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RESUMO 

 
 

A manipulação genética de organismos tem se mostrado um dos avanços mais 

promissores da biotecnologia, sendo possível destacar o desenvolvimento da obtenção de 

produtos de interesse econômico e industrial. Com a finalidade de produção de proteínas de 

interesse, podem ser desenvolvidos sistemas de expressão que são sistemas de produção de 

proteínas gerados através da modificação genética de um organismo. Embora os fungos 

filamentosos sejam microrganismos que detêm um robusto sistema de secreção de proteínas, 

não há um sistema de expressão disponíveis comercialmente neste organismo, além de haver 

uma escassez de trabalhos científicos utilizando tais sistemas. Neste trabalho foi iniciado o 

desenvolvido de um sistema de expressão homológa em Penicillium camemberti. Esse é um 

fungo filamentoso que possui bioprocessos com status GRAS para produção de lipase, realiza 

modificações pós-traducionais como glicosilação, fosforilação e pontes dissulfeto, faz 

secreção de grandes quantidades de enzimas no meio extracelular, além de ser cultivado em 

meios de baixo custo e possuir potencial para melhoramento genético além de ser possível um 

desenvolvimento de um sistema de produção de proteínas de tecnologia nacional. Para o 

estudo do sistema de expressão, selecionou-se Penicillium camemberti, assim como os 

componentes de uma ORF, fase de leitura aberta, como as sequencias promotora e terminadora. 

Para tal, foi utilizada a técnica de reação em cadeia da polimerase de fusão (PCR de fusão), que 

permite obter várias ORFs com diferentes promotores e terminadores, possibilitando otimizar 

as construções para produção de proteínas de interesse industrial. Com a finalidade de se testar 

o nível de expressão da ORF com diferentes construções, escolheu-se promotores 

constitutivos e induzíveis já utilizados em vetores de expressão em outros microrganismos 

como das proteínas citrato sintase, da gliceraldeído-3- fosfato desidrogenase e da 3-

fosfoglicerato quinase. O terminador utilizado foi da proteína de biossíntese de triptofano. 

Com as amplificações das sequências dos promotores, do gene alvo e terminador, otimizou-se 

a PCR de fusão a 59°C devido ao anelamento dos megaprimers utilizados na técnica, que 

também permite a fusão dos fragmentos em uma ORF com o gene alvo. Paralelamente, 

realizou-se análises in silico da enzima alfa-amilase para obter dados como características 

físico-químicas, estruturais, localização celular e similaridade. Alguns dados obtidos foram 

de número de aminoácidos, peso molecular, ponto isoelétrico teórico, número de resíduos 

carregados negativamente, número de resíduos carregados positivamente e coeficiente de 

hidropaticidade. Os estudos preliminares indicaram que a alfa-amilase de P. camemberti é 

uma enzima extracelular e que é facilmente secretada do meio intracelular, o que já indica que 

está é uma enzima cujas características tendem a ser promissoras a produção em larga escala 

para diversos fins como na aplicação da indústria têxtil e alimentícia. 

 
Palavras-Chave Português: biotecnologia, Penicillium camemberti, modificações genéticas, 

sistema de expressão, fungos filamentosos 
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ABSTRACT 

 
The organisms genetic manipulation has be one of the most promising advances in 

biotechnology, highlighting the products development within economic and industrial 

interest. In order to produce proteins, expression systems can be developed, which are protein 

production systems generated through organism genetic modification. Although filamentous 

fungi are microorganisms, which have robust protein secretion system, there is no           

commercially available expression system in this organism, and there is a scarcity of scientific 

studies using such systems. In this work, development of a homologous expression system in 

Penicillium camemberti was initiated. This is a filamentous fungus that has FDA’s GRAS status 

for lipase production, has post-translational modifications such as glycosylation, 

phosphorylation and disulfide bonds, secretes large amounts of enzymes in the extracellular 

environment, in addition to being cultivated in low-cost and have potential for genetic 

improvement besides being possible a system production proteins development with a national 

technology. To study expression system, was selected a galactosidase, alpha-amylase (α-amy), 

from Penicillium camemberti itself, as well as the components of an ORF, open reading frame, 

such as the promoter and terminator sequences. For this purpose, fusion polymerase chain 

reaction (fusion PCR or overlap PCR) technique was used, which allows obtaining several 

ORFs with different promoters and terminators, making it possible optimize the constructions 

for the proteins production with industrial interest. To test the ORF expression level with 

different constructs, were chosen constitutive and inducible promoters already generally used 

in expression vectors in other microorganisms such as citrate synthase, glyceraldehyde-3- 

phosphate dehydrogenase and 3-phosphoglycerate proteins kinase. The terminator used was 

the tryptophan biosynthesis protein. With the amplification of the promoter, target gene and 

terminator sequences, the fusion PCR at 59°C has been optimized due to the megaprimers 

annealing sequence used in this technique, which also allows fragments to fusion in an ORF 

with              the target gene. At the same time, in silico alpha-amylase enzyme analyzes were 

performed to obtain data such as physicochemical, structural, cell location and similarity 

characteristics. Some data obtained were amino acids count, molecular weight, theoretical 

isoelectric point, number of negatively charged residues count, number of positively charged 

residues count and hydropathicity coefficient. Preliminary studies indicated that alpha-

amylase from P. camemberti is an extracellular enzyme that is easily secreted from the 

intracellular environment, which already indicates that this is an enzyme whose characteristics 

tend to be promising for large-scale production for various purposes such as in the application 

in textile and food industry. 

 

 

Keywords: biotechnology, Penicillium camemberti, genetic modifications, expression 

system, filamentous fungi. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
1.1. Biotecnologia 

 
 

A biotecnologia é considerada uma alternativa útil à tecnologia de um processo 

convencional nos campos industriais e analíticos devido às muitas vantagens que tem 

sobre a catálise química. Algumas dessas vantagens podem incluir sistemas biológicos 

que ajudam na substituição de ingredientes, menos produtos indesejáveis, aumento da 

capacidade de produção, aumento do rendimento do produto e, ao mesmo tempo, eles 

consomem menos energia e podem ser menos poluentes. O que se conhece hoje como 

biotecnologia já era feito há anos, mesmo antes da descoberta da existência de micro-

organismos. O trabalho de Pasteur levou ao estabelecimento da ciência e da 

microbiologia ao desenvolver a monocultura pura em meio estéril e, junto com o trabalho 

de Robert Koch, ao reconhecimento de que um único organismo patogênico é o agente 

causador de uma doença específica. (BUCHHOLZ e COLLINS, 2013). A biotecnologia 

microbiana está se tornando cada vez mais relevante à medida que aumenta a demanda 

do mercado por biofarmacêuticos, produtos químicos finos e commodities como 

substitutos de vários produtos sintéticos. A fabricação de cerveja e vinho era 

economicamente tão importante na antiga Mesopotâmia e no Egito que se tornou uma 

importante fonte de receita tributária. A fermentação da soja foi estabelecida na China em 

torno de 3500 A.C. Devido à sua grande relevância prática, a fermentação alcoólica era 

de grande interesse técnico e científico. Controvérsias sobre conceitos básicos, por 

exemplo, vitalismo versus materialismo em química e biologia, resultaram no 

estabelecimento e na reversão de teorias e paradigmas, mas finalmente levaram à 

racionalização científica da causalidade e ao progresso técnico contínuo, resultando no 

surgimento da biotecnologia. (BUCHHOLZ e COLLINS, 2013). 

As enzimas, nos termos de hoje, foram reconhecidas e posteriormente 

caracterizadas. Notavelmente, a diastase, da qual pequenas quantidades eram capazes de 

liquidificar grandes quantidades de amido, foi estudada em detalhes (PAYEN e PERSOZ, 

1833). Além disso, as enzimas descritas foram, por exemplo, "emulsina" e pepsina 

(SCHWANN, 1836). Os primeiros processos   industriais que usaram enzimas 

(diastase) para produzir dextrinas foram estabelecidos a partir da década de 1830 na 

França, com base no trabalho de Payen. (KNAPP, 1847). 
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1.2. Enzimas e amilase 

 
 

As enzimas são biocatalisadoras que desempenham um papel importante em todas 

as reações biológicas. As enzimas são preferidas à catálise química devido ao seu bom 

desempenho em condições moderadas (SUNDARRAM et al., 2014). São altamente 

específicas e catalisam reações mais rapidamente do que catalisadores químicos. As 

enzimas são usadas em vários setores industriais como na de detergentes, papel, têxtil, 

alimentos e muitos outros. São utilizadas na sacarificação do amido, na produção de 

bebidas como cerveja, no tratamento de distúrbios digestivos e na produção de queijo a 

partir do leite (KRISHNA et al., 2011). 

A amilase representa a enzima amilolítica mais conhecida e mais intensamente 

estudada. Enzimas amilolíticas são enzimas que degradam o amido e substratos amiláceos 

e são amplamente aplicadas em vários ramos das indústrias alimentícia, farmacêutica e 

química. Em um sentido mais amplo, a designação "enzimas amilolíticas" foi usada para 

a variedade de hidrolases de amido e enzimas relacionadas que são ativas – em termos de 

hidrólise, transglicosilação e isomerização – para as ligações α-glicosídicas presentes no 

amido e poli- e oligossacarídeos (JANEČEK et al, 2014). 

Foi descrita pela primeira vez no início de 1800 e é considerada uma das primeiras 

enzimas da história a ser investigada cientificamente. Foi inicialmente denominada como 

diastaste, mas mais tarde foi renomeada como amilase no início do século 20 

(ZAKOWSKI et al., 1985). A amilase está entre as enzimas mais indispensáveis e com 

grande número de aplicações em laboratórios e indústrias. Pertence à família GH13, 

GH57, GH119 e GH1269 e é uma das as enzimas comerciais mais utilizadas (BABAK et 

al., 2020). 

A amilase integra o grupo das glicosil hidrolases (EC 3.2.1.x). Este grande grupo 

de enzimas hidrolisa as ligações glicosídicas entre dois ou mais carboidratos ou entre 

porções de carboidratos e não carboidratos. Eles se degradam polissacarídeos complexos 

(CABRERA e BLAMEY, 2018). Esse grupo é subdividido em dois grandes grupos sendo 

o primeiro o das endohidrolases (ou endoamilases) e o segundo, o grupo das exohidrolases 

(ou exoamilases). α- amilases (EC 3.2.1.1), pertence ao subgrupo das endoamilases, 

clivam aleatoriamente as ligações α-1,4 na parte interna do amido e substratos 

relacionados, produzindo oligo- e polissacarídeos de vários tamanhos. A sãos 

termoestáveis e são encontradas naturalmente em fungos, animais e microrganismos. Já 
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as β-amilases (EC 3.2.1.2), pertencentes ao subgrupo das exoamilases, atacam as ligações 

glicosídicas alternadas de α-1,4 do amido, produzindo o dimérico açúcar β-maltose. Essas 

enzimas foram encontradas distribuídas em plantas superiores, fungos e bactérias 

(PRAKASH et al., 2010). 

A α-amilase tornou-se uma enzima de importância crucial devido à sua 

atividade de hidrólise do amido e às atividades que podem ser realizadas devido à 

hidrólise. Por exemplo, uma dessas atividades é a produção de xarope de glicose e frutose 

a partir do amido. A αamilase catalisa a primeira etapa neste processo. Anteriormente, o 

amido era hidrolisado em glicose por hidrólise ácida. Mas este método tem desvantagens 

como as condições de operação são de natureza altamente ácida e altas temperaturas. 

