e as áreas dos 

picos do padrão interno utilizado (n-pentanol), utilizando a respectiva equação 

da reta. As condições de injeção estão descritas na Tabela 1.  



177 
 

 

Tabela 1: Condições cromatográficas para análise de compostos voláteis por CG-DIC 
utilizadas no screening das linhagens. 

Condição Característica 

Coluna DB- WAX (polietilenoglicol, 60m x 0,25mmx 0,25µm) 
da J&W, Albany, New York. 

Modo de injeção Splitless por 2 min, Split: 1/30. 
Gás de Arraste Hidrogênio (99,9990%) 
Temperatura do 
Injetor 

225ºC 

Temperatura do 
Detector 

280ºC 

FID N2 (gas make up): 29 mL/min, H2: 30 mL/min e Ar: 
300 mL/min 

Taxa de aquecimento 50ºC (5min), 50°C a 100ºC  a uma taxa de  5ºC/min, 
100ºC (3min), 100°C a 250ºC a uma taxa de 
30ºC/min, 250ºC (3min). 

 

 

Para avaliação da produção de acetato de isoamila e álcool isoamílico, 

apenas, as condições de injeção foram otimizada, sendo utilizadas conforme 

descrito na Tabela 2. 

Tabela 2: Condições cromatográficas para análise de compostos voláteis por CG-DIC 
utilizadas na caracterização dos segregantes. 

Condição Característica 

Coluna DB- WAX (polietilenoglicol, 60m x 0,25mmx 0,25µm) 
da J&W, Albany, New York. 

Modo de injeção Splitless por 2 min, Split: 1/30. 
Gás de Arraste Hidrogênio (99,9990%) 
Temperatura do 
Injetor 

225ºC 

Temperatura do 
Detector 

280ºC 

FID N2 (gas make up): 29 mL/min, H2: 30 mL/min e Ar: 
300 mL/min 

Taxa de aquecimento 80ºC (1 min), 80°C a 100ºC  a uma taxa de  5ºC/min, 
100ºC (1min), 100°C a 250ºC a uma taxa de 
30ºC/min, 250ºC (3min). 

As médias das 3 determinações de compostos voláteis foram 

submetidas à análise descritiva conforme item 4.6.1 e de agrupamento, 

conforme item 4.6.3. 
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2.5 TESTES DE RESISTÊNCIA A DROGAS 

 

2.5.1 AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO 5,5’, 5”-TRIFLUORO-D,L-LEUCINA 

(TFL) 

As leveduras foram inoculadas em placas de 96 poços contendo 300 µL 

de meio SD 0,17% sem aminoácidos, acrescido de 1% de glicose. As placas 

foram incubadas a 30°C por 24 horas. Em seguida, essas placas foram 

utilizadas como placas-mãe para inóculo, por replica plating, em novas placas 

contendo 300 µL de meio SD 0,17% sem aminoácidos, acrescido de 1% de 

glicose e de TFL 0,5 mM ou 1 mM. Após incubação a 30°C por 24-48h, os 

poços foram analisados, por verificação visual, sendo consideradas resistentes 

as linhagens capazes de se multiplicar. As análises foram realizadas em 

duplicata técnica e duplicata biológica (Oba et al., 2005). 

 

2.5.2 AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À CERULENINA 

As leveduras foram inoculadas em placas de 96 poços contendo 300 µL 

de meio SD 0,17% sem aminoácidos, acrescido de 1% de glicose. As placas 

foram incubadas a 30°C por 24 horas. Em seguida, essas placas foram 

utilizadas como placas-mãe para inóculo, por replica plating, em novas placas 

contendo 300 µL de meio SD 0,17% sem aminoácidos, acrescido de 1% de 

glicose e de cerulenina 25 µM. Após incubação a 30°C por 24-48h, os poços 

foram analisados, por verificação visual, sendo consideradas resistentes as 

linhagens capazes de se multiplicar. As análises foram realizadas em duplicata 

técnica e duplicata biológica (De Araújo Vicente et al., 2006). 

