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Resumo

A produção de polímeros da família dos polihidroxialcanoatos (PHA) por bactérias
tem

gerado novos

materiais

ambientalmente corretos,

biodegradáveis

e

biocompatíveis. Suas propriedades e aplicações dependem de sua composição
monomérica, que por sua vez, depende diretamente do substrato e do aparato
metabólico do microrganismo produtor. Burkholderia sacchari

é uma espécie

isolada de solo capaz de acumular estes polímeros, cujo potencial de produção
utilizando derivados da cana-de-açúcar foi testado anteriormente. Neste trabalho,
foi avaliado o potencial de Burkholderia sacchari produzir PHA a partir de 30
substratos diferentes em meio mineral livre de nitrogênio, contendo também
glicose como co-substrato. Burkholderia sacchari foi capaz de produzir PHA a
partir de ácidos graxos contendo de 2 a 18 átomos de carbono. A partir de ácidos
graxos com número par de átomos de carbono foi produzido o homopolímero poli3-hidroxibutirato (P3HB), enquanto ácidos de cadeia ímpar geraram o co-polímero
P3HB-co-3HV, sendo que a fração de 3-hidroxivalerato (3HV) dependeu do ácido
graxo

fornecido.

Foram

encontradas

hidroxihexanoato (3HHx) por B. sacchari

evidências

da

incorporação

de

3

a partir de ácido hexanóico. Ácidos

graxos insaturados também permitiram a síntese de P3HB por B. sacchari,
indicando que ácidos graxos provenientes de óleos vegetais poderiam ser
utilizados para a produção industrial de PHA por esta bactéria. Ácidos
dicarboxílicos foram excelentes substratos para a produção de P3HB por B.

sacchari. Nenhum indício da incorporação de grupos carboxila na cadeia lateral do
PHA foi observado. Ácido lático levou à produção de P3HB, como observado em
outras bactérias. Embora nenhuma evidência para o acúmulo de 4-hidroxibutirato
(4HB) a partir de γ-butirolactona tenha sido obtida, análise por RNM do polímero
produzido a partir de ácido 4-hidroxibutírico, indica a incorporação deste
monômero pela PHA sintase de B.sacchari. Gama-valerolactona e ácido 5clorovalérico levaram à incorporação de pequena fração de unidades 3HV e a
análise por RNM não foi conclusiva com relação à incorporação de

4-

hidroxivalerato (4HV) e 5-hidroxivalerato (5HV), respectivamente. Álcoois foram
também utilizados eficientemente para a produção de P3HB por B. sacchari.
Entretanto, álcool amílico e 1,4-butanodiol, precursores prováveis de 3HV e 4HB,
não levaram à incorporação destes monômeros. Glicerol pode ser utilizado para a
produção de P3HB por B. sacchari, sugerindo que resíduos do processo de
produção de biodiesel poderiam ser utilizados industrialmente. Resultados obtidos
utilizando ácidos salicílico e fenilacético demonstraram que B. sacchari não
incorpora monômeros aromáticos a partir destas fontes. Os resultados em
conjunto demonstram uma grande versatilidade de B. sacchari no uso de
diferentes substratos para a produção de PHA.

Palavras-chave:
biodegradável, 3HV.

3-hidroxivalerato,

propionato,

burkholderia,

plástico

Abstract

The bacterial production of polyesters belonging to the polyhydroxyalkanoate
family (PHA) has generated biodegradable, biocompatible and environmentally
friendly new materials. Properties and applications of PHA depend on monomer
composition, which is dependent both on the substrate available and the metabolic
apparatus of the PHA-producing microorganism. Burkholderia sacchari is a
bacterial species isolated from soil, able to accumulate PHA, whose industrial
potential has been tested using sugar cane derivatives. In the present work, the
ability of B. sacchari to accumulate PHA was evaluated when thirty different
compounds were offered as co-substrates with glucose in nitrogen-free mineral
medium. B. sacchari was able to produce PHA from fatty acids containing 2-18
carbon atoms. From fatty acids showing even-numbered carbon chain the
homopolymer poly-3-hydroxybutyrate (P3HB) was accumulated. Odd-numbered
fatty acids yielded the copolymer poly-3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate
(P3HB-co-3HV), being the 3HV content dependent on the fatty acid supplied. From
hexanoic acid there were evidences of 3-hydroxyhexanoate (3HHx) incorporation
to the PHA by B. sacchari. Unsaturated fatty acids also led to P3HB synthesis,
indicating that fatty acids from plant oils could be used to PHA production by this
bacterium. Dicarboxylic acids were excellent substrates for P3HB production by B.
sacchari. No evidence of incorporation of carboxyl groups to the PHA side chain
was observed. Lactic acid allowed the production of P3HB similarly as observed in
other bacteria. Despite no evidence of 4-hydroxybutyrate (4HB) accumulation from