Essas limitações são superadas pelas hidrólises enzimáticas do amido para produzir 

xarope de frutose, por exemplo. (SUNDARRAM et al., 2014). Outro exemplo, a 

utilização de enzimas em formulações de detergentes também aumentou dramaticamente 

com a crescente conscientização sobre proteção ambiental. As enzimas são 

ambientalmente seguras e aumentam a capacidade dos detergentes de remover manchas 

difíceis. Eles são biodegradáveis e funcionam em condições mais suaves do que os 

catalisadores químicos e, portanto, preferidas aos últimos. Existem muitas dessas 

aplicações da enzima, que é a força motriz por trás da pesquisa para produzir a amilase de 

uma maneira ideal, fácil e segura (GRUPTA et al., 2003). 

Em relação à alta taxa de proliferação e crescimento, microrganismos são a fonte 

primária de α-amilase produzindo um alto volume da enzima. Além disso, os 

microrganismos geneticamente manipulados são produzidos para expressar α-amilase com 

novas características como estabilidade térmica. Os microrganismos mais utilizados para a 

produção de alfa-amilase incluem bactérias, actinomicetos e fungos (BABAK et al., 2020). 

Outras fontes microbianas de α-amilase para fins comerciais incluem Aspergillus niger, 

Aspergillus awamori e Aspergillus oryzae. Devido a secreção para o meio extracelular de 

α-amilase, que é facilmente isolável de o meio de cultura microbiano, os fungos podem ser 

uma boa fonte para a produção de α-amilase na indústria. Além disso, outras espécies de 

fungos possuem algumas características únicas que os tornam adequados para objetivos 

industriais; por exemplo, uma α-amilase produzida por Aspergillus flavus NSH9 é 

termicamente estável a 50°C (GRUPTA et al., 2010) (KARIM et al., 2018). 

 

1.3. Fungos 
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Devido aos muitos desafios relacionados à oferta e demanda global de alimentos, 

farmacêutica e têxtil, a biotecnologia tornou-se uma solução cada vez mais importante 

para a criação de maneiras de suprir essas demandas. Mais recentemente, nas últimas 

décadas, diferentes microrganismos como bactérias, leveduras e algas têm sido 

intensamente estudados por sua capacidade de criar vários tipos de biomassa e compostos 

que podem ser usados, por exemplo, na produção de alimentos e ração animal. Nesse 

contexto, os fungos podem produzir uma variedade de ingredientes alimentares úteis, 

como enzimas, ácidos graxos, ácidos orgânicos, pigmentos e vitaminas (HÜTTNER et 

al., 2020). 

 

Fungos são organismos eucarióticos que podem ser microscópicos e 

macroscópicos, incluindo organismos unicelulares, como leveduras e organismos 

multicelulares, como fungos filamentosos. Os fungos filamentosos crescem na forma de 

filamentos finos (hifas) em estruturas de rede intrincadas (micélio) que são observáveis a 

olho nu e podem crescer em escala de centímetro a metro. Fungos filamentosos 

representam um grupo incrivelmente rico e diversificado de espécies, com dezenas de 

milhares de cepas de fungos que foram identificadas, caracterizadas, utilizadas e 

modificadas (HÜTTNER et al., 2020). A partir das descobertas iniciais acerca do 

desenvolvimento de antibióticos no início do século XX, os fungos filamentosos têm sido 

usados desde então para aplicações que incluem a utilização como controle biológico, 

enzimas, bebidas alcoólicas, ácidos orgânicos, alimentos e saúde (GRUPTA et al., 2015). 

 

Observando o panorama de patentes de aditivos alimentares e fungos 

filamentosos, pode-se notar que a maioria dos pedidos de proteção referem-se à produção 

de enzimas ou outros compostos usando um fungo como hospedeiro recombinante de 

produção. Muitas invenções divulgadas são relacionadas à produção de enzimas 

específicas, em particular enzimas lignocelulolíticas, e compostos relacionados de 

interesse, tais como lacases, xilanases, fitases, celulases, mananases e monooxigenases de 

polissacarídeo lítico e amilases. Essas patentes têm aplicações em diversas áreas, e há 

conexões claras com indústrias que vão desde farmacêutica a alimentos e celulose. 

Alguns exemplos são produtos nutricionais enriquecidos desenvolvidos a partir de fungos 

como um suplemento de ferro feito com Aspergillus oryzae (EP3462915) ou fungos que 

são enriquecidos em vitamina D através de irradiação UV (US20180021405) (HÜTTNER 

et al., 2020). 
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Com os objetivos comuns melhorar o cultivo de fungos, as patentes recentemente 

depositadas abordam o aumento da taxa ou rendimento dos bioprocessos, bem como a 

modificação genética eficiente da cepa de produção. Duas principais tendências de 

patenteamento foram identificadas: uma que se relaciona com novas técnicas de cultivo 

e métodos de biologia molecular e outro que se relaciona com equipamentos físicos para 

uma produção otimizada. Inovações na área também são focadas na capacidade e 

potencial dos fungos filamentos para produzir enzimas para uma ampla variedade de 

propósitos. Muitas patentes descrevem métodos para modificando as próprias cepas de 

fungos em um nível molecular. Os exemplos incluem: métodos para produção contínua 

de enzima, edição de genoma usando CRISPR-Cas9, gene regulador de expressão em 

fungos para melhoria da produção de proteínas ou secreção e utilização fungos 

filamentosos geneticamente modificados para a produção de vários produtos 

biossintéticos. Uma área que tem visto um aumento notável em patentes nos últimos anos 

é a produção de alimentos produtos que contenham biomassa ou proteínas de fungos como 

um ou como o ingrediente principal. As razões para isso são as altas demandas dos 

consumidores por mais variedade nos segmentos vegetariano e vegano como uma 

alternativa à carne a base de soja que é altamente consumido por esse nicho bem como o 

aumento do conhecimento sobre a nutrição vantagens e benefícios da proteína à base de 

fungos. 

Os fungos filamentosos são produtores naturais de uma variedade de enzimas e 

são excelentes na secreção colocá-los no meio de cultura. Por isso, são muitas vezes 

utilizados com sucesso como um veículo para o desenvolvimento de cepas de produção 

recombinantes. 

 

1.4. Expressão homóloga em Penicillium camemberti 
 

 

Penicillium camemberti é um eucarioto pertencente ao reino Fungi, filo Ascomycota, 

ordem dos Eurotiales e família Aspergillaceae. Não sintetizam clorofila, sua parede celular 

é composta de quitina e não armazenam amido como fonte de reserva. Formam colônias de 

rápido crescimento com tonalidades que variam do verde ao branco dependendo do meio 

de cultivo (NOUADRI et al. 2010). Entre os vários fungos, as espécies de Aspergillus são 

os hospedeiros mais comumente usados. Aspergillus nidulans é uma espécie modelo 

genético entre fungos filamentosos e tem sido usado também como hospedeiro heterólogo 

para estudar agrupamentos de genes de outras espécies. A capacidade de secretar altos 
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níveis de proteínas diretamente no substrato somado ao seu desenvolvimento a custos 

relativamente baixos, faz com que esses microrganismos assumam uma posição atraente 

para a construção de sistemas de expressão (ALBERTI et al., 2017).  

O progresso da biologia molecular permitiu abordagens para resolver gargalos na 

formação do produto que ocorrem no nível transcricional e/ou (pós) -traducional. Por 

exemplo, a introdução de um grande número de cópias de genes na cepa hospedeira, 

visando construções para posições no genoma que têm uma alta atividade de transcrição, 

uso de promotores fortes e otimização do uso de códons têm sido usados para aumentar 

produção de proteínas. Da mesma forma, o uso sinais de secreção eficiente, estratégias de 

fusão gênica, introdução de sítios de N- glicosilação, aumento da expressão do 

desdobramento resposta proteica e uso de cepas- hospedeiro deficiente em protease foram 

usadas (WOSTEN, 2019). A principal vantagem de utilizar fungos filamentosos como 

hospedeiros para a expressão de proteínas é sua característica eucariota que faz 

modificações pós-tradução de forma adequada como a glicosilação, formação de pontes 

dissulfeto e processamento proteolítico. Essas modificações podem contribuir para a 

atividade da proteína produzida, estabilidade e até mesmo induzir uma resposta imune 

que atribui certa imunidade ao indivíduo (ALBERTI et al., 2017). 

Outro ponto é que fungos filamentosos possuem sistemas robustos de secreção de 

proteínas. Proteínas homólogas são expressas e secretadas em pelo menos 10-1000 vezes 

mais eficiente do que as proteínas heterólogas por fungos (SAKEKAR et al., 2021). 

Como exemplo de seu poder secretor, A. niger pode produzir 25- 30 g/litro de 

glicoamilase homóloga secretada, e T. reesei é capaz de produzir até a 100 g/litro de 

proteína extracelular em cultivo no fermentador controlado, a maioria dos quais são 

enzimas que degradam a celulose (WARD, 2012). Esses rendimentos são muito mais 

elevados do que aqueles obtidos de qualquer outro sistema microbiano, incluindo uma 

variedade de bactérias e leveduras, como a Pichia pastoris comercialmente disponível ou 

sistemas de produção utilizados até atualmente. Enquanto os números acima representam 

proteínas homólogas para o hospedeiro de produção, níveis de expressão tão altos quanto 

4,5 g/litro de interferon α2b foram relatados recentemente usando T. reesei modificado por 

protease (LANDOWSKI et al., 2016) (NEVALAINEN et al., 2018). Isto faz o fungo um 

sério concorrente para a expressão de proteínas homólogas de interesse biotecnológico. 

Neste trabalho avaliamos a utilização do fungo filamentoso Penicillium camemberti 

como sistema de expressão homóloga. Este microrganismo possui processos com status 
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GRAS para produção de lipase, realiza modificações pós-traducionais como glicosilação, 

fosforilação e pontes dissulfeto, faz secreção de grandes quantidades de enzimas no meio 

extracelular, além de ser cultivado em meios de baixo custo e possuir potencial para 

melhoramento genético (GONÇALVES, 2008). 

 

 
1.5. PCR de fusão 

 

Na clonagem tradicional, um gene alvo pode ser amplificado por PCR usando 

primers            especificamente projetados que contêm sítios de restrição exclusivos. O 

produto de PCR resultante pode então ser purificado, digerido com endonucleases de 

restrição específicas e ligado em um vetor com extremidades coesas compatíveis 

(SAMBROOK et al., 2001). Uma variedade de métodos que são baseados na reação em 

cadeia da polimerase (PCR), incluindo extensão de sobreposição, foram estabelecidos 

para mutagênese dirigida ao local KARKHANE, 2015). 

 

Os trabalhos de HO e HORTON (HO et al.,1989) (HORTON et al.,1989) são os 

primeiros trabalhos com a finalidade de juntar (fusionar) fragmentos de DNA mediados 

por reações de PCR. O splicing por extensão de sobreposição fornece um método 

poderoso para gerar sequências combinantes sem dependência de locais de restrição ou 

ligases (KARKHANE, 2015). Os fragmentos de DNA são gerados com extremidades 

sobrepostas e são combinados em uma reação em que as extremidades sobrepostas se 

reconhecem permitindo a sobreposição 3 ' de cada fita para servir como primer para a 

extensão de 3 ′ da fita complementar                     (HO et al., 1989). Trabalhos como SIMIONATTO et 

al. 2009, descrevem a importância dessa técnica como método alternativo para gerar 

sequências de DNA com características próprias como o estudo de mutações em 

patógenos. 

