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INTRODUÇÃO: 

A transição de uma economia fortemente dependente de recursos fósseis para uma bioeconomia sustentável baseada no 

uso de recursos renováveis tem papel fundamental na mitigação das emissões globais de gases do efeito estufa e conservação 

ambiental. Nesse contexto, o desenvolvimento de microrganismos capazes de converter biomassa renovável em bioquímicos, 

biocombustíveis e biomateriais comumente obtidos por vias que geram impactos ambientais significativos pode contribuir para 

o desenvolvimento de uma economia mais sustentável. A produção do ácido 3-hidroxipropiônico (3-HP) por rotas biológicas 

renováveis tem atraído significativa atenção nos últimos anos. Ele é considerado pelo Departamento de Energia dos Estados 

Unidos como uma das 12 moléculas “building block” de alto valor industrial (WERPY; PETERSEN, 2004). Essa posição no 

ranking se deve a sua potencial conversão em diversos derivativos, incluindo ácido acrílico, acrilamida, ácido malônico, acrilato 

de metila, 1,3-propanodiol, acrilonitrila, propiolactona e etil 3-HP, que podem ser utilizados na produção de plásticos, tintas, 

absorventes, revestimentos, adesivos, e até mesmo na indústria têxtil (BORODINA et al., 2015; DELLA PINA; FALLETTA; 

ROSSI, 2011). Atualmente, esses produtos são obtidos através de derivados da indústria petroquímica. Dessa forma, a 

bioprodução de 3-HP a partir de processos fermentativos eficientes representa um passo significativo em direção à transição 

para uma sociedade menos dependente de petróleo.  

Neste contexto, a levedura Saccharomyces cerevisiae 

emerge como uma plataforma promissora, já que apresenta maior 

tolerância nativa na faixa de pH 4 a 6 (NARENDRANATH; 

POWER, 2005), o que pode reduzir custos operacionais do 

processo associados com neutralização do meio, recuperação de 

3-HP no estado ácido e formação de subprodutos indesejados. 

Além disso, os conhecimentos já adquiridos sobre a biologia 

dessa espécie e os anos acumulados de experiência ao aplicá-la 

em diferentes indústrias, como a de vinhos, a de cervejas, a de 

bioetanol, a de pães, a de fármacos e de outros químicos em 

geral, favorecem o contínuo uso dessa plataforma na indústria 

(NIELSEN; JEWETT, 2008). Sendo assim, aliando as diversas 

técnicas genéticas já empregadas, a segurança e facilidade no 

manuseio e a maior robustez e capacidade fermentativa já 

avaliada em cepas industriais de leveduras (BAPTISTA et al., 2021), é possível traçar perspectivas otimistas para novos estudos 

com este organismo que visem produzir ácidos orgânicos de alto valor agregado, como o 3-HP. A produção deste produto 

ocorre via malonil-CoA (Figura 1), uma vez que esta requer a expressão de apenas uma enzima heteróloga, a malonil-CoA 

redutase de Chloroflexus aurantiacus (CaMCRp), uma enzima bifuncional que converte o malonil-CoA (derivado do acetil-

CoA) em malonato-semialdeído, o qual é então convertido em 3-HP. A expressão da enzima CaMCR combinada a expressão de 

enzimas que favorecem a formação dos precursores acetil-CoA e malonil-CoA resultou em uma cepa capaz de produzir 9,83 g/L 

e ter 0,69 g 3-HP/g peso seco de rendimento (KILDEGAARD et al., 2016). Adicionalmente, ainda existem poucos estudos 

Figura 1.  Via de produção do 3-HP a partir de malonil-CoA em levedura. A enzima 

bifuncional MCR está dividida em porção C-terminal e N-terminal 
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focados na otimização da via do malonil-CoA em levedura, portanto, novos alvos ainda não identificados em estudos prévios 

poderiam potencialmente elevar a produção desta importante molécula.  

Tradicionalmente, a cepa CEN.PK vem sendo amplamente utilizada como chassi para produção de 3-HP em leveduras 

(BORODINA et al., 2015; KILDEGAARD et al., 2014, 2016). No entanto, diversos estudos na última década têm demonstrado 

que cepas de levedura selvagens isoladas de processos industriais são altamente adaptadas aos estresses bióticos e abióticos 

existente durante um processo de produção de larga escala (FAVARO; JANSEN; VAN ZYL, 2019). Por exemplo, a linhagem 

de bioetanol PE-2 apresenta maior tolerância a temperaturas elevadas, ao estresse osmótico e maior produção de massa celular 

do que a linhagem convencional de laboratório S288C (ARGUESO et al., 2009). Este potencial de tolerância ao 3-HP da cepa 

PE-2 ainda não foi testado experimentalmente e, se confirmado, pode indicar uma vantagem adicional no uso de uma cepa 

industrial como chassis para biossíntese de 3-HP já que ela é altamente adaptada ao ambiente industrial. 