 

2.5.3 AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO COBRE 

Conforme descrito por Hirooka e colaboradores (2010), as linhagens 

foram inoculadas em placas de 96 poços contendo 300 µL de meio YP 

acrescido de 2% de glicose. As placas foram incubadas a 30°C por 24 horas. 



179 
 

Em seguida, essas placas foram utilizadas como placas-mãe para inóculo, por 

replica plating, em novas placas contendo 300 µL de meio YP acrescido de 2% 

de glicose e 8 mM de sulfato de cobre. Após incubação a 30°C por 24-48h, os 

poços foram analisados, por verificação visual, sendo consideradas resistentes 

as linhagens capazes de se multiplicar. As análises foram realizadas em 

duplicata técnica e duplicata biológica (Hirooka et al., 2010).   

 

2.5.4 AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO ρ-FLUORO-DL-FENILALANINA 

(PFP) 

As linhagens foram inoculadas em tubos contendo 4 mL de meio YNB 

acrescidas de glicose 2% e incubadas por 24 h a 30°C, sob agitação de 200 

rpm (incubador rotatório New Brunswick Model G25). Em placas de YNB 

acrescidas de glicose 2%, ágar 2% e PFP 1 mg/mL, foram dispensados 5 µL de 

cada pré-inóculo. As placas foram incubadas por 3-5 dias, a 30°C, sendo 

analisadas, por verificação visual, e consideradas resistentes as linhagens 

capazes de se multiplicar. As análises foram realizadas em duplicata técnica e 

duplicata biológica (Fukuda, Watanabe e Asano, 1990; Fukuda et al., 1991). 

Os dados obtidos de produção de compostos voláteis e de resistência à 

drogas utilizados para análise de correlação conforme descrito no item 4.6.2. 

3. ANÁLISES GENÔMICAS 
 

3.1 SEQUENCIAMENTO GENÔMICO E MONTAGEM DO GENOMA 

A extração do DNA, o sequenciamento e a montagem do genoma foram 

realizados pelos técnicos do CTBE (Laboratório Nacional de Ciência e 

Tecnologia do Bioetanol) em Campinas – SP. O DNA foi extraído in house e 

utilizado o kit de purificação PowerClean DNA Clean-UP (MO Bio). Para 

montagem da biblioteca, foi utilizado o kit Nextera DNA Library Preparation Kit 

(Illumina). Foi realizado sequenciamento paired-end (2x100 pb) na plataforma 

HiSeq2500 (Illumina).  
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A verificação da qualidade da biblioteca foi realizada pelo software 

FastQC (https://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/ projects/fastqc/). O 

controle de qualidade das sequências foi realizado com o software 

Trimmomatic, utilizado para remoção tanto dos adaptadores Illumina quanto 

das sequências de baixa qualidade (Bolger et al., 2014). A verificação de 

possíveis contaminações foi realizada por BLAST (Altschul et al., 1990) e 

MEGAN5 (Huson et al., 2007). 

Após o alinhamento das sequências com o Bowtie (Langmead et al., 

2009) e o tamanho das sequências estimado com o SAMtools (Li et al., 2009). 

O melhor k-mer para montagem do genoma foi determinado com o KmerGenie 

(Chikhi e Medvedev, 2013). Várias montadoras foram utilizadas na montagem 

do genoma: SPAdes (Bankevich et al., 2012), IDBA-UD (Peng et al., 2012), 

Velvet v.1.1.06 (Zerbino e Birney, 2008) e SAGE (Ilie et al., 2014). As 

estatísticas de montagem entre diferentes conjuntos foram comparadas com o 

QUAST v.2.1 (Gurevich et al., 2013) e a integridade foi avaliada pela 

verificação da conservação de genes eucarióticos com o CEGMA v.2.5 (Parra 

et al., 2007). Gaps, substituições e indels foram corrigidos pelo IMAGE (Tsai et 

al., 2010). Uma correção adicional foi realizada com o Pilon 1.13 (Walker et al., 

2014) e ABACAS (Assefa et al., 2009). 