 

Outros trabalhos como LIU et al., 2021 escolheram a técnica de PCR de fusão para 

ligar os componentes de uma ORF de 26 variantes da enzima CYP450, uma importante 

família de monooxigenases envolvida no metabolismo de medicamentos. Nesse trabalho, 

a técnica foi utilizada na justificava de obter plasmídeos com as variantes da enzima para 

avaliar como cada variante existente poderia interferir no tratamento com saxagliptina, um 

fármaco antidiabético de administração oral utilizado no tratamento do diabetes tipo 2 para 

o controle da glicemia. Os dados mostraram que a atividade catalítica da maioria das 
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variantes foi significativamente reduzida, o que pode fornecer uma referência para o uso 

personalizado de medicamentos antidiabético, demonstrando o sucesso da implementação 

da técnica nos experimentos. 

 

Já no trabalho de KHADEMI et al., 2021, os pesquisadores utilizaram e 

descreveram o uso de splicing por reação em cadeia da polimerase de extensão de 

sobreposição (SOE PCR), ou PCR de fusão, para gerar genes quiméricos anti CD20 1F5 

humanos de camundongo sem o uso de enzimas de restrição e ligase. Devido à alta 

semelhança da região J, região de recombinação genética que ocorre apenas em linfócitos 

em desenvolvimento durante os               primeiros passos da maturação de células B e T, entre os 

genes de imunoglobulina de camundongo e humano, SOE PCR permitiu a fusão de um 

domínio de anticorpo variável de camundongo original ao domínio constante humano 

sem a adição de marcadores complementares. Nesse trabalho a técnica descreve a 

construção e expressão de um anticorpo quimérico 1F5 anti CD20, uma fosfoproteína 

transmembrana não glicosilada um biomarcador superior para imunoterapias visando 

linfoma de células B e leucemia, em células K1 de ovário de hamster chinês (CHO). Em 

estudos anterior, foi relatado várias dificuldades com os métodos de triagem e a clonagem 

de genes de cadeia pesada quimérica 1F5 devido a um aglomerado de grampos (hairpin) 

previstos na sequência de codificação, resultando em resistência à DNA polimerase 

durante os métodos de PCR e sequenciamento. Apesar das dificuldades, o anticorpo anti-

CD20 quimérico 1F5 foi construído com a técnica da PCR de fusão e purificado com 

sucesso e suas propriedades biológicas investigadas. Os anticorpos quiméricos 1F5 

mantêm sua bioatividade ao CD20 humano e oferecem potencial de eficácia terapêutica, 

que é semelhante ao rituximabe, um anticorpo monoclonal quimérico já tradicionalmente 

utilizado para tratamento de muitos linfomas, leucemias e rejeições a transplantes. Os 

pesquisadores descreveram a utilidade de uma técnica SOE PCR eficiente para a 

quimerização e conversão de 1F5 mAb de IgG2a de camundongo em IgG1 quimérica de 

camundongo humano. Os resultados mostraram que os mAbs quiméricos 1F5 exibem 

atividade imunológicas nas linhagens celulares de linfoma de Burkitt. Também os mAbs 

quiméricos 1F5 exibem atividade inibidora de crescimento celular superior, em 

comparação com rituximab. Os resultados contribuem para estudos adicionais de funções 

biológicas in vivo e aplicação do anticorpo quimérico 1F5 e na efetividade da técnica de 

PCR de fusão. 
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1.6. Bioinformática 

 

 

Projetos como o Genoma Humano, de 1991, e globalização da informação pela 

rede trouxeram grande entusiasmo para a comunidade acadêmica da época. Foi por meio 

dessa rede que o projeto de sequenciamento do genoma humano financiado pelo NIH fez 

seus dados disponíveis publicamente e essa rede se tornaria onipresente no mundo 

científico, especialmente para dados e software de compartilhamento (STOLOV, 1995). 

Desde o surgimento da internet, essa tecnologia também levou à criação de muitos 

recursos de bioinformática acessíveis em todo o mundo. Acompanhando a revolução da 

internet, ferramentas como a database GeneBank, NCBI e BLAST foram se 

estabelecendo. Hoje, empresas como a Amazon 

(https://aws.amazon.com/health/genomics/) e Microsoft (https: 

//enterprise.microsoft.com/en-us/industries/health/genomics/), aventuraram em oferecer 

serviços em bioinformática. 

A colisão entre a bioinformática e a saúde humana já levou ao desenvolvimento de 

novas ferramentas e esse choque criativo de disciplinas vai transformar a perspectiva da 

bioinformática. Surgem melhorias nas ferramentas de análise da epidemiologia genômica 

microbiana - por exemplo, ao lidar com a crescente percepção de que as populações 

celulares de patógenos, assim como as de câncer (JAMAL-HANJAN et al, 2015). Novos 

modelos e novos softwares sempre estão surgindo no mundo científico que proporcionam 

uma melhor direção em novos projetos de pesquisa e conseguem predizer com certeza 

alguns estudos que ainda não foram realizados empiricamente (PALLEN et al., 2016). 

 

À medida que a quantidade de dados relacionados a sequências de proteínas e 

DNA crescia, os cientistas começaram a recorrer aos computadores para analisar as 

grandes quantidades de dados. Uma das ferramentas mais utilizadas para fazer isso foi a 

Ferramenta de Busca de Alinhamento Local - Basic Local Alignment Search Tool – 

BLAST (ALTSCHUL et al., 1990). BLAST é um algoritmo disponível para uso on-line 

no site do Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia (NCBI). O BLAST pode 

alinhar e comparar rapidamente uma sequência de DNA de consulta com um banco de 

dados de sequências, tornando-se uma ferramenta crítica para a pesquisa genômica. Desde 

a sua criação, o BLAST tornou-se uma ferramenta de bioinformática essencial para os 

pesquisadores. Sua velocidade e sensibilidade permitem que os cientistas comparem 
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sequências de nucleotídeos e proteínas com sequências únicas e para grandes bancos de 

dados. Mais importante ainda, o BLAST ajudou a democratizar a análise de bioinformática 

e torná-lo acessível a qualquer pesquisador pela Internet. É raro ler um estudo molecular 

moderno papel biológico que não se refere a um alinhamento BLAST, e esta informação 

permitiu cientistas para prever as funções de genes e proteínas em genomas inteiros, 

respondendo a perguntas in silício que nunca poderia ser respondido em uma bancada ou 

em campo (LOBO, 2013). 

 

Outra ferramenta importante no desenvolvimento da bioinformática é o SignalP 

(NILSON et al, 1997). O SignalP foi criado em 1996 sendo o primeiro método de previsão 

peptídeos sinais (SPs) baseado em machine learning disponível online como um servidor 

web. O SignalP usou uma combinação de duas RNAs diferentes com janelas móveis: uma 

treinada para reconhecer todas as posições dentro dos SPs e outra treinada para 

reconhecer especificamente o local de clivagem. Os resultados ou outputs dessas duas 

redes foram denominados S-score e C-score, respectivamente. Estes foram então 

combinados no escore Y, que era uma função do escore C e da inclinação do escore S, 

usado para prever a localização do local de clivagem. Em procariontes, existem vários 

tipos de SPs. As versões 1–4 do SignalP só foram capazes de prever o tipo “padrão” de 

SPs, que é transportado e clivado pela peptidase de sinal I (também conhecida como 

peptidase líder). No entanto, também existem SPs especializados de lipoproteínas 

procarióticas que são clivadas pela peptidase de sinal II (também conhecida como 

peptidase de sinal de lipoproteína). O recém-lançado SignalP 5.0 (ALMAGRO-

ARMENTEROS et al., 2019) é baseado em RNAs profundas do tipo recorrente, onde a 

informação flui não apenas da entrada para a saída, mas também entre as unidades ocultas. 

A arquitetura recorrente do SignalP 5.0 torna possível abandonar as janelas móveis, que 

definiam os escores C e S nas versões anteriores do SignalP. Em vez disso, as chamadas 

redes de memória de curto prazo longo podem receber uma sequência de comprimento 

variável como entrada e, se necessário, lembrar características desde o início da sequência 

facilitando o processamento downstream. 

 

O surgimento de métodos computacionais automatizados que fornecem aos 

pesquisadores um modelo topológico de proteínas transmembranares tem sido muito 

importante para o campo. Os primeiros métodos para a previsão de hélices 

transmembranares usavam apenas a análise de hidrofobicidade. Algumas hélices podem 

ser localizadas com alta confiabilidade a partir de um gráfico de hidrofobicidade, mas 
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outras não. Outro sinal que se mostra associado às hélices transmembranares é a 

abundância de resíduos carregados positivamente na parte da sequência do lado 

citoplasmático da membrana. O TMHMM, (SONNHAMMERETAL, 1998) é uma 

ferramenta de modelagem especializada de várias regiões de uma proteína de membrana: 

capas de hélice, meio da hélice, regiões próximas à membrana e domínios globulares. 

Uma das principais vantagens da análise no TMHMM é que é possível modelar o 

comprimento da hélice, o que só foi feito de forma bastante grosseira na maioria dos 

outros métodos, estabelecendo limites superior e inferior para o comprimento de uma 

hélice de membrana. O TMHHMM é muito adequado para a previsão de hélices 

transmembrana porque pode incorporar hidrofobicidade, polarização de carga, 

comprimentos de hélice e restrições gramaticais em um modelo para o qual já existem 

algoritmos para estimativa e previsão de parâmetros (KROGH et al., 2001). 

 

ProtParam (GASTEIGER et al., 2005) é outra ferramenta bastante útil em 

predições pois calcula várias propriedades físico-químicas que podem ser deduzidas de 

uma sequência de proteína. Os parâmetros calculados pelo ProtParam incluem o peso 

molecular, teórico pI, composição de aminoácidos, composição atômica, coeficiente de 

extinção, meia-vida estimada, índice de instabilidade, índice alifático e média geral de 

hidropatia. 
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2. OBJETIVOS 

 

 
2.1. OBJETIVO GERAL 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo planejar e iniciar o desenvolvimento de um 

novo sistema de expressão de proteínas homólogas em Penicillium camemberti visando 

à aplicação industrial. 

 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 
 Desenhar e sintetizar os iniciadores para amplificação do gene que codifica a 

enzima alfa-amilase (α-amy), oriunda do próprio Penicillium camemberti; 

 Padronizar a técnica de PCR de fusão para sobreposição dos fragmentos 

integrantes de um cassete de expressão; 

 Elaborar estratégia para a construção de cassetes de expressão lineares para o 

gene da enzima α-amy em Penicillium camemberti; 

 Utilizar as ferramentas de bioinformática para se obter as características da 

enzima amilase. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
Este trabalho foi realizado no Laboratório de Processos Biotecnológicos e 

Purificação de Macromoléculas (ProBiotecMacro) em colaboração com o Laboratório de 

Biologia Molecular (BioMol). Ambos os laboratórios estão localizados na Universidade 

Federal São João Del Rei, Campus CCO – Dona Lindu, Divinópolis, Minas Gerais, 

Brasil. 