Tendo em vista a relevância de se investir em formas de produzir compostos de alto valor econômico de forma 

sustentável, o presente trabalho visou construir uma cepa prova-de-conceito utilizando técnicas avançadas de edição genética 

para construção de uma cepa produtora de 3-HP a partir de glicose, um substrato abundante e renovável. Para isso, inicialmente 

a tolerância intrínseca de diferentes cepas industriais e laboratoriais foi monitorada em meio contendo 3-HP a fim de identificar 

um chassi robusto para produção deste composto. Genes da via de produção de 3-HP foram integrados no genoma de duas 

cepas, uma laboratorial e uma industrial, via CRISPR-Cas e a cinética de produção delas foi avaliada em ensaios fermentativos. 

Por fim, foram realizados estudos in silico a partir de modelos metabólicos em escala genômica (GEMs) a fim de identificar 

novas modificações genéticas com potencial para elevar a biossíntese de 3-HP. A análise de balanço de fluxo (FBA – Flux 

Balance Analysis) pode revelar, por exemplo, alvos promissores que quando deletados ou sub/superexpressos podem favorecer 

a formação dos precursores da via metabólica do malonil-CoA ou aprimorar o balanço de cofatores utilizados na via, otimizando 

assim a biossíntese de 3-HP.  Este trabalho resultou, portanto, em cepas que servirão como base para futuros projetos de 

otimização. 

METODOLOGIA: 

A identificação in silico de possíveis modificações genéticas que favoreçam a formação de precursores da via do 

malonil-CoA e do 3-HP foi realizada a partir de Análise de Fluxos Metabólicos (FBA). Para isso, foi utilizado sobretudo o GEM 

iFF708, simulações e otimizações foram realizadas no software livre Optflux (FÖRSTER et al., 2003; ROCHA et al., 2010). O 

algoritmo utilizado nos estudos foi o “Strength Pareto Evolutionary Algorithm 2” (SPEA2), que permitiu a identificação de 

reações que, quando deletadas (“Reaction Knockout”) ou sub/superexpressas (“Reaction Under/Over Expression”), contribuíram 

para elevar o fluxo de carbono no sentido da biossíntese de 3-HP. a função objetiva “Biomass-Product Coupled Yield” (BPCY) 

foi utilizada. todos os testes in silico foram realizados tendo um excesso de glicose( 10 mmol). Por fim, os efeitos das 

modificações genéticas foram simulados utilizando o método “Minimization of Metabolic Adjustment” (MOMA). 

Para mensurar a tolerância intrínseca ao 3-HP, pré-inóculos de cada cepa foram incubados overnight à 30 ºC e 200 rpm 

em 5 mL de meio completo (YPD). Foram transferidos 10% de células para um novo inóculo, incubado até fase exponencial por 

4 a 6 horas à 30ºC e 200 rpm. A cinética de crescimento das cepas foi então monitorada em meio YPD contendo 3-HP em cinco 

concentrações: 50 g/L; 40 g/L; 20 g/L; 10 g/L e 0 g/L. O pH de todos os meios foi ajustado para 3,5 utilizando HCl, valor 

abaixo do pKa do 3-HP 4,5. Após o crescimento do inóculo, as culturas foram lavadas com água duas vezes e a DO600nm foi 

aferida. As células foram utilizadas para inocular culturas de 80 µL de YPD com DO600nm inicial de 0,05 nas diferentes 

concentrações de 3-HP em triplicata avaliadas em microplacas de 96 poços. A cinética de crescimento foi monitorada com um 

leitor de placas Infinite® M Nano (TECAN) durante 24 horas em intervalos de 10 minutos,  mantido à 30 ºC com agitação 

orbital de 432 rpm. Os dados gerados foram utilizados para determinação das curvas de crescimento e das taxas máximas de 

crescimento (µMáx) de cada cepa em diferentes concentrações de 3-HP. 