 

3.2 ANOTAÇÃO DO GENOMA 

 

A montagem final foi constituída do ABACAS e dos contigs não 

atribuídos. A predição genética foi realizada pelo Augustus 3.2.1 (Stanke e 

Morgenstern, 2005). Os domínios proteicos foram obtidos com o HMMER 3 

(Eddy, 2009) e o Pfam-A 30.0 (Bateman et al., 2004). A anotação de tRNA foi 

realizada com o tRNAscan v.1.3.1 (Lowe e Eddy, 1997) e rRNA com ITSx 

v.1.0.11(Bengtsson‐Palme et al., 2013). 
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3.3 ANÁLISE DE GENES ORTÓLOGOS 

 

As análises de genes ortólogos foram realizadas na ferramenta on line 

KAAS (KEGG Automatic Annotation Service) (Moriya et al., 2007) 

(https://www.genome.jp/tools/kaas).  

O método utilizado pelo KAAS envolve a comparação entre a sequência 

de interesse e o conjunto de sequências referência, retiradas do banco de 

dados KEEG GENES. Um algoritmo realiza o cálculo dos bit scores com base 

na homologia das sequências, permitindo que os homólogos sejam 

encontrados no conjunto de referência. Em seguida, os homólogos filtrados 

pelo limiar são selecionados como candidatos ortólogos com base na 

pontuação de bits e na taxa de acerto bidirecional (BHR), definida das seguinte 

forma: 

BHR = Rf * Rr  

Onde, R = S '/ Sb, sendo S' o bit score de a contra b, e Sb, o score de a 

contra o gene mais bem-sucedido no genoma B (que pode não ser 

necessariamente b). Rf refere-se ao score de A contra B e Rr refere-se ao 

score reverso, B contra A. São selecionados os genes cujo BHR seja maior que 

0,95. 

Os candidatos a ortólogos são divididos em grupos de KO de acordo 

com as anotações do banco de dados KEGG GENES. Por fim, o assigniment 

score é calculado com base na probabilidade e heurística para cada grupo de 

KO, sendo atribuído à sequência de consulta o número K, referente ao KEEG 

Pathway, do grupo KO com a pontuação mais alta. 

A Tabela 3 contém 40 organismos selecionados do banco de dados do 

KEEG para análise, bem como o número de sequencias utilizadas para 

comparação. 
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Tabela 3: Organismos selecionados e o número de sequencias utilizadas para 
comparação de genes ortólogos disponibilizados pelo KAAS. 

Classe Organismo Número de 

sequencias 

comparadas 

Saccharomycetes Saccharomyces cerevisiae 6002 

Ashbya gossypii (Eremothecium 

gossypii) 

4776 

Kluyveromyces lactis 5084 

Vanderwaltozyma polyspora 5336 

Zygosaccharomyces rouxii 4991 

Candida glabrata 5213 

Naumovozyma 5592 

Komagataella phaffii 5040 

Debaryomyces hansenii 6286 

Scheffersomyces stipitis 5818 

Meyerozyma guilliermondii 5920 

Lodderomyces elongisporus 5799 

Candida albicans 6043 

Yarrowia lipolytica 6472 

Clavispora lusitaniae ATCC 42720 5936 

   

Sordariomycetes Neurospora crassa 9758 

Magnaporthe oryzae 12825 

Fusarium graminearum 13329 

Nectria haematococca 15708 

Metarhizium acridum 9849 

   

Leotiomycetes Sclerotinia sclerotiorum 14445 

Botrytis cinérea 11698 
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Eurotiomycetes Aspergillus nidulans 9561 

Aspergillus fumigatus 9630 

Aspergillus oryzae 12074 

Aspergillus niger 10505 

Aspergillus fischeri 10395 

Penicillium Rubens 12791 

Coccidioides immitis 9757 

Coccidioides posadasii 7227 

Paracoccidioides lutzii Pb01 8826 

Uncinocarpus reesii 7760 

   