 

3.1. Experimentos relacionados à construção do sistema de expressão homóloga 

em P. camemberti; 

 
3.1.1. Microrganismos, meios de cultura e condições de armazenamento e cultivo 

 

Os fungos filamentosos utilizados neste projeto foram Penicillium rubens thom 

(registro IOC 2084), Penicillium camemberti thom (registro IOC 0261), Saccharomyces 

cerevisiae CAIC, Saccharomyces cerevisiae (registro ATCC 2601) e Aspergillus 

nidulans G winter (registro IOC 4578); adquiridos da coleção de culturas de fungos 

filamentosos do Instituto Oswaldo Cruz. 

Os cultivos dos fungos do gênero Penicillium e o Aspergillus foram realizados em 

meio PDA (Batata, dextrose, Ágar), pH 6,8 e com incubação a 28 °C por sete dias. Os 

inóculos foram obtidos após esse período de incubação por raspagem de conídios da 

superfície do meio sólido e depositados em aproximadamente 5 mL solução Tween 80 a 

0,5% (v/v) estéril. Esta suspensão de conídios foi homogeneizada, filtrada em gaze estéril 

e diluída para uma concentração de 10^7 conídios por mL. 

O cultivo de Saccharomyces cerevisiae CAIC e Saccharomyces cerevisiae 2601 

foram feitos em tubos cônicos de 50mL contendo 10mL de YPD (glicose 20 g/L^1, 

peptona 10 g.L^- 1, extrato de levedura 10 g.L^-1) por aproximadamente 26 horas com 

incubação a 27ºC. 

 
3.1.2. Seleção de mutantes auxotróficos para assimilação de nitrato 

 
A seleção de mutantes auxotróficos em nitrato foi realizada por seleção 

espontânea positiva devido à resistência ao meio contendo clorato descrito por UNKLES 

et al. (1989). Foram plaqueados 3,6x10^7 conídios por mL de Penicillium camemberti 

Thom selvagem, contados em câmara de Neubauer, em 20 mL de meio mínimo [6,8 g/L 
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de K2PO4; 5,44 g/L de KH2PO4; 1,0 g/L de (NH4)2SO4; 1,1 g.L^-1de MgSO4.7H2O] 

acrescido de clorato de potássio (470 mM) e glutamato de sódio monobásico (10 mM) 

como única fonte de nitrogênio e incubado a 28°C por sete dias. As colônias capazes 

de crescer em clorato foram transferidas para uma nova placa contendo 20 mL de meio 

mínimo (PONTECORVO et al., 1953) acrescido de 2 g/L de peptona, 2 g.L^-1 de extrato 

de leveduras, 1,5 g.L^-1de caseína hidrolisada e 1 mL de solução de vitaminas (ácido 

nicotínico 1 mg/mL; ácido p-aminobenzóico 0,1 mg/mL; biotina 0,002 mg/mL; piridoxina 

0,5 mg/mL; riboflavina 1mg/mL; tiamina 0,5 mg/mL) preparada em 100 mL de água 

ultrapura, e incubados a 28°C por sete dias. 

 
3.1.4. Extração de DNA 

 
O DNA de Penicillium rubens, Penicillium camemberti, Saccharomyces 

cerevisiae e Aspergillus nidulans foi extraído seguindo o protocolo de extração de DNA 

por fenol- clorofórmio (SAMBROOK et al, 1989) seguindo algumas modificações 

propostas no protocolo de LIU et al., (2000). Conídios dos fungos do gênero Penicillium 

e Aspergillus foram inoculados em placas de Petri contendo 20 mL de meio PDA 

recoberto por um disco de papel celofane devidamente estéril e incubados a 27° C por 24 

horas. Após esse tempo, formou-se uma película fina translúcida que foi raspada da 

cobertura do papel celofane e trituradas com o auxílio de nitrogênio líquido e almofariz. O 

raspado foi estocado em microtubos. 

Para a extração de DNA de Saccharomyces cerevisiae CAIIC e Saccharomyces 

cerevisiae 2601, foi feito o cultivo de células retiradas do estoque em tubos cônicos de 

50mL contendo 10 mL de YPD (glicose 20 g.L^-1, peptona 10 g.L^-1, extrato de levedura 

10 g.L^-1) por aproximadamente 24 horas. Após esse tempo, centrifugou-se a cultura a 

7.000 rpm, por 10 minutos. A partir desse ponto, seguiu-se o mesmo protocolo para todos 

os microrganismos que será descrito a seguir. 

Em cada microtubo, foi adicionado 300 µL de tampão de lise (Tris – 1 mol/L pH 

8,0, EDTA – 1 mol/L pH 8,0, NaCl - 5 mols/L, 0,2 % SDS e água destilada) e foram 

vagarosamente agitados com um auxílio de um vórtex por 10 minutos. Após o tempo, 

adicionou-se 20 μL de proteinase K (20 mg/mL) e incubou a amostra no banho-maria a 

56ºC por 3 horas. 

Para purificação do DNA extraído, foi utilizado um protocolo padrão de fenol: 

clorofórmio: álcool isoamílico (SAMBROOK et al., 1989). Adicionou-se 700 µL de 
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fenol- clorofórmio-álcool isoamílico (24:25:1), misturou-se vigorosamente em um vórtex 

e, em seguida, centrifugou-se a 10000 rpm por 10 min. O sobrenadante foi transferido 

para um novo tubo. O mesmo procedimento foi realizado no sobrenadante com 700 µL 

clorofórmio-álcool isoamílico (24:1). Adicionou-se 100 µL de acetado de sódio (3 

mols/L, pH 4,8) e 700 µL de isopropanol para precipitar o DNA e deixou-se em freezer 

por duas horas. Descartou-se o isopropanol com cuidado para não remover o precipitado. 

Para a lavagem do DNA purificado, adicionou-se 100 μL etanol 70% gelado e 

centrifugou-se a amostra a 10.000 rpm por 10 minutos, descartando o sobrenadante 

cuidadosamente. Repetiu-se esse procedimento por pelo menos uma vez em cada amostra 

de microrganismo. A amostra foi deixada para secar em banho maria a 37° C até a completa 

evaporação do etanol e o DNA foi ressuspendido em 50 µL em água estéril ultrapura. A 

dosagem foi realizada por espectrometria a 260 nm em aparelho NANODROP a 

integridade do DNA foi verificada utilizando-se gel de agarose 1%. 

 

3.1.5. PCR de fusão 

 

Quando se desenvolve um sistema de expressão é essencial que os componentes da 

ORF, Open Reading Frame, que é uma das sequências de DNA compreendidas entre um 

códon de início da tradução e um códon de terminação, sejam escolhidos para 

proporcionar maior rendimento ao sistema e permitir que a expressão da proteína possa 

ocorrer e a forma de seleção dos transformantes seja realizada da forma mais simples e de 

fácil confirmação. Um promotor bem escolhido e que seja apropriado é crucial para a 

regulação de genes homólogos sendo um dos componentes mais importantes na 

montagem de um vetor. Os promotores podem ser de dois tipos: promotores constitutivos, 

a transcrição é contínua do gene do qual são reguladores e que normalmente responsáveis 

pela regulação em vias metabólicas sempre ativas; promotores induzíveis, que podem ser 

regulados (induzidos ou reprimidos) na presença de certos fatores abióticos ou bióticos, 

inclusive certas biomoléculas. A marca de seleção também é indispensável para a 

construção de um sistema de expressão que decorrer do processo de clonagem, as marcas 

de seleção permitem identificar facilmente os sistemas modificados a partir do uso de 

meios seletivos. A seguir, estão descritos todos os componentes essenciais para o 

desenvolvimento de um sistema de expressão homóloga, bem como a metodologia 

utilizada durante os experimentos. 

A escolha dos componentes foi realizada de forma a montar vetores de expressão 



29 
 

com promotores já utilizados em expressão homóloga e promotores com poucos estudos 

nesta área. Os promotores constitutivos gpdA de A. nidulans, e pgK de S. cerevisiae são 

promotores extensivamente utilizados para expressão heteróloga, sendo responsáveis pela 

regulação da expressão do gene das enzimas gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase 

(gpdA) e fosfoglicerato quinase (pgK), respectivamente (ALAZI, 2018; ROCHA, 2010; 

REDKAR, 1998; PUNT, 1990; KINGSMAN, 1990). O promotor gdh1, de S. cerevisiae, 

responsável pela regulação do gene que codifica a enzima glutamato desidrogenase, 

trata-se de um promotor induzível (HERNANDEZ, 2010; RIEGO, 2002; DE LUNA, 

2001). O promotor citA de A. nidulans, promotor induzível responsável pela regulação 

do gene da enzima citrato sintase (MIN, 2010) e pyrG, de P. camemberti, regulador 

constitutivo da expressão da enzima orotidina-5'-fosfato descarboxilase (WITTMANN, 

2008). 

O terminador trpC do organismo Aspergillus nidulans, possui função de um 

terminador de transcrição, componentes localizados logo após o códon de parada, 

envolvidos com o término da transcrição e com a adição da cauda poli-A presente ao 

RNA mensageiro, influenciando diretamente na vida útil desse mesmo RNA no 

citoplasma celular (ROSONINA, 2006). Segundo CURRAN et al, (2013) o terminador 

trpC é um terminador já utilizado em vetores de expressão heteróloga. 

3.1.5.1. Desenho dos iniciadores (primers) 

 

O desenho dos iniciadores (primers) foi realizado por meio de pesquisa de 

sequência de bases no banco de dados de sequências e nucleotídeos GenBank. Foi 

realizada pesquisa das sequências e desenhado os iniciadores que anelam o início e o final 

da sequência de interesse (primer direto e reverso). Os iniciadores desenhados foram 

analisados utilizando a ferramenta OligoAnalyzer Tool do site IDT (Integrated DNA 

Technologies), suas temperaturas de anelamento e porcentagem de conteúdo citosina-

guanina (CG) foram ajustadas para o primer direto e reverso. Após as devidas análises, 

foi feio o pedido de síntese destes pelo site IDT. 

 

3.1.5.2. Iniciadores de sobreposição (overlap) 

 

Os iniciadores com regiões de sobreposição (overlap) foram desenhados 

conforme o item anterior com modificações. Para a adição da sequência de overlap foram 

sintetizados primers com a sequência de bases do amplicon adjacente da sequência do 
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cassete de expressão. O primer reverso do promotor foi sintetizado com a sequência de 

bases do primer direto do gene amy que codifica α-amilase, o primer reverso do gene 

repórter foi sintetizado com a sequência de bases do primer direto do terminador (trpC), 

o primer direto do terminador foi sintetizado com a sequência de bases do primer reverso 

do gene repórter e o primer reverso do terminador foi sintetizado com a sequência de bases 

do primer direto do marcador de seleção genético (niaD); e por último, o primer direto do 

marcador de seleção genético foi sintetizado com a sequência de bases do primer reverso 

do terminador. As sequências nucleotídicas dos primers, nomes, tamanho, conteúdo CG 

em porcentagem e temperatura de melting (TM) são apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Com a identificação por nome e função, sequência (3’-5’), tamanho, conteúdo CG em 

porcentagem e temperatura de anelamento em ºC (50mM NaCl) dos primers desenhados. 