A edição do genoma de leveduras foi realizada via CRISPR-Cas a partir do plasmídeo pWS158 (Figura 2) (SHAW et 

al., 2019). Em que as sequências dos sgRNA que foram utilizadas e, consequentemente, os loci genômicos utilizados para 

integração dos genes de interesse foram selecionados com base em estudos prévios que demonstraram alta eficiência de 

integração e expressão (PYNE et al., 2020). Cada sgRNA foi clonado por Golden Gate Assembly no vetor pWS158, cuja seleção 

é baseada na auxotrofia por uracila, o qual expressa a enzima Cas9 otimizada para S. cerevisiae. A inserção do sgRNA neste 

plasmídeo é facilitada pelo fato deste substituir a sequência codificante da proteína fluorescente verde (GFP), ou seja, se o 

plasmídeo foi clonado corretamente, a bactéria deixa de emitir uma fluorescência verde. As sequências dupla fita de cada 

sgRNA contendo overhangs para ligação ao plasmídeo pWS158 foram obtidas através de fosforilamento, seguido do 

anelamento entre os oligonucleotídeos. O fosforilamento dos oligonucleotidos foi feito por meio de tratamento com a enzima T4 

PNK, de acordo com recomendações do fabricante (Thermo Fisher). Em seguida, 10 µM de cada oligonucleotídeo foi 

misturado, com volume total de 200 µL e anelados em um termociclador por meio do seguinte programa: 96 ºC por 6 minutos, 

seguido de uma gradual queda de 0,1 ºC/seg até 23 ºC.  O plasmídeo com GFP foi tratado com as enzimas de restrição BsmBI 

para exclusão deste gene e a inserção do sgRNA recém anelado. O plasmídeo resultante foi transformado em bactéria e as 

colônias cinzas foram selecionadas para serem cultivadas para extração deste plasmídeo em maiores quantidades. Após a 

purificação deste plasmídeo, 200 ng foram utilizados para a transformação em levedura. A confirmação da clonagem dos 

vetores e integrações genômicas foram feitas por meio de PCR com oligonucleotídeos específicos para cada situação e posterior 

análise em gel de agarose 1%.  
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Figura 2. Montagem do pWS158 para edição por CRISPR-Cas que será utilizado para integração dos quatro genes nos loci selecionados. Esse diagrama exemplifica a 

integração de um cassete do gene caMCR, o qual possui suas extremidades homólogas ao sítio de integração no genoma de 42 pb (representadas em verde). 

Sendo assim, foi feita a edição do genoma de uma haploide derivada da linhagem industrial PE-2 com a inserção do 

gene de produção do 3-HP (CaMCR) e a inserção de uma segunda cópia do gene que produz seu intermediário malonil-CoA 

(ACC1). Consequentemente, foi feita uma fermentação a fim de verificar a capacidade produtiva de 3-HP dessa cepa. Para isso, 

duas linhagens foram utilizadas, a linhagem selvagem, sem nenhuma inserção dos genes da via do 3-HP, e a linhagem 

produtora, com ambas as modificações. Ambas foram inoculadas em 50 mL de meio sintético definido (YNB) em erlenmeyers 

aletados de 250 mL com tampões de algodão, estratégias a fim de aumentar a presença de oxigênio na cultura. Além disso, a 

fermentação teve o regime de batelada, em que não se interfere no meio de cultura durante as horas de fermentação, salvo em 

momentos de coletar alíquotas dela. As culturas tiveram amostras de 2 mL retiradas nesses determinados momentos: 0h, 3h, 6h, 

9h, 16h, 24h, 28h, 36h, 48h. Sendo assim, para cada alíquota da cultura retirada foi mensurado a DO600nm da cultura, o tubo foi 

centrifugado e a cultura armazenada em -20ºC para posterior análise por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) pela 

Central Analítica do LNBR. Por fim, foi determinada a massa seca de cada meio fermentativo através da filtração de parte do 

meio de cultura e, após a secagem do filtro, a mesma foi pesada. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A tolerância intrínseca de diferentes cepas de S. cerevisiae foi avaliada a fim de se identificar um chassi robusto para 

produção de 3-HP. Para isso, curvas de crescimento de diferentes linhagens em concentrações crescentes de 3-HP (Figura 3). 

Nota-se primeiramente que ambas as linhagens laboratoriais haploides, BY4741 e CEN.PK 113-7D, performam de forma 

diferente nas três situações, em que a segunda apresenta uma melhor taxa de crescimento mesmo na ausência ou presença de 3-

HP. Das três linhagens haploides analisadas, BY4741, CEN.PK 113-7D e JAY291, a que demonstrou maior tolerância 

intrínseca ao 3-HP não foi a industrial, como era esperado. Dessa forma, a cepa CEN.PK também será avaliada por este projeto. 