γ-butyrolactone has been obtained NMR analysis of the polymer produced from 4hydroxybutyrate indicated 4HB incorporation by the PHA synthase of B. saccchari.
Gamma-valerolactone and 5-chlorovaleric acid allowed the incorporation of a small
fraction of 3HV units to the PHA but NMR analysis was inconclusive to confirm
either 4-hydroxyvalerate (4HV) or 5-hydroxyvalerate (5HV) presence. Alcohols
were also efficiently used to P3HB accumulation by B. sacchari. However,
amylalcohol and 1,4-butanodiol, possible precursors of 3HV and 4HB, respectively,
did not show the incorporation of such monomers. Glycerol can be utilized to P3HB
production by B. sacchari, suggesting that by-products from biodiesel industry
could be used in large scale. Results obtained using salicylic and phenylacetic
acids demonstrated that the strain B. sacchari does not incorporate aromatic
monomers from those sources. In conclusion, results evidenced the versatility of B.
sacchari to utilize a wide range of substrates to produce PHA.

Keywords: 3-hydroxyvalerate, propionate, Burkholderia, biodegradable plastic,
3HV.
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1 INTRODUÇÃO
Polihidroxialcanoatos (PHA) constituem uma família de poliésteres
acumulados intracelularmente por microrganismos (Figura 1), na forma de
grânulos, e que apresentam importância biotecnológica por serem aplicados na
produção

de

plásticos

e

elastômeros

biodegradáveis

e

biocompatíveis

(STEINBUCHEL; VALENTIN, 1995; GOMEZ; BUENO NETTO, 2001).

Figura 1 - Microscopia eletrônica de uma célula de W. eutropha após acúmulo de
polímero na forma de grânulos (ALLI, s.d. apud PIEMOLINI, 2004)
Pesquisadores do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo (IPT) ao buscarem microrganismos capazes de produzir PHA a partir de
sacarose, matéria-prima abundante no país (GOMEZ, 1994; GOMEZ et al. 1996)
entre diferentes linhagens testadas, obtiveram a bactéria denominada IPT 101,
que se destacou por sua capacidade de rápido crescimento nessa fonte de
carbono, bem como acúmulo de altas porcentagens de PHA no seu interior
(GOMEZ et al. 1996; GOMEZ et al. 1997). Recentemente, estudos taxonômicos,
envolvendo laboratórios do Brasil, Alemanha e Bélgica, indicaram que o isolado
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IPT 101 representa uma nova espécie no gênero Burkholderia, tendo sido então
proposto o nome Burkholderia sacchari (BRAMER et al. 2001; SILVA;
RODRIGUES; GOMEZ, 2001a; SILVA et al. 2001b).
Ao ser cultivada em sacarose, sob limitação de um nutriente essencial
como nitrogênio, fósforo, oxigênio, etc., B. sacchari acumula o homopolímero
poli-3-hidroxibutirato (P3HB) e, ao se oferecer como co-substrato o propionato, a
bactéria acumula um copolímero de poli-3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato
(P3HB-co-3HV) (Figura 2) (SILVA, 1998). P3HB e P3HB-co-3HV estão entre os
PHA mais estudados e cuja produção industrial já foi viabilizada (NONATO;
MANTELATO; ROSSE, 2001). PHA, em geral, por seu potencial como substituto
dos plásticos convencionais, podem ser usados em aplicações que vão desde a
produção de embalagens para produtos de higiene, vasilhames para fertilizantes,
vasos para mudas de plantas, produtos injetados, brinquedos, cosméticos,
produtos farmacêuticos e médicos, como fios de sutura, próteses ósseas e
cápsulas para liberação controlada de fármacos (HOLMES, 1985; ELIGIO et al.
1999; VASCONCELOS, 2002).