 Nome 
Sequência  (5' 3') 

Tamanho

(pb) 
CG 

(%) 

Tm °C 

(50mM 

NaCl) 

(IDT) 

Promotores 

pyrG F 
TGCGCAAGGAGGCC

A AGGTG 20 65.0 63.3 

 

pgk F 

CCTGACTTCAACTC

A AGACGCAC 23 52.2 58.0 

gdh1 F 
GCACACCGAAGCTC

C CGAC 

 

19 

 

68.4 
61.3 

gpdA F 
CAATTCCCTTGTATC

TCTACACACAGGC 

 

28 

 

46.4 
58.9 

 

citA F 

CCTTGAGAGCCAGC

A TAGACTGG 23 56.5 59.2 

 

OL- 

Promotores/

Gene 

OL-pyrG 

R/αamy 

GCTGTCAGGGTGTG 

GACAGTTTCATGGT

GGGGTTGGCGGGG

TGA AGAGGTGGTTG 

56 60.7 74.2 

https://www.idtdna.com/calc/analyzer
https://www.idtdna.com/calc/analyzer
https://www.idtdna.com/calc/analyzer
https://www.idtdna.com/calc/analyzer
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OL-pgK 

R/αamy 

GCTGTCAGGGTGT

GGGACAGTTTCATT

GTTTTTATATTTGT

TGTAAAAAGTAGA

TAATTA CTTCC 

65 33.8 65.5 

OL-gdh1 

R/αamy 

GCTGTCAGGGTGTGG 

GACAGTTTCATAAGC 

TTGTTGAAATTCTGG 

CTCTGACATTTC 

 
57 

 
45.6 

 
68.7 

 
OL-gpdA 

R/αamy 

GCTGTCAGGGTGTGG 

GACAGTTTCATGGGA 

AAAGAAAGAGAAAA

GAAAAGAGCAGC 

 

 
56 

 

 
46.4 

 

 
68.9 

 

 
OL-citA 

R/αamy 

 
GCTGTCAGGGTGTGG 

GACAGTTTCATATCT 

GATCAAACAACTTTT 

TTGAATGTGGAGTTG 

60 41.7 67.7 

 

 
Gene 

amy F 
ATGAAACTGTCCCAC 

ACCCTGACAGC 
26 53.8 62.7 

 
Overlap- 

amy/Ter 

CGCGTTTTATTCTTGT

TGACATGGGCCCTTA

AGTGCTCGCAACCAG

AACCGCAGGTTG 

58 51.7 71.3 

Terminador 

trpC F 
GGGCCCATGTCAACA 

AGAATAAAACGCG 
28 50.0 62.1 

trpC R 
CCGAGTGGAGATGTG 

GAGTGGG 
22 63.6 61.4 

 

 

 

Marca de 

seleção 

 

 
OL-trpC 

R/niaD 

 
TTCTTTCTAGAAGTC 

CTCGTGTACTGTGTA 

AGGGCTGAGACTGAA 

CAATGTGAG AGTATG 

 

 
60 

 

 
43.3 

 

 
67.4 

niaD R 
CAGACCCAACCAGTG 

TCTTTGAGCATC 
27 51.9 61.2 

Fonte: Acervo próprio 
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3.1.6. Amplificação dos componentes por PCR 

 

A amplificação de cada componente do vetor (promotores, genes-alvo, terminador 

e marcador de seleção) foi realizada separadamente em PCRs convencionais. Os pares de 

primers utilizados na amplificação de cada tipo de componente, bem como as condições 

de cada padronização utilizados são citados nos próximos itens. Os reagentes utilizados 

nas reações de padronização de PCR foram: 5X Buffer HF (Thermo Scientific), 10 mM 

de dNTPs (Ludwig/Thermo Scientific), 10 µM de primers Forward e Reverse (IDT), 100 

ng/mL de DNA Molde e 2 U/µL da enzima Phusion Hot Start High-Fidelity DNA 

Polimerase (Thermo Scientific), em reações de 20 µL de volume final, segundo 

recomendações do fabricante. Com            o objetivo de padronizar e aumentar o rendimento das 

reações de amplificação, gradientes nas temperaturas de anelamento dos primers foram 

realizados. Para fazer tais gradientes, levou-se em consideração a temperatura de 

anelamento dos primers iniciais e reversos. Os produtos da amplificação foram 

submetidos à eletroforese em gel de agarose 1% (p/v) em tampão 1X TAE e analisados 

com o padrão de tamanho 1Kb DNA Ladder (Ludwig) como referência. 

 

3.1.6.1. PCR para os promotores 
 

As reações de amplificação de quatro dos cinco promotores, gpdA, citA, pyrG e pgK, 

foram padronizadas como descrito a seguir. Cada planejamento da reação bem como a 

quantidade de reações do gradiente que foram feitas em conversa com o orientador do 

projeto e de acordo com a temperatura de anelamento dos primers reverso e direto. 

 

3.1.6.1.1. PCR do promotor gpdA 

 

A padronização da reação de amplificação do promotor gpdA, de A. nidulans e 

tamanho de 2129 pb, foi realizada utilizando os primers gpdA F e OL-gpdA/amy. Para 

padronização da reação foram feitos gradientes de temperatura de anelamento dos primers 

e os seguindo os parâmetros apresentados na Tabela 2 e 3. 
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Tabela 2. Planejamento da reação de PCR do promotor gpdA. 

Componente 
Volume em µL 

(1x) 

Volume em 

µL (3x) 

Volume em µL 

(1x)  controle 

negativo 

Água 12,4 37,2 13,6 

Tampão HF 5x 4 12 4 

dNTPs (10uM) 0,4 1,2 0,4 

Primer F TM = 58.9 ºC (10mM) 1 3 1 

Primer R TM = 68.9 °C (10mM) 1 3 1 

MgCl2 - - - 

Phusion Hot Start 0,2 0,6 - 

DNA (100 ng/µL) 1 3 - 

Total 20 60 20 

   Fonte: Acervo próprio. 
 

 

Tabela 3. Programação do termociclador da reação de PCR do promotor gpdA. 

 Temperatura (º C) Tempo (s) Ciclos 

Desnaturação inicial 98 30 1 

Desnaturação 98 10 35 

Anelamento 55 / 57 / 59 25 35 

Extensão 72 59 35 

Extensão final 72 300 1 

 4 ∞ ∞ 

   Fonte: Acervo próprio. 
 

 
 

3.1.6.1.2. PCR do promotor citA 

 

Os parâmetros utilizados na amplificação do segundo promotor, citA, de A. 

nidulans e tamanho de 1450 pb, foi realizada utilizando os primers citA F e OL-citA/amy. 

Para padronização da reação foram feitos gradientes de temperatura de anelamento dos 

primers e os seguindo os parâmetros apresentados na Tabela 4 e 5. 
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Tabela 4. Planejamento da reação de PCR do promotor citA. 

 

Componente Volume em µL (1x) Volume em µL (5x) 

Volume em µL 

(1x) controle 

negativo 

Água 12,4 62 13,6 

Tampão HF 5x 4 20 4 

dNTPs (10uM) 0,4 2 0,4 

Primer F TM= 59,2 ºC (10mM) 1 5 1 

Primer R TM= 67.7 °C (10mM) 1 5 1 

MgCl2 - - - 

Phusion Hot Start 0,2 1 - 

DNA (100 ng/µl) 1 5 - 

Total 20 100 20 

    Fonte: Acervo próprio. 

 

 
Tabela 5. Programação do termociclador da reação de PCR do promotor citA. 

 

 Temperatura (ºC) Tempo (s) Ciclos 

Desnaturação inicial 98 30 1 

Desnaturação 98 10 35 

Anelamento 53 / 55 / 57 / 59 / 61 25 35 

Extensão 72 35 35 

Extensão final 72 300 1 

 4 ∞ ∞ 

   Fonte: Acervo próprio. 

 

 
3.1.6.1.3. PCR do promotor pyrG 

 
 

As reações de padronização do promotor pyrG, de P. camemberti e tamanho 783 

pb, foi feita utilizando os primers pyrG F e OL-pyrG/amy. Para padronização da reação 

foram feitos gradientes de temperatura de anelamento dos primers e os seguindo os 

parâmetros apresentados na Tabela 6 e 7. 
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Tabela 6. Planejamento da reação de PCR do promotor pyrG. 
 

Componente Volume em µL (1x) Volume em µL (3x) 

Volume em µL 

(1x) controle 

negativo 

Água 12,4 37,2 13,6 

Tampão HF 5x 4 12 4 

dNTPs (10uM) 0,4 1,2 0,4 

Primer F TM= 58.0 ºC (10mM) 1 3 1 

Primer R TM= 74.2 °C (10mM) 1 3 1 

MgCl2 - - - 

Phusion Hot Start 0,2 0,6 - 

DNA (100 ng/µl) 1 3 - 

Total 20 100 20 

   Fonte: Acervo próprio. 

 

    Tabela 7. Programação do termociclador da reação de PCR do promotor pyrG. 
 

 Temperatura (ºC) Tempo (s) Ciclos 

Desnaturação inicial 98 30 1 

Desnaturação 98 10s 35 

Anelamento 53 / 63 / 67 25 35 

Extensão 72 75 35 

Extensão final 72 300 1 

 4 ∞ ∞ 

   Fonte: Acervo próprio. 

 

 

3.1.6.1.4. PCR do promotor pgK 

 

Para o último promotor cuja reação foi padronizada, pgK, de S. cerevisiae e 

tamanho 781 pb, foi feita utilizando os primers pgK F e OL-pgK/amy. Neste promotor, 

duas cepas diferentes foram utilizadas, as cepas S. cerevisiae 2601 e S. cerevisiae CAIIC. 

Para padronização da reação foram feitos gradientes de temperatura de anelamento dos 

primers e os seguindo os parâmetros apresentados na Tabela 8 e 9. 
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Tabela 8. Planejamento da reação de PCR do promotor pgK. 

 

Componente Volume em µL (1x) Volume em µL (3x) 
Volume em µL (1x) 

controle negativo 

Água 12,4 37,2 13,6 

Tampão HF 5x 4 12 4 

dNTPs (10uM) 0,4 1,2 0,4 

Primer F TM= 58 ºC (10mM) 1 3 1 

Primer R TM = 65,5 ºC (10mM) 1 3 1 

MgCl2 - - - 

Phusion Hot Start 0,2 0,6 - 

DNA (100 ng/uL) cepa 2601 1 3 - 

Total 20 60 20 

   Fonte: Acervo próprio. 

 

Tabela 9. Programação do termociclador da reação de PCR do promotor pgK. 
 

 Temperatura (ºC) Tempo (s) Ciclos 

Desnaturação inicial 98 30 1 

Desnaturação 98 10 35 

Anelamento 51 / 55 / 59 25 35 

Extensão 72 30 35 

Extensão final 72 300 1 

 4 ∞ ∞ 

Fonte: Acervo próprio. 

 
 

3.1.6.2. PCR para o gene alvo 

 

As reações de padronização do gene alvo amy, de P. camemberti e tamanho 1556 

pb, foi feita utilizando os primers amy F e OL-amy R/Ter. Para padronização da reação 

foram feitos gradientes de temperatura de anelamento dos primers e os seguindo os 

parâmetros apresentados na Tabela 10 e 11. 
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Tabela 10. Planejamento da reação de PCR do gene amy. 