Dothideomycetes Parastagonospora nodorum 15990 

Bipolaris zeicola 12853 

   

Pezizomycetes Tuber melanosporum 7496 

   

Schizosaccharomycetes Schizosaccharomyces pombe 5132 

   

Basidiomycetes Cryptococcus gattii 6565 

Malassezia globosa 4286 

Schizophyllum commune 13190 

Postia placenta 9083 

Saccharomyces cerevisiae 6002 

   

TOTAL 345041 

Toda a documentação foi realizada no GitLab (https://gitlab.com). 



184 
 

 

3.4 ANÁLISE DE GENES EXCLUSIVOS 

 

Para análise de gene exclusivos foi utilizado o software OrthoMcl v2.0.9 

(Li et al., 2003) a partir da comparação entre os proteomas das linhagens 

LBCM1073 e S288c, adquirido do SGD no dia 02/04/2018 

(https://downloads.yeastgenome.org/sequence/S288C_reference/orf_protein/orf

_trans.fasta.gz 03/jan/2015). Foram utilizados os scripts: 
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Toda a documentação foi realizada no GitLab (https://gitlab.com). 

 

$ mkdir /home/thalita/orthodir 

$ mkdir /home/thalita/orthodir/compliantFasta 

$ mkdir /home/thalita/orthodir/fastas 

$ mkdir /home/thalita/orthodir/blastdir 

$ /home/thalita/programas/orthomclSoftware-v2.0.9/bin/orthomclAdjustFasta ycs 
/home/thalita/fastas/lbcm1073/YCS73.proteins.fasta 1 ; mv ycs.fasta 
/home/thalita/orthodir/fastas/ 

$ /home/thalita/programas/orthomclSoftware-v2.0.9/bin/orthomclAdjustFasta lcl 
/home/thalita/fastas/s288c/proteins_s288c.fa 2 ; mv lcl.fasta 
/home/thalita/orthodir/fastas/ 

$ /home/thalita/programas/orthomclSoftware-v2.0.9/bin/orthomclFilterFasta 
/home/thalita/orthodir/fastas 10 20 

$ rm poorProteins.fasta 

$ mv goodProteins.fasta /home/thalita/orthodir/blastdir 

$ makeblastdb -in /home/thalita/orthodir/blastdir/goodProteins.fasta -out 
/home/thalita/orthodir/blastdir/sce -dbtype prot 

$ blastp -query /home/thalita/orthodir/blastdir/goodProteins.fasta -db 
/home/thalita/orthodir/blastdir/sce -outfmt 6 -out 
/home/thalita/orthodir/blastdir/blast.out -num_threads 6 

$ /home/thalita/programas/orthomclSoftware-v2.0.9/bin/orthomclBlastParser 
/home/thalita/orthodir/blastdir/blast.out /home/thalita/orthodir/fastas >> 
/home/thalita/orthodir/compliantFasta/similarSequences.txt 

$ /home/thalita/programas/orthomclSoftware-v2.0.9/bin/orthomclLoadBlast 
/home/thalita/programas/orthomclSoftware-v2.0.9/orthomcl.config 
/home/thalita/orthodir/compliantFasta/similarSequences.txt 

$ /home/thalita/programas/orthomclSoftware-v2.0.9/bin/orthomclPairs 
/home/thalita/programas/orthomclSoftware-v2.0.9/orthomcl.config 
/home/thalita/orthodir/orthomcl_pairs.log cleanup=yes 

$ /home/thalita/programas/orthomclSoftware-v2.0.9/bin/orthomclInstallSchema 
/home/thalita/programas/orthomclSoftware-v2.0.9/orthomcl.config 
/home/thalita/orthodir/install_schema.log 

$ /home/thalita/programas/orthomclSoftware-v2.0.9/bin/orthomclDumpPairsFiles 
/home/thalita/programas/orthomclSoftware-v2.0.9/orthomcl.config 