Figura 2 - Estrutura do copolímero P3HB-co-3HV
A incorporação de unidades 3HV é obtida pelo fornecimento de propionato
como co-substrato. Este copolímero formado possui propriedades mecânicas
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melhores e, com isso, maior variedade de aplicações (HOLMES, 1985). Além
disso, a incorporação de unidades 3HV leva a uma redução na temperatura de
fusão do polímero e, uma vez que a temperatura de degradação não se modifica
significativamente, obtém-se uma faixa mais ampla de temperatura para o
processamento do polímero, ou seja, aumenta-se a janela de processabilidade
(HOLMES, 1985).

Por outro lado, a produção de PHA depende das vias

metabólicas presentes nas bactérias produtoras, do tipo de PHA sintase presente,
e o substrato fornecido no momento de acúmulo. PHA sintase é a enzima chave
do processo de acúmulo, sendo responsável pela polimerização de moléculas de
hidroxiacil-CoA geradas intracelularmente. De acordo com o substrato fornecido,
as vias metabólicas darão origem a diversos hidroxiacil-CoA que poderão ou não
ser incorporados ao polímero, de acordo com a especificidade da PHA sintase
microbiana (REHM, 2003). A produção de PHA com monômeros de cadeia curta
(PHAscl “short chain length” monômeros contendo de 3 a 5 átomos de carbono)
foi estudada em B. sacchari visando à produção de P3HB e de P3HB-co-3HV.
Entretanto, em outras bactérias, foi demonstrada a síntese de outros PHAscl a
partir do fornecimento de precursores adequados. Assim, foram identificados
como constituintes de PHAscl, monômeros como 4-hidroxibutirato (KUNIOKA;
KAWAGUCHI; DÓI, 1989), 4-hidroxivalerato (VALENTIN; SCHONENBAUM;
STEINBUCHEL, 1992), 5-hidroxivalerato (DOI et al. 1987), 3-hidroxi-4-pentenoato
(LENZ et al. 1990; RODRIGUES et al., 1995), 3-hidroxipropionato (VALENTIN;
SCHONENBAUM;
(FUCHTENBUSCH;

STEINBUCHEL,
FABRITIUS;

1992),

STEINBUCHEL,

3-hidroxi-2-metilbutirato
1996),

3-hidroxi-2,2-

dimetilpropionato (FUCHTENBUSCH et al. 1998). Da mesma forma, copolímeros
de P3HB-co-4HB foram acumulados a partir de substratos estruturalmente

15

relacionados como ácido 4-hidroxibutírico: γ-butirolactona, 4-clorobutirato e 1,4butanodiol (KUNIOKA; KAWAGUCHI; DOI, 1989). A especificidade por diferentes
substratos, associada à estrutura da enzima permitiu diferenciar quatro tipos de
PHA sintases (REHM, 2003). Nem sempre, no entanto são conhecidas as vias
pelas quais uma dada linhagem é capaz de acumular um dado polímero, como é
o caso da síntese de 3-hidroxi-4-pentenoato a partir de substratos não
relacionados (gliconato e glicose) por espécies de Burkholderia (RODRIGUES et
al. 2000). Ao contrário, no caso de Wautersia eutropha (anteriormente Ralstonia
eutropha), cujos genes de biossíntese de PHA são extensivamente estudados, a
capacidade de acúmulo de PHA composto por diferentes monômeros é bastante
conhecida (STEINBUCHEL; SCHLEGEL, 1991). No caso de B. sacchari, a
produção de 3-hidroxibutirato (3HB), e 3-hidroxivalerato (3HV) (SILVA et al. 2000;
ROCHA, 2001) foi bastante estudada e a sua capacidade produtora ainda não foi
completamente explorada. As características de sua PHA sintase ainda se
encontram em estudo (NOGUEIRA et al. 2005).
As possíveis aplicações para 3HB e o copolímero P3HB-co-3HV estão
diretamente

