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RESUMO

FREIRE, R. K. B. Construção de bactérias recombinantes para produzir etanol e
biopolímeros a partir de açúcares derivados do hidrolisado do bagaço de cana-deaçúcar. 2012. 132f. [Dissertação (Mestrado em Microbiologia)] - Instituto de Ciências
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.
Resíduos lignocelulósicos são substratos proeminentes para a produção sustentável de
biocombustíveis, como o etanol, e de biopolímeros, como os polihidroxialcanoatos (PHAs).
No Brasil o bagaço de cana-de-açúcar tem se mostrado a matéria-prima mais promissora em
razão da crescente produção de cana-de-açúcar nesse país. A xilose é um dos principais
componentes da lignocelulose, mas o aproveitamento eficiente desse açúcar ainda representa
uma barreira técnica. Assim, o objetivo desse trabalho foi obter linhagens bacterianas mais
eficientes no consumo desse açúcar. Para isso, foi inserido maior número de cópias dos genes
responsáveis pelo metabolismo (xylAB) e transporte (xylFGH) de xilose em Escherichia coli
KO11, produtora de etanol, e em Burkholderia sacchari LFM 101, produtora de poli-3hidroxibutirato (PHB). As linhagens recombinantes foram analisadas quanto à capacidade de
consumo de xilose e de produção em cultivos contendo esse açúcar na ausência e presença de
glicose. Em E. coli KO11, a inserção de maior número de cópias de xylAB reduziu o tempo de
consumo de xilose e aumentou até 30% na produção final de etanol, mas esse efeito foi
reduzido na presença de glicose em consequência da repressão catabólica. Assim, em E. coli
KO11, além da repressão catabólica, o baixo nível de expressão dos genes xylAB também
contribui para a utilização ineficiente de xilose. Por outro lado, xylFGH teve um efeito
deletério ao reduzir para quase zero o crescimento e produção de etanol por essa linhagem,
mesmo na presença de glicose. Em B. sacchari LFM 101 a inserção de maior número de
cópias desses genes não resultou em qualquer efeito positivo ou negativo. O plasmídeo
pBBR1MCS-5, no entanto, prejudicou o crescimento e a metabolização de xilose por essa
linhagem. Um fenômeno interessante observado foi o consumo de xilose com maior
velocidade na presença de glicose quando comparado a cultivos em que esse carboidrato
estava ausente, sugerindo que a glicose exerce um efeito contrário à repressão catabólica em
B. sacchari. A capacidade de xylAB e xylFGH complementarem um mutante xyl- de B.
sacchari LFM 101 também foi avaliada. O operon xylFGH foi capaz de restituir
completamente à capacidade desse mutante de crescer em xilose, enquanto xylAB não foi
capaz de fazê-lo. Concentrações de IPTG até 6,0 mM foram testadas para avaliar se a
quantidade de indutor era o fator que limitava a expressão dos genes alvo, mas não foi
observada melhora no consumo de xilose e produção pelas linhagens alvo.
Palavras-chave: Xilose. Bactérias. Resíduos lignocelulósicos. Bagaço de cana-de-açúcar.
Etanol. Polihidroxialcanoatos. Repressão catabólica.

ABSTRACT

FREIRE, R. K. B. Engineering recombinant bacteria to produce ethanol and
biopolymers using sugars derived from sugarcane bagasse hydrolysate. 2012. 132f.
[Masters thesis (Microbiology)] - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2012.
Lignocellulosic residues are remarkable substrates for biofuels production such as ethanol and
for biopolymers such as polyhydroxyalkanoates (PHAs). The sugarcane bagasse has been
indicated as the most promising raw material in Brazil due to increasing sugarcane production
in this country. Xylose is one of the most important lignocellulose component, but its efficient
utilization still represents a technical barrier. The aim of this work was to obtain bacterial
strains more efficient in the xylose consumption. Multiple copies of the catabolism (xylAB)
and transport (xylFGH) genes of xylose were introduced in the ethanol producer Escherichia
coli KO11 strain and the poly-3-hydroxybutyrate (PHB) producer Burkholderia sacchari
LFM 101. The recombinant strains were analysed for ability of xylose consumption and
production in cultures containing xylose in the absence and presence of glucose. The
inclusion of multiple copies of xylAB in E. coli KO11 reduced the rate of xylose consumption
and increased the final ethanol production by 30% although this effect was decreased in the
glucose presence as a result of catabolite repression. This indicates that the low level of xylAB
expression in E. coli KO11 also contribute to the inefficient xylose consumption for this
strain, in addition to catabolite repression. Moreover xylFGH induce a deleterious effect to
decrease to nearly zero the growth and ethanol production by this strain, even in glucose
presence. The multiple copies inclusion of these genes in B. sacchari LFM 101 didn`t result
in any positive or negative effect. However pBBR1MCS-5 plasmid affected the growth and
metabolism of xylose by this strain, probably because of inhibition by gentamycin. An
interesting phenomenon was the faster rate of xylose consumption in the presence of glucose
when compared to cultures in which this carbohydrate was missing, suggesting that glucose
has an opposite effect to catabolite repression in B. sacchari. The ability of xylAB and xylFGH
in complement a xyl- mutant from B. sacchari 101 was also evaluated. The xylFGH operon
was able to completely restore growth and PHB production in xylose, whereas xylAB was
unable to do it. Concentrations of IPTG until 6,0 mM were tested to assess if this inducer was
the limiting factor in expression of target genes but improvement in xylose consumption and
production were not noticed.
Key words: Xylose. Bacteria. Lignocellulosic residues. Sugarcane bagasse. Ethanol.
Polyhydroxyalkanoates. Catabolite repression.
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