
Introdução

A emissão indiscriminada de gás carbônico advinda da queima de combustíveis fósseis tem se mostrado
uma das principais causas do aquecimento global antropogênico (Kharecha & Hansen, 2008). Como forma de
tentar alcançar um futuro mais sustentável com menores taxas de emissão de carbono, diversos países, dentre eles
o Brasil, se reuniram na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2015, assinando o
Tratado de Paris, que visa um plano de ação de longo prazo com o intuito de manter o aumento do aquecimento
global abaixo de 2ºC e limitar à 1,5 ºC até 2030 (Rajamani, 2016). Para mitigar as emissões de CO2, fontes
renováveis de energia como biocombustíveis vêm sendo utilizadas em muitos países, incluindo o Brasil, onde se
destaca o etanol produzido a partir do caldo de cana, que libera 56,66 g CO2/MJ, enquanto a gasolina emite
95.86 g CO2/MJ (DOS SANTOS et al., 2016).

Levando em consideração que o etanol de primeira geração (1G) é produzido a partir do caldo extraído da
cana-de-açúcar, o etanol de segunda geração (2G) complementa essa produção, pois ao ser produzido a partir da
biomassa da planta, apresenta reduções significativas em impactos ambientais, aumentando a produtividade sem
necessitar de uma ampliação das áreas plantadas (Figura 1). Esse tipo de processo utiliza o bagaço da cana de
açúcar (35% de teor energético) que, na produção de etanol de primeira geração (1G), é descartado ou utilizado
exclusivamente para geração de energia (MAGA et al., 2019). Essa biomassa lignocelulósica é formada por
celulose coberta por hemicelulose - polímero que apresenta diferentes frações de glicose, galactose, manose,
xilose e unidades de arabinose em formas amorfas -, entretanto, a Saccharomyces cerevisiae, levedura mais
utilizada para produção de etanol no Brasil em escala industrial, não consegue, naturalmente, assimilar e utilizar
alguns açúcares obtidos da parede celular dessa biomassa, como a xilose e arabinose (DOS SANTOS et al., 2016).
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Embora algumas cepas modificadas de Saccharomyces cerevisiae possam utilizar a xilose, a capacidade
de fermentação das mesmas é muito baixa quando comparada à fermentação da glicose, inviabilizando a aplicação
industrial (WOHLBACH et al., 2011). Estudos revelam que quando cepas de Saccharomyces cerevisiae
apresentam os genes que codificam enzimas necessárias para que ocorra fermentação da xilose, os níveis de
expressão desses genes são muito baixos para permitir a utilização desse monossacarídeo, evidenciando a
necessidade de investigação de outros elementos relacionados à essa via metabólica (MATSUSHIKA et al., 2009).

A TPI é uma enzima composta de subunidades idênticas e catalisa a interconversão de
gliceraldeído-3-fosfato e diidroxiacetona-fosfato, uma reação essencial na glicólise, gliconeogênese e outras vias
metabólicas (PICHERSKY et al., 1984). Um estudo utilizando 18 genomas de leveduras para genômica
comparativa e abordagem evolutiva, no qual foi dado maior enfoque à análise da via metabólica da xilose,
notou-se o destaque de algumas enzimas, dentre estas, a triose-fosfato isomerase (TPI apresenta marcas de seleção
positiva em leveduras (BORELLI et al., 2019). Quando um gene apresenta seleção negativa, isso indica que
provavelmente o mesmo possui função crucial no organismo, devendo ser mantido e conservado evitando
mudanças na sua forma proteica (OLEKSYK et al., 2010). Por outro lado, a seleção positiva dá indícios de que
um gene pode ter sofrido ajuste de função devido à nova pressão seletiva em seu ambiente, o que é evidenciado
por uma  taxa elevada de mutações não-sinônimas (MANEL et al., 2016).