$ mcl /home/thalita/mclInput --abc -I 1.5 -o /home/thalita/orthodir/mclOutput 

$ /home/thalita/programas/orthomclSoftware-v2.0.9/bin/orthomclMclToGroups 
SCE_ 1 < /home/thalita/orthodir/mclOutput > /home/thalita/orthodir/groups.txt 

$ cd /home/thalita/orthodir 

$ grep ycs groups.txt | grep -v lcl 
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3.5 ANÁLISE DE ENZIMAS RELACIONADAS À PRODUÇÃO DE 

COMPOSTOS VOLÁTEIS 

 

As análises comparativas das sequências de aminoácidos de proteínas 

pela ferramenta Blastp on line disponibilizada pelo –NCBI (National Center of 

Biotecnology Information https://www.ncbi.nlm.nih.gov/). As sequências das 

proteínas da levedura S288c foram obtidos da base de dados do SGD 

(Saccharomyces Genome Database https://www.yeastgenome.org/). 

 

4. ANÁLISE DE SEGREGANTES MEIÓTICOS 

 

4.1 ANÁLISE DE PLOIDIA POR CITOMETRIA DE FLUXO 

 

4.1.1 MÉTODO IODETO DE PROPÍDIO 

 

As células de leveduras foram crescidas em 3mL de YPD 2% até 

atingirem a DO600 1,0. As células foram lavadas em uma solução de tampão 

(50 mM Tris HCl, 15 mM MgCl2, pH 7,7) e ressuspendidas em 1 mL de etanol a 

70% gelado e os tubos foram mantidos a temperatura ambiente por 2 horas. 

Após lavagem com solução tampão, as células foram tratadas com 100 µL de 

RNAse (1mg/mL) e mantidas a 37°C overnight. Em seguida, as células foram 

centrifugadas durante 3 minutos a 16000 x g (microcentrífuga Eppendorf 

5415D) e ressuspendidas em 100 µL de solução iodeto de propídio (0,046 mM) 

e mantidas a 4°C por 2 a 7 dias. As amostras foram analisadas em citômetro 

FACScalibur. Foram utilizados como controles as linhagens S. cerevisiae 

S288c MATα, haploide laboratorial, e S288c MATa/α, diploide laboratorial. 

 

 

 



187 
 

4.1.2 MÉTODO SYTOX GREEN® 

 

As células de leveduras foram crescidas em 3mL de YPD 2% por 8 a 12 

horas. Aproximadamente 5x106 células foram lavadas em água destilada. Em 

seguida, as células foram ressuspendidas em 1 mL de etanol 70% e mantidas 

por 1 hora em temperatura ambiente. Após centrifugação durante 3 minutos a 

16000 x g (microcentrífuga Eppendorf 5415D), as células foram 

ressuspendidas em citrato de sódio 50 mM, pH 7,2 contendo RNAse 0,25 

mg/mL, permanecendo incubadas a 37°C por 2 horas. Foram adicionados 50 

µL de Proteinase K 20 mg/mL com incubação a 50°C por 2 horas. As amostras 

foram homogeneizadas por sonicação, centrifugadas durante 3 minutos a 

16000 x g (microcentrífuga Eppendorf 5415D) e ressuspensas em 100 µL de 

citrato de sódio 50 mM pH 7,2 acrescido de 30 nM de SYTOX Green (Thermo 

Fisher Scientific, Waltham, MA, USA). Após 20 minutos em temperatura 

ambiente e fora do alcance da luz, as análises foram realizadas em citômetro 

FACScalibur. Foram utilizadas como controles as linhagens S. cerevisiae 

S288c MATα, haploide laboratorial, e S288c MATa/α, diploide laboratorial. 