Além disso, comparando as linhagens que compartilham um mesmo background genético com a PE-2 (JAY270 e JAY291), 

percebe-se que a linhagem diploide performa de forma similar com a haploide na ausência de 3-HP, contudo, essa realidade 

muda drasticamente com a adição do ácido testado. Tendo este resultado, será realizado no futuro um experimento similar a este 

comparando a taxa de crescimento entre quatro haploides derivados da cepa JAY270, a fim de variações intrínsecas na 

tolerância a 3-HP (ARGUESO et al., 2009). Finalmente, foi possível constatar também que as demais linhagens industriais 

diploides (Ethanol Red, CAT-1 e BG-1) foram as que melhor cresceram em condições de estresse ao 3-HP.  A análise do µMáx 

permite comparar a velocidade de crescimento máxima entre as cepas e está representada na Figura 4, com esquema de cor 

semelhante à Figura 3. É possível então constatar que apesar da cepa Ethanol Red apresentar a maior velocidade de crescimento, 

as demais linhagens cepas industriais selvagens testadas demonstraram µMáx elevado e comparáveis entre si. Vale ressaltar que 

a linhagem Ethanol Red é de domínio da empresa Fermentis e, portanto, não será utilizada (uma divisão da S. I. Lesaffre, Lille, 

http://www.fermentis.com).  

A seção anterior foi de suma importância para auxiliar na escolha de quais linhagens prosseguirão para a etapa de edição 

genômica. Dessa forma. a linhagem laboratorial CEN.PK 102-3AA e a industrial 80.21 (derivado da cepa PE-2) tiveram seus 

genomas editados com sucesso, com a inserção do gene CaMCR e uma cópia adicional do ACC1 (Figura 5).  

 

http://www.fermentis.com/
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Figura 3. Curvas de crescimento das linhagens de levedura em três concentrações de 3-HP: (A) 0 g/L; (B) 20 g/L; (C) 50 g/L. 

 

Figura 4. Taxas máximas de crescimento de diferentes linhagens em duas concentrações de 3-HP: (A) 0g/L; (B) 40 g/L. 

 A princípio, a expressão da enzima CaMCR deveria habilitar a 

produção de 3-HP em baixas quantidades. Para uma avaliação preliminar 

desta capacidade, testes fermentativos foram realizados com a cepa 

80.21::CaMCR. Os resultados da quantificação de metabólitos podem ser 

vistos na Figura 6, em que temos o gráfico superior referente à linhagem 

não produtora (selvagem) e a inferior à que deveria produzir 3-HP.  

Esses resultados contribuem para a compreensão da cinética 

fermentativa de produção de 3-HP. Nota-se que a glicose se esgota nas 

primeiras seis horas na linhagem produtora, fato que só ocorre entre 9 e 16 

horas na linhagem selvagem. Esse fato demonstra que a cepa utilizada, que 

possui o ACC1 superexpresso, possui a capacidade de consumir mais 

glicose, favorecendo a formação de intermediários da via da glicólise 

como o piruvato, acetaldeído, acetil-CoA e, finalmente, o malonil-CoA, 

importante para produção do 3-HP. Essa hipótese pode ser corroborada ao 

analisarmos a razão dos metabólitos gerados pela linhagem produtora pelo que foi pela 

linhagem selvagem. Nas primeiras três horas, a linhagem produtora produziu 3,5 vezes 

mais etanol, seu precursor é o acetaldeído; pouco mais de quatro vezes de glicerol, que 

tem como intermediário a frutose-1,6-bisfosfato; cerca de 5,5 vezes de ácido 

succínico, que depende da presença do acetil-CoA. Em colaboração com a Central 

Analítica do LNBR melhorias no método de quantificação de 3-HP  estão em 

andamento visando reduzir artefatos causados por co-eluição de metabólitos desconhecidos com 3-HP. Desta forma, os valores 

de 3-HP obtidos foram subtraídos do valor encontrado pela linhagem selvagem naquele ponto em específico. Logo, a linhagem 

produtora resultou em uma produção de 47,08 mg/L de 3-HP, que logo foi produzido nas primeiras seis horas e se permaneceu 

constante. Este valor encontrado é próximo ao esperado na literatura, em que a superexpressão do ACC1 e a presença do 