Partindo-se da hipótese de que as marcas de seleção positiva encontradas na enzima triose-fosfato
isomerase possam influenciar no consumo da xilose e, portanto, na produção de etanol de segunda geração, este
projeto de iniciação científica propõe investigar a fundo como as marcas de evolução por seleção natural na
triose-fosfato isomerase (TPI) podem estar se relacionando com a fermentação da xilose, através de genômica
comparativa, reconstrução filogenética, e anotação funcional, bem como indicar futuros genes candidatos para
testes de bancada em leveduras industriais.

Metodologia
O objetivo deste projeto é identificar as marcas de seleção positiva na evolução da enzima triose-fosfato

isomerase em leveduras e investigar sua potencial relação com o consumo e fermentação de xilose, visando a
aplicação na produção de etanol de segunda geração em nível industrial. Para isso, esse projeto adotou como
metodologia uso de um conjunto de dados público, identificação das famílias gênicas homólogas, identificação de
genes TPI, reconstrução filogenética, quantificação de marcas de seleção natural nos genes TPI e a prospecção de
candidatos para teste em bancada, sendo as etapas representadas pela figura 2.
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Resultados e Discussão

Na análise do banco de dados
com todos os genes das 183
Saccharomycotinas, utilizando a
sequência da Spathaspora passalidarum
como isca e realização de um blastn,
utilizando como parâmetros identidade
de 50% e e-value de 1-20), foram duas
famílias gênicas com TPI, a famOG2599
(robusta) e a famOG7921 (com poucos
integrantes). Ao construirmos uma
filogenia das duas famílias juntas
(Figura4), notou-se que os integrantes da
OG7921 estão com comprimentos de
ramo mais longos o que pode refletir
maior acúmulo de modificações na
segunda família gênica da TPI.
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A partir da reconstrução filogenética de máxima verossimilhança das duas famílias separadamente, tanto
em nucleotídeos quanto em aminoácidos, observamos que a filogenia em aminoácidos está mais coerente com a
filogenômica desenvolvida por nosso grupo de trabalho e que ainda será publicada. As análises subsequentes
desses genes serão então baseadas na reconstrução filogenética feita com a sequência de aminoácidos.

Além disso, também foi realizada a anotação de função dos genes TPI das duas famílias em questão
(Figura 3). Encontramos 10 genes com ausência do motif da tríade catalítica e/ou dos sítios ativos e,
surpreendentemente, apenas um desses genes é de espécie com outra cópia íntegra da TPI.
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Conclusões
Os resultados obtidos até agora se mostraram interessantes: ao realizar o alinhamento para as duas

famílias, as proteínas se mostram bem conservadas. Na família OG7921, embora o domínio de cada proteína
esteja conservado, nenhuma delas manteve seus sítios ativos conservados. O mesmo padrão foi observado em 10
proteínas da famOG2599. Essas observações levantam questões como “Por quê estes genes estão sendo mantidos
íntegros mesmo com a ausência de sítios ativos? Será que ainda apresentam a mesma função ou sofreram
neofuncionalização?”. Além disso, 3 espécies não apresentaram nenhuma cópia de TPI (Saccharomyces mikatae,
Candida auris e Candida sorboxylosa), o que nos leva a questionar se há outra enzima nessas espécies que tenha
função semelhante à triose-fosfato isomerase.

Para conseguir entender melhor os indícios de marcas de seleção natural, a próxima etapa do trabalho será
realizar a quantificação de marcas de seleção nos nossos genes alvo pelos métodos FUBAR, MEME, ABSREL e
RELAX. Essa etapa irá nos possibilitar e investigar quais dessas enzimas estão sob seleção positiva e os
potenciais códons, comparando diferentes grupos de consumo e fermentação de xilose com o objetivo de
identificar modificações que possam auxiliar nestes processos metabólicos. Com base nos resultados obtidos pelos
algoritmos de detecção de marcas de seleção natural, elegeremos futuros candidatos para testes de bancada com
base nos fenótipos relacionados ao açúcar xilose: fermentadora ou não fermentadora, consumidora ou não
consumidora. Esses dados serão comparados com a anotação funcional, conservação de domínio e sítios ativos a
fim de diminuir o número de possíveis cópias homólogas dos genes TPI a serem testadas em bancada.
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