Componente Volume em µL (1x) Volume em µL (6x) 
Volume em µL (1x) 

controle negativo 

Água 12,4 74,4 13,6 

Tampão HF 5x 4 24 4 

dNTPs (10uM) 0,4 2,4 0,4 

Primer F TM= 62,7 ºC (10mM) 1 6 1 

Primer R TM = 71,3 ºC 

(10mM) 
1 6 1 

MgCl2 - - - 

Phusion Hot Start 0,2 1,2 - 

DNA (100 ng/uL) cepa 2601 1 6 - 

Total 20 120 20 

Fonte: Acervo próprio. 

 
Tabela 11. Programação do termociclador da reação de PCR do gene amy. 

 

 Temperatura (ºC) Tempo (s) Ciclos 

Desnaturação inicial 98 30 1 

Desnaturação 98 10 35 

Anelamento 57 / 59 / 61 / 63 / 65 / 67 25 35 

Extensão 72 30 35 

Extensão final 72 300 1 

 4 ∞ ∞ 
   Fonte: Acervo próprio. 

 

3.1.6.3. PCR para o terminador trpC 

 As reações de padronização da amplificação do terminador trpC, de A. nidulans 

e tamanho 600 pb, foi feita utilizando os primers TrpC F e TrpC R. Também foi realizada através 

da realização de gradiente de temperatura e os parâmetros desta reação estão apresentados na 

tabela 12 e 13. 
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Tabela 12. Planejamento da reação de PCR do terminador TrpC. 

Componente 

Volume em 

µL (1x) 

Volume em 

µL (5x) 

Volume em µL 

(1x) controle 

negativo 

Água 12,4 62 13,6 

Tampão HF 5x 4 20 4 

dNTPs (10mM) 0,4 2 0,4 

Primer F TM= 62.1 °C 

(10uM) 
1 5 1 

Primer R TM= 61.4 °C 

(10uM) 
1 5 1 

MgCl2 - - - 

Phusion Hot Start 0,2 1 - 

DNA (100 ng/µL) 1 4 - 

Total 20 100 20 

   Fonte: Acervo próprio. 

 
Tabela 13. Programação do termociclador da reação de PCR terminador TrpC.  

 Temperatura (°C) Tempo (°C) Ciclos 

Desnaturação inicial 98 30 1 

Desnaturação 98 10 35 

Anelamento 55 / 57 / 59 / 61 25 35 

Extensão 72 30 35 

Extensão final 72 300 1 

 4 ∞ ∞ 

   Fonte: Acervo próprio. 

 

3.1.6.4. PCR para o marcador de seleção niaD 

 

A amplificação do marcador de seleção niaD, oriundo de P. camemberti e 

tamanho 3908, foi feita utilizando os primers OL-trpC R/niaD e niaD R. Diferentemente 

das outras reações, para amplificar o marcador de seleção, foram adicionados 3% de 

DMSO à reação, adição recomendada pelo fabricante da enzima ao amplificar grandes 

sequências. Para padronização da reação foram feitos gradientes de temperatura de 

anelamento dos primers e os seguindo os parâmetros apresentados na Tabela 14 e 15. 
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Tabela 14. Planejamento da reação de PCR do marcador de seleção niaD. 

Componente Volume em µL (1x) Volume em µL (4x) 

Volume em µL 

(1x) controle 

negativo 

Água 12,4 49,4 13,6 

Tampão HF 5x 4 16 4 

dNTPs (10uM) 0,4 1,6 0,4 

Primer F TM=59,2º (10mM) 1 4 1 

Primer R TM= 58,4º 

(10mM) 
1 4 1 

MgCl2 - - - 

Phusion Hot Start 0,2 0,8 - 

DNA (100ng/µL) 1 4 - 

Total 20 80 20 

   Fonte: Acervo próprio. 

 
 

Tabela 15. Programação do termociclador da reação de PCR marcador de seleção niaD. 
 

 Temperatura (°C) Tempo (s) Ciclos 

Desnaturação inicial 98 60 1 

Desnaturação 98 10 35 

Anelamento 59 / 61 (sem DMSO) 

59 / 61 (com 3% DMSO) 

25 35 

Extensão 72 90 35 

Extensão final 72 300 1 

 4 ∞ ∞ 
   Fonte: Acervo próprio. 
 

 

 
3.1.7. Purificação dos componentes amplificados 

 

O processo de purificação dos componentes amplificados nas reações de PCR foi 

realizado a partir da metodologia descrita por MOORE (2002), modificando alguns 

parâmetros descritos a seguir. Para purificação dos componentes, foram realizadas reações 

de PCR com as temperaturas de anelamento que apresentaram maior rendimento dentro 

do gradiente realizado nas PCRs de padronização. No caso dos promotores, 61 °C para o 

citA e 59 °C para o pgK, 59 °C para o gene alvo amy e terminador trpC. As condições 
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das PCRs dos componentes estão descritas nas tabelas 16, 17 e 18. Em cada componente 

a ser amplificado, seis microtubos de 20 μL de reação de PCR foram realizados. Um dos 

seis microtubos foi utilizado para confirmação em gel de agarose 1% e o conteúdo dos 

outros cinco microtubos foram agrupados em um único microtubo, de volume final de 100 

μL. Neste microtubo de 100 μL, um volume igual de 1 M isopropanol gelado (1:1) foi 

adicionado, o conteúdo homogeneizado levemente e mantido a -20 °C por três horas. Após 

este tempo, o microtubo foi centrifugado a 10.000 rpm por 5 min a 4 °C. O sobrenadante 

foi descartado, o sedimento resultante foi lavado em etanol gelado a 70 % duas vezes e o 

sobrenadante descartado. O sedimento gerado foi seco em banho- maria e diluído em 20 

μL de 1mM Tris-EDTA. A dosagem foi realizada por espectrofotometria a 260 nm em 

aparelho NANODROP e 500 ng de DNA foram utilizados para verificação da integridade 

utilizando-se gel de agarose 1%. 

 
Tabela 16. Planejamento da reação de PCR dos componentes amplificados 

 

Componente Volume em µL (1x) Volume em µL (5x) 

Volume em µL 

(1x) controle 

negativo 

Água 12,4 62 13,6 

Tampão HF 5x 4 20 4 

dNTPs (10uM) 0,4 2,0 0,4 

Primer F TM=59,2º (10mM) 1 5 1 

Primer R TM= 58,4º 

(10mM) 
1 5 1 

MgCl2 - - - 

Phusion Hot Start 0,2 1,0 - 

DNA (100ng/µL) 1 5 - 

Total 20 100 20 

   Fonte: Acervo próprio. 
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Tabela 17. Programação do termociclador das reações de PCR dos componentes pgK e amy. 

 Temperatura (°C) Tempo (s) Ciclos 

Desnaturação inicial 98 60 1 

Desnaturação 98 10 35 

Anelamento 59 25 35 

Extensão 72 90 35 

Extensão final 72 300 1 

 4 ∞ ∞ 

   Fonte: Acervo próprio. 

 
 

Tabela 18. Programação do termociclador das reações de PCR dos componentes citA. 

 Temperatura (°C) Tempo (s) Ciclos 

Desnaturação inicial 98 60 1 

Desnaturação 98 10 35 

Anelamento 61 25 35 

Extensão 72 90 35 

Extensão final 72 300 1 

 4 ∞ ∞ 

   Fonte: Acervo próprio. 
 

3.1.8. PCR de fusão 

 

Após a purificação dos componentes e a dosagem, foram utilizados de 600 a 

700ng de DNA de cada componente. Foram seguidos os seguintes passos que serão 

descritos passo A e passo B. 

 

3.1.8.1 Passo A 

 

Nesta etapa, tem se como finalidade utilizar os produtos purificados na etapa 

anterior que possui a região complementar da próxima sequência seguindo o padrão 5’ 

3’. Esta etapa está ilustrada na Figura 1. Então, realizou-se uma PCR seguindo os 

seguintes parâmetros apresentados na tabela 19. 

 

 

 



42 
 

Figura 1. Imagem esquematizando o Passo A da PCR de fusão. Nesta etapa, os componentes purificados na 

etapa anterior serão submetidos novamente a uma PCR para que as regiões complementares do gene alvo 

se fusionem com a região complementar do promotor. Essa primeira fusão é medida pelo megaprimer que 

contém a região complementar da região forward do gene alvo. 
 

 
 

 

Fonte: Acervo próprio. 

 

Tabela 19. Programação do termociclador no Passo A da PCR de fusão. 

 Temperatura (°C) Tempo (s) Ciclos 

Desnaturação inicial 98 30 1 

Desnaturação 98 10 10 

Anelamento do megaprimer 

do  promotor 
61 25 10 

Extensão 72 35 10 

   Fonte: Acervo próprio. 

 
 

3.1.8.2. Passo B 

A etapa B consiste na amplificação da sequência gerada na etapa A. Para isso, é 

necessário utilizar o primer direto do promotor e primer reverso do gene. Essa etapa está 

demonstrada na Figura 2. Os parâmetros dessa etapa estão descritos na tabela 20 e tabela 

21. 

 

 

 

5’ Promotor 5’ Promotor 

3’ Gene alvo 3’ Promotor 

Megaprimer 

5’ Promotor 5’ Gene alvo 

3’ Gene alvo 3’ Gene alvo 
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Figura 2. Imagem esquematizando o Passo B da PCR de fusão. Nesta etapa, os componentes resultantes da 

Etapa A serão amplificados com o auxílio de primers complementares as sequências 5’ do promotor e 3’ do 

gene sendo assim necessário a utilização dos primers direto do promotor e primer reverso do gene. 

Fonte: Acervo próprio. 

 

Tabela 20. Programação do termociclador no Passo B da PCR de fusão para a fusão do promotor citA. 

 Temperatura (°C) Tempo (s) Ciclos 

Desnaturação inicial 98 60 1 

Desnaturação 98 10 35 

Anelamento 61 25 35 

Extensão 72 70 35 

Extensão final 72 300 1 

 4 ∞ ∞ 

   Fonte: Acervo próprio. 

 

Tabela 21. Programação do termociclador no Passo B da PCR de fusão para a fusão do promotor pgK. 

 Temperatura (°C) Tempo (s) Ciclos 

Desnaturação inicial 98 60 1 

Desnaturação 98 10 35 

Anelamento 59 25 35 

Extensão 72 52 35 

Extensão final 72 300 1 

 4 ∞ ∞ 

   Fonte: Acervo próprio. 

 

3.2. Experimentos relacionados à caracterização da enzima amilase por ferramentas 

de bioinformática. 

 
A sequência utilizada para realização das análises da proteína amilase foi retirada 

do banco de dados do NCBI e possui o seguinte código: HG_793136.1. As análises 

5’ Promotor 5’ Promotor 

3’ Gene alvo 3’ Gene alvo 

3’ Gene alvo 5’ Promotor 3’ Gene alvo 5’ Promotor 
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realizadas foram divididas sistematicamente em cinco etapas, relacionados ao tipo de 

análise feita: físico- químicas, estruturais, de localização celular, similaridade e predição 

de função. 

Todos os programas e ferramentas utilizados nas análises são ferramentas de uso 

frequente em bioinformática e são de livre acesso; seus respectivos nomes, links de acesso 

e funcionalidade também são mencionados. Para utilização dessas ferramentas, foram 

utilizados sempre os formatos FASTA das sequências. 