conectadas

biodegradabilidade,

com

hidrofobicidade

suas
e

propriedades

específicas

biocompatibilidade. Além

como

disso,

os

monômeros em PHA estão sempre na configuração R, o que propicia sua
utilização na síntese de drogas finas como antibióticos e feromônios (GAO; WU;
CHEN, 2002). A permeabilidade a gases deve também ser considerada e
contribuir para sua aplicação (GALEGO; MIGUENS; SÁNCHEZ, 2002; ELIGIO et
al. 2002). A biocompatibilidade é essencial para aceitação de um objeto
incorporado pelos humanos e outros mamíferos. Vários fatores determinam se um
objeto é biocompatível: forma, porosidade da superfície, composição química do
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material e o ambiente (tecido) onde está incorporado. Novos materiais são
necessários visto que alguns materiais utilizados tradicionalmente, como silicone,
estão suspeitos de terem efeitos malignos e causarem câncer (ZINN; WITHOLT;
EGLI, 2001). A biocompatibilidade de copolímeros P(3HB-co-3HV) e a habilidade
de se degradarem no corpo por longos períodos de tempo tornam esses materiais
ideais para aplicações na área biomédica, como suturas cirúrgicas, implantes
ósseos, entre outras aplicações (KIM et al. 1994).
Nos últimos anos, estratégias de fermentação para produção de PHA
com alta produtividade foram desenvolvidas (TOHYAMA; TAKAGI; SHIMIZU,
2000). O isolamento ou desenvolvimento de linhagens que produzam PHA com
rendimentos elevados, utilizando fontes de carbono baratas, são de grande
importância (BYROM, 1994; LEE et al. 1996). Assim, estudos estão sendo
realizados para fazer este processo economicamente mais viável, melhorando a
produtividade e desenvolvendo novos processos de separação (KIM et al. 1994).
Existe um esforço contínuo no estudo da via metabólica para produzir PHA
diretamente em plantas e associar o baixo custo/elevado volume de produção
com o vasto crescimento dos polímeros (SNELL; PEOPLES, 2002).
A necessidade

e o desejo de expandir a tecnologia para produção de

novos materiais, que possuam melhores propriedades e que também atendam as
indústrias da região, demandam alternativas como a modificação através de
copolimerização ou blendas com outros polímeros que podem reduzir o alto preço
de PHA e ampliar sua faixa de aplicação (HAN et al. 2004).
Considerando-se as vantagens apresentadas por B. sacchari, associada à
otimização do processo fermentativo, o uso de novas matérias-primas e o
desenvolvimento de mutantes seriam contribuições significativas para a redução
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dos custos de produção do copolímero biodegradável P3HB-co-3HV a partir de
sacarose e propionato, bem como para a busca de novos polímeros a partir do
potencial produtor da linhagem. É também de fundamental importância o
entendimento das vias metabólicas responsáveis pelo catabolismo das fontes de
carbono utilizadas, que podem contribuir para o desvio destes substratos em
detrimento da síntese de copolímero.
A fim de explorar as vantagens apresentadas por esta linhagem, neste
trabalho foi proposto avaliar o potencial de Burkholderia sacchari produzir PHA a
partir de diferentes fontes de carbono. Trinta diferentes compostos foram
oferecidos a esta bactéria, sob condições de acúmulo, em meio mineral livre de
nitrogênio, contendo também glicose como co-substrato, avaliando-se a natureza
do polímero produzido. As trinta fontes de carbono oferecidas como co-substratos
juntamente com a glicose podem ser divididas nos seguintes grupos: (i) ácidos
carboxílicos saturados (11), (ii) ácidos carboxílicos insaturados (3), (iii) ácidos
dicarboxílicos (3), (iv) lactonas, hidroxiácidos e ácido orgânico clorado (5), (v)
álcoois (6), (vi) ácidos orgânicos contendo grupos aromáticos (2). Estas fontes de
carbono foram oferecidas, respectivamente, com os seguintes objetivos: (i) avaliar
a incorporação de monômeros contendo mais que 5 carbonos no PHA, (ii) avaliar
a incorporação de monômeros contendo insaturações, (iii) avaliar a incorporação
de grupos carboxi na cadeia lateral do PHA, (iv) avaliar a incorporação de 2, 4 ou
5 hidroxiácidos, (v) avaliar a capacidade de oxidação de álcoois e sua utilização
na produção de co-polímeros, (vi) avaliar a incorporação de grupos aromáticos na
cadeia lateral do PHA.
A importância de se obter novos polímeros reside no fato de que novas
composições podem conferir novas propriedades e ampliar as possibilidades de
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aplicação (HOLMES, 1988). Por outro lado, o conhecimento de novas
capacidades metabólicas de diferentes bactérias pode permitir, no futuro, a
confecção de polímeros sob medida, tendo como alvo uma aplicação específica
(REHM, 2003). Burkholderia sacchari é uma espécie bacteriana recém descoberta
e ainda pouco conhecida. Embora tenha sido pouco explorada Burkholderia
sacchari possui um grande potencial que precisa ser explorado, já evidenciado
em trabalhos anteriores (SILVA et al. 2000; SILVA et al. 2004). Por essa razão foi
proposta a realização do presente trabalho.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 O QUE SÃO POLIHIDROXIALCANOATOS
PHA compõem um grupo bastante diversificado de poliésteres acumulados
por grande número de bactérias (STEINBUCHEL; VALENTIN, 1995). São
termoplásticos, biodegradáveis e biocompatíveis, cuja produção e aplicabilidade
vêm sendo estudadas em todo o mundo. Estas características fazem com que
estes materiais sejam uma alternativa ambientalmente correta ao uso dos
plásticos de origem petroquímica devido ao seu impacto ambiental. Para as
bactérias, PHA atuam como reserva de carbono e energia (STEINBUCHEL;
VALENTIN, 1995). A descoberta desse grupo de polímeros é atribuída ao
microbiologista Maurice Lemoigne do Instituto Pasteur de Paris e data de 1923,
quando a presença de P3HB foi observada em Bactéria do gênero Bacillus
(LEMOIGNE, 1926). Essa descoberta passou por muitas décadas como
curiosidade acadêmica, mas em 1962 foram publicadas as primeiras patentes
apresentando as propriedades termoplásticas destes polímeros (BAPTIST, 1962a;
BAPTIST, 1962b). Nessa mesma época, ocorreu a primeira tentativa de produção
de P3HB pela companhia americana W. R. Grace Co. Que devido à baixa
eficiência dos processos de produção e ao alto custo de extração e purificação do
polímero, não obteve sucesso (HOLMES, 1985).
Durante muitos anos, P3HB permaneceu como único polímero conhecido.
Em 1964, Davis identificou o ácido 3-hidroxi-2-butenóico como constituinte de
PHA produzido por Nocardia e, posteriormente, a partir de estudos com lodo de
esgoto,