 

4.2 DETERMINAÇÃO DO MATING TYPE 

 

A determinação do mating type foi realizada de acordo com a 

metodologia previamente descrita (Illuxley et al., 1990). Os três primers para o 

MAT locus foram utilizados simultaneamente (MAT locus: 5’ 

AGTCACATCAAGATCGTTTATGG 3’/ HMR alpha: 5’ 

GCACGGAATATGGGACTACTTCG 3’/ HMR a: 5’ 

ACTCCACTTCAAGTAAGAGTTTG 3’). A reação de amplificação foi conduzida 

em termociclador BioRad em uma mistura de reação contendo 

aproximadamente 50 ng de DNA total como molde, 1,0 µM de cada primer, 200 

µM de cada deoxinucletotídeo (dATP, dTTP, dGTP e dCTP), 5 µL do tampão 

da enzima 10X (Fermentas), 2 µL de MgCl2 (25 mM) e 0,25 U da enzima Taq 

DNA polimerase (Fermentas). O termociclador foi programado para 30 ciclos 

de 94 oC/4 minutos, 92 oC/1 minuto e 58 oC/2 minutos e uma extensão final de 
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72 oC/2 minutos. Depois do último ciclo houve uma extensão final a 72°C por 

10 minutos. Os produtos de PCR foram verificados por eletroforese em gel de 

agarose 1,2% (p/v) em tampão TAE 1X. O gel foi corado com GelRed, 

conforme instruções do fabricante e visualizado sob luz UV por meio de 

sistema de captação de imagem (Fotodocumentador AlphaImager® Mini). Uma 

linhagem MATa produz uma banda de 544 pb enquanto uma linhagem MATα, 

uma banda de 404pb. 

 

4.3 ESPORULAÇÃO E DISSECAÇÃO DE TÉTRADES 

As leveduras foram crescidas em meio YP acrescido de 2% de glicose, 

por 24 horas, a 30°C sob agitação constante a 200 rpm. As células foram 

lavadas em água destilada estéril e 5 μL delas foram dispensados em placas 

contendo meios específicos para esporulação. As placas foram incubadas a 

23°C até a formação das tétrades, variando entre 15 a 30 dias, conforme a 

linhagem. Foram testados 6 diferentes meios de esporulação: meio 1 (1% de 

acetato de potássio, 0,05% de bicarbonato de potássio, 2% de ágar, pH 6,0), 

meio 2 (0,35% de peptona, 0,3% de extrato de levedura, 0,1% de sulfato de 

amônio, 0,2% de fosfato de potássio, 1% de acetato de potássio, 2% de ágar, 

pH 6,0), meio 3 (1% de acetato de potássio, 0,1% de extrato de levedura, 

0,05% de glicose, 2% de ágar pH 6,0), meio 4 (0,05 % de glicose, 0,18 % de 

cloreto de potássio, 0,82% de acetato de sódio, 0,25% de extrato de levedura, 

2% de ágar, pH 6,0), meio 5 (0,1% de glicose, 0,18% de cloreto de potássio 

trihidratado, 0,82% de acetato de sódio, 0,25% de extrato de levedura, 2% de 

ágar) e meio 6 ( 1% de acetato de potássio, 0,25% de extrato de levedura, 

0,1% de glicose e 2% de ágar). Para a dissecação das tétrades, as células de 

leveduras foram adicionadas a um microtubo contendo 45 μL de água destilada 

estéril e 5 μL de liticase (10000 U/mL). Após 5 minutos à temperatura 

ambiente, foram pipetados 10 μL em uma placa de YP glicose 2%, a qual foi 

levada ao micromanipulador (Singer MSM System 400). Após a segregação, as 

placas foram incubadas a 30°C por 48 horas.  

 Segregantes que apresentaram mating type estável (MATa ou MATα) 

foram submetidos a avaliação da produção de compostos voláteis, conforme 
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descrito no ítem 2.4. O critério de seleção, tanto para segregantes superiores 

quanto para segregantes inferiores foi a quantificação dos compostos voláteis 

de interesse conforme análises estatísticas descritas no item 5.5. 