CaMCR gerou cerca de 150 mg/L em condições similares às utilizadas neste projeto (CHEN et al., 2014). Uma possível 

explicação para isto é o local de inserção dos genes ser diferente do lócus utilizado neste estudo. Ademais, ao analisar a DO600 

aferida ao longo do tempo, é possível notar que a linhagem produtora teve ao final de 48 horas menos formação de biomassa do 

que a selvagem. Fato confirmado pela massa seca medida,  em que a da linhagem selvagem foi de 3,048, enquanto a produtora 

foi de 2,919. Indicando novamente que a cepa gerada tem maior consumo de glicose, mas que este é utilizado para produzir 

outros compostos, não necessariamente para o crescimento celular. 

Figura 5. Géis de confirmação para edição de 

genoma. (A) Amplificação dos quatro genes a serem 
inseridos no genoma de levedura. CaMCR = 4949 pb; 

ACC1 = 7427 pb; (B) Integração dos genes CaMCR e 

ACC1 na linhagem CEN.PK 102-3AA, em que cada 
produto de PCR utilizou um oligonucleotídeo que se 

anela no genoma da linhagem e outro que anela em 

alguma região no interior do gene em questão. 
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Figura 5. Mudanças nas concentrações de metabólitos para a linhagem não produtora de 3-HP (A) e para a produtora (B). 

A fim de otimizar a produção do 3-HP, foram 

feitos testes in silico a fim de identificar possíveis 

alterações na via. A superexpressão dos genes ACC1 e 

ALD6 já foram reportadas na literatura 

(KILDEGAARD et al., 2016) como importantes para o 

aumento da produção de 3-HP e estavam previstas no 

plano inicial do presente projeto. A identificação destas 

modificações corrobora a pipeline de análises in silico 

aplicada. Adicionalmente, deleções dos genes ADH1-5 

& SFA1, GDH1 e PGI1, demonstraram potencial 

promissor após as filtragens aplicadas. A Figura 7 

apresenta o rendimento de 3-HP e a produção de 

biomassa obtidos em simulações para cada 

modificação, bem como o rendimento máximo teórico 

para produção de 3-HP. A deleção das álcool 

desidrogenases (ADH) de 1 a 5 e a SFA1, responsáveis pela reação reversível entre acetaldeído e etanol, resultou em um 

aumento de 10% no rendimento de 3-HP quando comparado com as reações que apenas superexpressam os dois primeiros 

genes. Dessa forma, reduzir a taxa de produção de etanol pode ser uma estratégia interessante para aumentar a disponibilidade 

de recursos para produção de biomassa e compostos interessantes. No entanto, a deleção de todos os genes responsáveis pela 

reação de produção do etanol em levedura se torna uma tarefa árdua, uma vez que um estudo revelou que a deleção do principal 

gene produtor de etanol, o ADH1, reduz o nível de etanol produzido e aumenta a produção de compostos como ácidos graxos, 

em contrapartida, a sua taxa de crescimento se torna mais lenta (LI et al., 2014). A próxima deleção é a do gene GDH1, que 

codifica uma enzima glutamato desidrogenase NADP-dependente, que converte 2-oxoglutarato e NADPH em glutamato e 

NADH, melhorando o rendimento em 17% quando comparado com a superexpressão de ACC1 e ALD6. Logo, este resultado 

indica que para equilibrar o balanço de cofatores, ao inserir uma reação que consome NADPH, como a reação de produção do 3-

HP, é relevante aumentar a geração deste cofator. Finalmente, a última solução obtida foi a deleção do gene PGI1, que codifica 

a glicose-6-fosfato isomerase, capaz de converter a glicose-6-fosfato em frutose-6-fosfato. A simulação in silico indicou um 

salto na produção de 3-HP, indo de 141,89 mg/g glicose para 302,89 mg/g glicose, aumento em 113%, o maior dentre as 

soluções propostas. Acredita-se que essa abordagem seja relevante para aumentar a produção de NADPH, importante cofator na 

produção de 3-HP. Além disso, a PPP é importante para manter a homeostase celular; promover precursores para a biossíntese 

de nucleotídeos e aminoácidos; moléculas redutoras para proteger o organismo do estresse oxidativo; e, como já mencionado, 

para a produção de cofatores como o NADPH, crucial para manter a balança redox sobre situações de estresse (STINCONE et 

al., 2015). 
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Figura 7. Produção de 3-HP e biomassa gerada por modificação gênica encontrada 