 

3.2.1 Análises de identidade e similaridade 
 

 

Foram utilizadas três plataformas diferentes para as análises de identidade e similaridade 

do gene sendo elas: BLAST, InterProScan e MultiAlin. A primeira plataforma, chamada 

de BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) busca regiões de similaridade local entre 

a (s) sequência (s) desejadas com outras sequências já depositadas no banco de dados e 

calcula a significância estatística das correspondências. São gerados cinco valores 

diferentes pelo BLAST: (1) Max Score, (2) Total Score, (3) Query Cover, (4) E-value e 

(5) Percent Identity. O (1) Max Score gera um valor de uma região da sequência que 

melhor alinha com a sequência em análise; (2) Total Score gera a soma dos valores de 

regiões que melhor se alinham entre as sequências; (3) Query Cover indica a fração da 

sequência em análise que alinha com as sequências do banco de dados; (4) E-value é um 

valor que indica o número de sequências que seria esperado encontrar similaridade se a 

sequência em análise fosse analisada em um banco de dados de sequências aleatórias; (5) 

Percent Identity, indica, como o próprio nome diz a porcentagem de bases que são 

idênticas na melhor região de alinhamento (ALTSCHUL, 1990). 

 

O InterProScan é uma ferramenta que fornece análises de proteínas e da sequência 

de nucleotídeos através de sua classificação em famílias, prevendo domínios e locais 

importantes em sua estrutura (JONES et al., 2015). E a última ferramenta utilizada nas 

análises de similaridade, MultiAlin, seleciona as regiões com maior similaridade entre 

as sequências a serem comparadas e faz análise comparativa das sequências 

aminoácido por aminoácido (CORPET, 1988). 

 
3.2.2 Análises físico-químicas 
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Foram realizadas análises físico-químicas da amilase utilizando duas ferramentas: 

ProtParam e ProtScale. Ambas as ferramentas são encontradas no portal de ferramentas 

bioinformáticas, chamado EXPASY TOOLS (Disponível em: www.expasy.org/tools/.) 

A ferramenta ProtParam permite o cálculo de vários parâmetros físicos e químicos para 

uma determinada proteína a partir da sequência de aminoácidos fornecida. Os parâmetros 

analisados incluem a composição de aminoácidos, peso molecular, pI teórico, composição 

atômica, meia- vida estimada, índice de hidropaticidade, entre outros. 

 

3.2.3 Análises estruturais 

 

Para as análises estruturais, foram utilizadas três ferramentas diferentes: TMHMM, 

GOR e SWISS-MODEL. O TMHMM, se baseia no modelo de Markov (HMM) para fazer 

predição de hélices transmembrana em proteínas (KROGH, 2001). A predição de 

estruturas secundárias da proteína foi realizada pela ferramenta GOR, indicando a 

probabilidade de presença de alfa hélices, folhas beta, turns, alças aleatórias, entre outras 

(GARNIER et al. 1996). Já a última ferramenta, SWISS-MODEL, constrói a proteína 

tridimensionalmente através da sequência analisada comparando com estruturas 

tridimensionais já depositadas no banco de dados. A ferramenta seleciona 

automaticamente, entre os melhores candidatos, templates para gerar a predição da 

possível estrutura 3D da proteína hipotética (WATERHOUSE et al., 2018). 

  

http://www.expasy.org/tools/
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4. RESULTADOS 

 

4.3. Construção da ORF 

 

4.3.1 PCR dos promotores 

 
Quatro dos cinco promotores a serem testados tiveram suas PCRs padronizadas 

(gpdA, citA, pyrG e pgK). Após a confirmação da qualidade de DNA total de A. nidulans, 

por meio da eletroforese de DNA em gel de agarose 1%, este DNA foi utilizado como 

molde na reação de PCR dos promotores gpdA e citA. A padronização da PCR para o 

promotor pyrG foi realizada após confirmação da integridade do DNA extraído do P. 

camemberti, confirmada em gel de agarose 1%. 

Duas cepas diferentes de S. cerevisiae foram utilizadas para padronizar a 

amplificação do promotor pgK, as cepas 2601 e S. cerevisiae CAIIC. O DNA total das 

duas cepas teve sua integridade confirmada através da checagem em gel de agarose 1%. 

 

4.3.1.1 PCR do promotor gpdA 

 
A amplificação do promotor gpdA foi bem-sucedida nas temperaturas de 

anelamento de 55°C e 59°C, gerando bandas de 2159 pb, que correspondendo a 2129 pb 

do promotor gpdA acrescidos de 30 pb oriundos megaprimer. A não amplificação na 

temperatura de 57°C pode ter ocorrido devido à algum erro durante a adição dos reagentes 

na reação de PCR ou durante a aplicação no gel, visto que a amplificação ocorreu nas 

temperaturas adjacentes. 

 
4.3.1.2 PCR do promotor citA 

 
Outro promotor de A. nidulans, citA, foi amplificado nas temperaturas de 

anelamento de 55°C, 57°C, 59°C e 61°C. A banda gerada foi de 1484 pb, em que 1450 

pb são oriundos do próprio promotor e 34 pb do megaprimer utilizado na reação. 

 

4.3.1.3 PCR do promotor pyrG 

 
Através da utilização do DNA extraído do organismo P. camemberti como molde 

da reação, a amplificação do promotor pyrG foi realizada nas temperaturas de 59°C e 
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63°C (canaletas 1 e 2). O amplicon derivado do promotor pyrG possui tamanho de 783 

pb, assim era esperada uma banda de 813 pb, gerada através dos 783 pb do próprio 

promotor e 30 pb do megaprimer utilizado. Uma das possíveis causas para a não 

amplificação na temperatura de anelamento de 67°C pode ser a diferença na temperatura 

de anelamento, visto que esta temperatura é relativamente alta para o primer construído. 

 

4.3.1.4 PCR do promotor pgK 

 
O DNA extraído das duas cepas do organismo S. cerevisiae foi utilizado como 

molde na reação de PCR. O amplicon derivado do promotor pgK trata-se de um fragmento 

de 781 pb, acrescidos de 39 pb do megaprimer utilizado, era esperado após a PCR bandas 

de 820 pb. A temperatura de anelamento utilizada foi 59°C para as duas cepas. A 

amplificação utilizando a cepa CAIIC obteve maior rendimento, resultado gerado 

provavelmente pelo melhor anelamento do primer construído. 

 

4.3.2. PCR do gene alvo 

 
A padronização de PCR do gene da amilase foi bem-sucedida nas temperaturas de 

anelamento de 57°C, 59°C, 61°C e 63°C, obtendo-se uma amplificação mais fraca foi 

gerada em 65°C e 67°C. Foram geradas bandas de 1556 pb, que se tratam de 1528 pb do 

gene-alvo da 

amilase acrescidos de 28 pb oriundos megaprimer. É possível observar que à medida que 

se aumenta a temperatura de anelamento na PCR do gene gene-alvo da amilase, o 

rendimento da reação é reduzido, fato gerado pelo grau de anelamento do primer ao DNA 

molde, que é melhor nas temperaturas de 57 a 63°C. 

 

4.3.3 PCR para o marcador de seleção niaD 

 
A amplificação do marcador de seleção niaD já foi realizada em baixas 

concentrações, necessitando ainda de algumas tentativas de amplificação em 

concentrações mais elevadas. Após à confirmação da integridade do DNA total de P. 

camemberti, realizada em gel de agarose 1%, a PCR de amplificação foi bem-sucedida na 

temperatura de anelamento de 59°C e com adição de 3% de DMSO. Seguindo o protocolo 

da enzima Phusion Hot Start High-Fidelity DNA Polimerase (Thermo Scientific), o 
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DMSO pode ajudar na amplificação de grandes sequências e de sequências ricas em 

GC, como é o caso do marcador de seleção niaD. O DMSO é comumente utilizado 

em reações de PCR com função de aliviar a estrutura secundária do DNA em amplicons 

ricos em GC (HARDJASA, 2010). 

 
4.3.4. PCR para o terminador trpC 

 
Após extraído, a qualidade do DNA total deste fungo filamentoso A. nidulans foi 

avaliada através de aplicação em gel de agarose 1% e posteriormente foi utilizado como 

molde na reação de PCR deste componente. A fim de obter a melhor temperatura de 

anelamento para maior rendimento da reação, foram realizados gradientes de temperatura 

de anelamento dos primers, em temperaturas de 55°C, 57°C, 59°C e 61°C. A reação de 

PCR foi bem-sucedida nas temperaturas de anelamento de 55°C, 57°C e 59°C, porém nas 

temperaturas de 55°C e 57°C bandas inespecíficas foram observadas. O surgimento 

dessas bandas pode ter sido gerado devido ao anelamento inespecífico dos primers em 

baixas temperaturas, já que neste caso são primers menores comparados com os 

megaprimers utilizados nas outras reações. Na temperatura de 59°C apenas uma banda 

foi observada, tal banda é compatível com o esperado na amplificação, em 600 pb. 

 

4.4. Purificação dos componentes amplificados 

 
Com algumas das reações de amplificação padronizadas, foram escolhidos dois 

promotores para que a estratégia de fusão pudesse ser testada primariamente. O promotor 

citA, induzível e com baixo número de estudos a nível de expressão heteróloga e o 

promotor pgK, promotor constitutivo e com um maior número de estudos aplicados a 

expressão heteróloga. O gene-alvo da amilase também foi utilizado assim como o 

terminador trpC, componente único. 

A metodologia de purificação dos componentes amplificados nas reações de PCR, 

modificada de MOORE (2002), se mostrou efetiva. A primeira reação de purificação foi 

realizada com os componentes citA e pgK a quantidade de DNA obtida após a primeira 

reação de purificação foi de 324,8 ng/uL para o promotor citA e de 295,6 ng/uL para o 

promotor pgK. A purificação dos dois promotores foi íntegra, a purificação do 

componente do gene alvo não foi realizada devido à baixa quantidade de DNA obtido 

após análise do gel de agarose, considerada inutilizável para reação de fusão. O motivo 
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pela baixa quantidade de purificação do gene alvo, em que era esperado uma banda de 

aproximadamente 1500 pb, foi a integridade do DNA total de P. camemberti utilizado 

na reação de PCR, que precisou ser  extraído novamente para nova etapa de purificação 

deste componente. A integridade da primeira reação de purificação destes três 

componentes é ilustrada na Figura 3. 

 
Figura 3. Gel de agarose 1% da purificação dos componentes citA, amilase e pgK. (M1kb) padrão de peso 

molecular da Lidwig; Canaleta 1 representa o resultado da purificação do componente citA; Canaleta 2 

representa o resultado da purificação do controle negativo do componente citA; Canaleta 3 representa o 

resultado da purificação da componente amilase. Canaleta 4 representa o resultado da purificação do 

controle negativo da componente amilase Canaleta 5 representa o resultado da purificação da componente 

pgK; Canaleta 6 representa o resultado da purificação do controle negativo da componente pgK. 