 

 

4.4 CRUZAMENTO DAS LINHAGENS PARENTAIS 

 

As leveduras haploides foram crescidas em meio sólido YP glicose 2%, a 

30°C, por 24 horas. Em seguida, pequenas quantidades de células de cada 

parental foram colocadas em contato, na superfície de uma placa de petri 

contendo meio sólido YP glicose 2%. Cerca de 20 horas depois, foram 

coletadas células para diluição e plaqueamento em YP glicose 2%, visando a 

obtenção de colônias isoladas. Foram realizadas PCRs para determinação do 

mating type de algumas colônias conforme descrito anteriormente. As colônias 

que apresentaram mating type MATa/α foram submetidas à análise da ploidia. 

 

4.5 SELEÇÃO DE SEGREGANTES SUPERIORES 

 

Os híbridos obtidos do cruzamento das linhagens superior e inferior foram 

submetidos às condições de esporulação descritas no item 4.3. Após a 

dissecação das tétrades e crescimento dos segregantes nas placas, os 

mesmos foram armazenados conforme descrito no item 1. 

Todos os segregantes obtidos foram avaliados através de métodos 

descritos anteriormente: resistência ao TFL nas concentrações 1 mM e 0,5 mM 

(item 2.5.1) e resistência do Cobre 8 mM (item 2.5.3). 

A avaliação da produção de compostos voláteis foi realizada conforme item 

2.4 e as replicatas foram submetidas à análises estatísticas descritivas (item 

5.1).  

Os resultados de produção de compostos voláteis e de resistência a drogas 

foram submetidos a análises estatísticas de correlação (item 5.2).  
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5. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

5.1 ANÁLISES DESCRITIVAS 

  

As análises estatísticas descritivas de tendência central (média e 

mediana) e de dispersão (desvio padrão) foram realizadas pelo software Prism 

versão 5.00. 

5.2 ANÁLISES DE CORRELAÇÃO 

 

Foram utilizadas análises de correlação de Pearson (95% de confiança), 

para dados paramétricos, ou de Spearman (95% de confiança), para dados não 

paramétricos. As análises foram realizadas pelo software Prism versão 5.00. 

 

5.3 ANÁLISES DE AGRUPAMENTO 

 

5.3.1 ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS (PCA) 

 

Para efetuar a análise de componentes principais (PCA) foi utilizado o 

software Minitab versão 14. 

 

5.3 ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

 

As análises de variância foram realizadas pelo software Prism versão 

5.0. Foi utilizado o teste One-way ANOVA com pós teste de Tukey (p<0,05). 
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ANEXO II – MATERIAL SUPLEMENTAR 
  



 
 

 

1) VELOCIDADE ESPECÍFICA DE CRESCIMENTO EM DIFERENTES 

FONTES DE CARBONO 

 

Tabela  1: Velocidade específica de crescimento das leveduras em meio sintético YP 
acrescido de 2% glicose ou 2% maltose. 

Levedura 

m (h-1) 
Glucose 

m (h-1) 
Maltose 

LBCM1000 0,44 0,38 

LBCM1001 0,52 0,14 

LBCM1002 0,40 0,06 

LBCM1003 0,43 0,11 

LBCM1004 0,54 0,31 

LBCM1005 0,53 0,11 

LBCM1006 0,47 0,15 

LBCM1007 0,51 0,19 

LBCM1008 0,55 0,14 

LBCM1009 0,41 0,36 

LBCM1010 0,35 0,33 

LBCM1011 0,29 0,16 

LBCM1012 0,31 0,09 

LBCM1013 0,47 0,35 

LBCM1014 0,46 0,25 

LBCM1015 0,44 0,31 

LBCM1016 0,44 0,27 

LBCM1017 0,47 0,43 

LBCM1018 0,39 0,36 

LBCM1019 0,57 0,45 

LBCM1021 0,49 0,23 

LBCM1020 0,49 0,39 

LBCM1022 0,52 0,16 

LBCM1023 0,52 0,33 

LBCM1024 0,49 0,34 

LBCM1025 0,58 0,28 

LBCM1026 0,33 0,48 

LBCM1027 0,35 0,11 

LBCM1028 0,36 0,24 

LBCM1029 0,27 0,33 

LBCM1030 0,54 0,44 

LBCM1031 0,45 0,29 

LBCM1032 0,44 0,15 

LBCM1033 0,52 0,42 

LBCM1034 0,53 0,39 

LBCM1035 0,51 0,26 

LBCM1036 0,54 0,47 



 
 

