
Levedura industrial 
geneticamente modificada 
LVY127

Invenção vem ao encontro do interesse das indústrias de biocombustível, 
pois oferece uma levedura industrial de S. cerevisiae modificada geneticamente 
capaz de aumentar a produção do etanol de segunda geração

PERFIL DA TECNOLOGIA:

BIOLOGIA

Levedura modificada 
aumenta a produção 
de etanol 2G



LEVEDURA INDUSTRIAL GENETICAMENTE MODIFICADA LVY127 COM A VIA 
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Nova levedura industrial geneticamente modificada é capaz de regular o balanço redox e 
aumentar o rendimento na produção de etanol 2G

INVENTORES:

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS DA INVENÇÃO:

Para obtenção do etanol de segunda geração é necessário a utilização de uma levedura (S. cerevisiae) no 
processo de conversão da biomassa. Porém, a linhagem nativa desta levedura não oferece as condições 
ideais para a produção e a UNICAMP criou linhagens industriais modificadas geneticamente para viabilizar o 
processo.

A levedura industrial criada nesta invenção pode ser aplicada em qualquer processo que envolva o consumo 
de xilose. Sua aplicação no processo de produção de etanol 2G aumenta o rendimento de etanol e reduz os 
subprodutos xilitol e glicerol. A nova tecnologia atende aos interesses da indústria de biocombustível ao 
melhorar a viabilidade da produção de etanol 2G.
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