 

 
4.5. PCR de fusão 

 
Após a realização dos passos A e B da PCR de fusão, obteve-se o seguinte 

resultado apresentado na figura 4. Por se tratar de uma técnica de fusão entre dois 

componentes com distintos tamanhos, o resultado seria a soma dos dois componentes 

fusionados. Na imagem, pode-se observar que na canaleta 1 que continha o promotor pgK 

e o gene alvo a 59ºC, apareceram mais de uma banda além da banda esperada de 2337 

pb. O mesmo pode ser observado na canaleta 3, que continha o promotor citA e o gene 

alvo a 61 ºC, sendo o total de 3006 pb. Tais resultados ainda mostram a fusão com um 

resultado inconclusivo. 
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Figura 4. Gel de agarose 1% com o resultado da PCR de fusão. Na canaleta 1 tem-se o componente do 

promotor pgK juntamente com o gene alvo amilase. Na canaleta 2, tem-se o controle negativo do 

componente do promotor pgK juntamente com o gene alvo amilase. Na canaleta 3 tem-se o componente do 

promotor citA juntamente com o gene alvo amilase. Na canaleta 4, tem-se o controle negativo do 

componente do promotor citA juntamente com 

o gene alvo amilase. 

M1kb 1 2 3 4 
 

 

 

 

 

 

 
 

3000 pb 

2000 pb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Acervo próprio. 

 

 

 
4.6. Experimentos relacionados à caracterização da enzima amilase por 

ferramentas de bioinformática. 

4.6.1. Análises de identidade e similaridade 

 

 Foram usadas três plataformas diferentes para as análises de similaridade e identidade 

sendo elas: BLAST, InterProScan e MultiAlin. Os resultados gerados pelo BLAST mostram o 

alinhamento global que é o alinhamento de pontuação máxima envolvendo a sequência completa. 

As sequências relacionadas alinhadas são da enzima alfa-amilase com a identidade de 96,88% do 

organismo Aspergillus nomius (referência NCBI: XM_015556340.1), além de demonstrar identidade 

com outras sequências de organismos do gênero Penicillium e Aspergillus. O valor de percentual de 

identidade é destacado em ordem de decrescente sendo assim o primeiro organismo o mais idêntico. 

Estes resultados podem ser visualizados na Figura 5. 
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Figura 5. Resultado do BLAST por max score, total score, query cover, e-value, percentual de identidade 

e referência no NCBI.  

 

   Fonte: NCBI. (Modificada) 

 

 

As análises feitas pelo InterProScan confirmam os resultados do BLAST (Figura 

6). Na imagem é possível confirmar que a sequência analisada é da família da alfa-amilase 

tendo os domínios e motivos conservados na mesma família da enzima. 

 
Figura 6. Resultado da análise do InterProScan. Pode-se observar a similaridade com famílias, domínios 

e superfamílias da sequência analisada. 

 
 

Fonte: NCBI. (Modificada) 
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No próximo passo, foi utilizado a ferramenta MultiAlin permitindo da sequência 

múltipla para sequências de proteínas e ácidos nucleicos. Para realização dessa análise, 

foram selecionadas três sequências com o maior valor de percentual de identidade obtidos 

pela análise do BLAST. Foram as sequências: Aspergillus nomius NRRL 13137 alpha-

amylase A type-1/2 (ANOM_011084), partial mRNA (referência NCBI: 

XM_015556340.1); Penicillium solitum uncharacterized protein 

(PENSOL_c066G06054), partial mRNA (referência NCBI: XM_040961330.1) e 

Penicillium chrysogenum Wisconsin 54-1255 hypothetical protein (Pc12g06430) mRNA, 

complete cds (referência NCBI: XM_002557439.1). O resultado demonstrado na Figura 

7, mostra regiões de alto consenso que são sequências em que os aminoácidos eram 

idênticos em todas as proteínas, são marcadas em vermelho. As regiões marcadas em azul 

indicam baixo consenso, ou seja, apenas alguns aminoácidos são conservados. Com este 

resultado, podemos confirmar que a proteína é uma amilase e que também é similar a 

outras proteínas de mesma função em outros organismos. 

 
Figura 7. Resultados gerados pelo MultiAlin. Pode-se observar a quantidade de aminoácidos consensos 

(em vermelho) e aminoácidos não consensos (em azul) nas três sequencias comparadas com a sequência 

de aminoácidos da alfa-amilase. 

 
 

 

 
4.6.2. Análises físico-químicas 

 
Através da análise da sequência fornecida ao ProtParam, pode-se obter 
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características da proteína analisada. Número de aminoácidos, peso molecular, pI 

teórico, composição da proteína em aminoácidos, número de resíduos carregados 

positivamente (arginina e lisina), número de resíduos carregados negativamente 

(aspartato e glutamato) entre outros estão demonstrados na Figura 8. 

 
Figura 8. Resultados gerados pelo ProtParam da sequência analisada. Pode-se observar dados como o 

número de aminoácidos, peso molecular, pI teórico, composição da proteína em aminoácidos, número de 

resíduos carregados positivamente (arginina e lisina), número de resíduos carregados negativamente 

(aspartato e glutamato) entre outros. 

 

 
 

Para fins de comparação, também foi feita a análise de outra sequência já 

devidamente caracterizada e de maior identidade gerada pelo BLAST nas análises de 

identidade e similaridade, a sequência do organismo Aspergillus nomius (referência 

NCBI: XM_015556340.1). O resultado dessa análise pode ser observado na Figura 9, 

bem como a comparação de ambos resultados, observados na tabela 21. 
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Figura 9. Resultados gerados pelo ProtParam da sequência analisada. Pode-se observar dados como o 

número de aminoácidos, peso molecular, pI teórico, composição da proteína em aminoácidos, número de 

resíduos carregados  

positivamente (arginina e lisina), número de resíduos carregados negativamente (aspartato e glutamato) 

entre outros. 

 

Tabela 21. Comparação de dados obtidos pelo ProtParam. Dados do número de aminoácidos, peso 

molecular, pI teórico, número de resíduos carregados negativamente e número de resíduos carregados 

positivamente são comparados a sequência de referência com a sequência da amilase de Aspergillus 

nomius. 

 

Sequência de referência   

de 

Penicillium camemberti 

(HG_793136.1) 

Amilase de Aspergillus 

nomius 

(XM_015556340.1) 

Número de aminoácidos 468 455 

Peso molecular 50664,33 Da 49379,74 Da 

pI teórico 4,87 4,62 

Número de resíduos carregados 

negativamente (aspartato e 

glutamato) 

57 61 

Número de resíduos carregados 

positivamente (arginina e lisina) 
37 35 

   Fonte: acervo próprio. 
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Ao comparar os dados obtidos pelo ProtParam, pode-se obter características 

importantes para estudos in vivo da proteína. Podendo, inclusive, ser um ponto de partida 

a ser tomados na produção em grande escala nos processos industriais procurando facilitar 

o downstream da produção de uma proteína de interesse industrial. Outro ponto é que a 

sequência analisada comparada com uma proteína já descrita como a amilase de 

Aspergillus nomius demonstram ser a similares comparando com as propriedades físico-

químicas de cada uma delas demonstradas na tabela 21. Já no ProtScale fornece análise 

de hidropaticidade, que é a relação de aminoácidos hidrofóbicos e hidrofílicos, onde um 

valor < 0 indica maior número de aminoácidos hidrofílicos e consequentemente uma 

proteína que tem tendência a ser solúvel em água, e um valor > 0 indica maior presença de 

aminoácidos hidrofóbicos, indicando proteína insolúvel em água (Figura 10). Nota-se que 

a sequência analisada é de característica hidrofílica e este resultado também é interessante 

quando se pensa no processo de purificação de uma proteína gerada homologamente 

sendo também um ponto de partida para a purificação. 

 
Figura 10. Resultados gerados pelo ProtScale. Aminoácidos que se encontram abaixo de 0 representam 

aminoácidos hidrofílicos. Aminoácidos que se encontram acima de 0 representam aminoácidos 

hidrofóbicos. 
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4.6.3. Análises estruturais 

 
 

A ferramenta TMHMM prediz, quando a proteína é de membrana, quais alças 

estão extracelularmente. O resultado encontrado confirma com a literatura, indicando que 

a sequência analisada se trata de uma proteína extracelular como mostrado na Figura 11. 

 
Figura 11. Resultados gerados pelo TMHMM. O gráfico indica a probabilidade de alças e se a sequência 

analisada é extracelular. A linha de cor de rosa indica a alta probabilidade de ser uma proteína extracelular. 

 

 

A ferramenta GOR faz predição de estruturas secundárias da proteína analisada, 

indicando a probabilidade de presença de alfa hélices, folhas beta, turns e alças aleatórias. 

As alças aleatórias são as que mais continuem a sequência sendo 51.50%, envolvendo 241 

dos 468 aminoácidos analisados. As alfa-hélices também estão em grande parte, sendo 

130 dos 468 aminoácidos analisados (27,78%). O restante é de estruturas beta sendo 97 dos 

468 aminoácidos do total (20,73%).  O resultado detalhado pode ser observado nas Figuras 

12 e 13. 
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Figura 12. Resultado gerado pelo GOR V. Pode-se observar as estruturas secundárias prevista pela 

ferramenta bem como a seu percentual de cada estrutura presente na sequência analisada. 

 
   Fonte: acervo próprio. 

 

 
Figura 13. Resultado gerado pelo GOR V. Representação esquemática das estruturas secundárias que 

compõe a sequência analisada. (h) representa regiões de alfa hélice; (e) representa regiões de estruturas beta; 

(c) representam regiões de alças aleatórias. 

 
   Fonte: acervo próprio. 
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A última ferramenta utilizada é o SWISS-MODEL que constrói a estrutura 

tridimensional da sequência de input. O modelo construído pelo programa pode ser 

observado na figura 14. 

 
Figura 14. Estrutural tridimensional gerado pelo SWISS-MODEL. 

 

 

 Fonte: acervo próprio. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com a escassez da utilização de sistemas de expressão em fungos filamentos na 

literatura, mesmo mostrando as mesmas características do sistema de expressão mais 

utilizado de origem eucariótico, a levedura Pichia pastoris, alternativas têm sido vistas 

como bem-vindas. Devido às características de fácil aquisição comercial, metodologia 

conhecida, modificações pós-traducionais como dobragem polipeptídica, glicosilação, 

formação de ligação de dissulfeto, metilação, acilação, processamento proteolítico e por 

permitir fácil purificação do produto, o fungo filamentoso Penicillium camemberti tem se 

mostrado como uma excelente alternativa. Por possuir o processo com status GRAS para 

produção de enzimas, fazer secreção de grandes quantidades de enzimas no meio 

extracelular, além de ser cultivado em meios de baixo custo e possuir potencial para 

melhoramento genético, este organismo tem grande potencial de inovação podendo 

reduzir a dependência nacional de importação de enzimas. 

Este trabalho se mostrou de significativa importância para os primeiros passos 

para a construção de um sistema de expressão homóloga em Penicillium camemberti. As 

padronizações das PCRs com a amplificação de cada componente demonstram que 

estratégia para a construção do sistema de expressão pela PCR de fusão ainda pode indicar 

um novo caminho mais vantajoso para a produção de enzimas de interesse industrial, 

como a amilase. Ainda assim, são necessários mais estudos para avançar no 

desenvolvimento e na construção do sistema de expressão. No geral, a fusão ainda é um 

passo crucial para o sucesso desse trabalho sendo esta uma grande oportunidade de 

inovação. 

As análises em bioinformática são um estudo paralelo que podem guiar ainda mais 

a obtenção de resultados efetivos. Pode-se características obter através dela obter 

características da proteína que podem servir como um ponto de partida a ser tomados na 

produção em grande escala nos processos industriais procurando facilitar o downstream 

da produção de uma enzima de interesse industrial. 
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