LBCM1037 0,44 0,15 

LBCM1038 0,41 0,19 

LBCM1039 0,49 0,41 

LBCM1040 0,42 0,31 

LBCM1041 0,54 0,29 

LBCM1042 0,53 0,35 

LBCM1043 0,47 0,41 

LBCM1044 0,49 0,32 

LBCM1045 0,38 0,29 

LBCM1046 0,50 0,32 

LBCM1047 0,54 0,29 

LBCM1048 0,51 0,40 

LBCM1049 0,59 0,42 

LBCM1050 0,59 0,39 

LBCM1051 0,53 0,38 

LBCM1052 0,53 0,38 

LBCM1053 0,47 0,40 

LBCM1054 0,45 0,29 

LBCM1055 0,45 0,29 

LBCM1056 0,40 0,39 

LBCM1057 0,34 0,32 

LBCM1058 0,36 0,28 

LBCM1059 0,35 0,36 

LBCM1060 0,34 0,17 

LBCM1061 0,43 0,28 

LBCM1062 0,33 0,17 

LBCM1063 0,35 0,32 

LBCM1064 0,41 0,38 

LBCM1065 0,36 0,38 

LBCM1066 0,43 0,44 

LBCM1067 0,43 0,32 

LBCM1068 0,38 0,40 

LBCM1069 0,47 0,36 

LBCM1070 0,39 0,36 

LBCM1071 0,46 0,27 

LBCM1072 0,47 0,38 

LBCM1073 0,47 0,35 

LBCM1074 0,53 0,18 

LBCM1075 0,54 0,36 

LBCM1076 0,53 0,29 

LBCM1077 0,50 0,37 

LBCM1078 0,45 0,33 

LBCM1079 0,48 0,44 

LBCM1080 0,32 0,50 

LBCM1081 0,49 0,45 

LBCM1082 0,52 0,37 



 
 

LBCM1083 0,44 0,32 

LBCM1084 0,41 0,37 

LBCM1085 0,44 0,34 

LBCM1086 0,50 0,36 

LBCM1087 0,42 0,29 

LBCM1088 0,38 0,37 

LBCM1089 0,48 0,15 

LBCM1090 0,40 0,13 

LBCM1091 0,47 0,11 

LBCM1092 0,46 0,16 

LBCM1093 0,56 0,39 

LBCM1094 0,43 0,45 

LBCM1095 0,45 0,44 

LBCM1096 0,45 0,13 

LBCM1097 0,48 0,08 

LBCM1098 0,52 0,33 

LBCM1099 0,40 0,11 

LBCM0100 0,35 0,14 

LBCM1101 0,44 0,09 

LBCM1102 0,42 0,14 

LBCM1103 0,41 0,41 

LBCM1104 0,48 0,44 

LBCM1105 0,53 0,37 

LBCM1106 0,50 0,29 

LBCM1107 0,47 0,34 

LBCM1108 0,43 0,29 

LBCM1109 0,47 0,26 

LBCM1110 0,35 0,29 

LBCM1111 0,47 0,42 

LBCM1112 0,53 0,07 

LBCM1113 0,37 0,37 

LBCM1114 0,34 0,27 

LBCM1115 0,41 0,34 

LBCM1116 0,39 0,36 

LBCM1117 0,30 0,19 

Lager W-34/70 0,32 0,35 

Ale 06 WB-06 0,43 0,41 

 

 