a

presença

de

novos

constituintes

(ácido

3-hidroxivalérico,

3-

hidroxihexanóico e 3-hidroxiheptanóico) foi verificada (WALLEN; DAVIS, 1972;
WALLEN; ROHWEDDER, 1974).
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Em 1976, a empresa inglesa Imperial Chemical Industrie (ICI) retomou a
avaliação da produção do P3HB como uma alternativa aos plásticos gerados a
partir de matérias-primas derivadas do petróleo, entretanto, observou-se que
P3HB apresentava-se muito duro e quebradiço, limitando suas aplicações
(HOLMES, 1985). A partir da constatação de que a incorporação de unidades de
3HV possibilitava modular gradativamente as propriedades físicas e mecânicas do
polímero produzido e, deste modo, ampliar suas aplicações possíveis, em 1981,
foi depositada uma patente. Iniciou-se assim o segundo grande empreendimento
para produção de PHA, empregando Ralstonia eutropha como a bactéria
produtora, com comercialização do homopolímero P3HB, bem como do
copolímero P3HB-co-3HV com nome comercial de Biopol (BYROM, 1990).
No Brasil, desde 1992, a produção de alguns tipos de PHA vem sendo
estudada, destacando-se, por suas propriedades, P3HB e P3HB-co-3HV (Fig. 2),
empregando-se matérias-primas renováveis pela agricultura, tais como sacarose,
melaço (caldo obtido da moagem da cana-de-açúcar rico em polissacarídeo),
hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar (rico em hemicelolose que é hidrolisada
a uma mistura de açúcares como xilose, arabinose e galactose) (BUENO NETTO
et al. 1993; GOMEZ; BUENO NETTO, 1997; SILVA et al. 2000; GOMEZ; BUENO
NETTO, 2001; SILVA et al., 2002 b; MICHELIN RAMOS, 2003).
Um dos resultados mais importantes deste desenvolvimento no país é a
produção em escala piloto, que se iniciou empregando-se derivados da cana-deaçúcar (NONATO; MANTELATO; ROSSE, 2001). Em 1996, uma unidade piloto de
produção foi instalada nas dependências da Usina da Pedra, no interior do estado
de São Paulo, utilizando a tecnologia desenvolvida no país. A produção é
realizada em tanques agitados e aerados em condições controladas de pH,
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temperatura, oxigênio dissolvido e aporte de matérias-primas. O copolímero é
produzido pela adição concomitante de ácido propiônico e sacarose hidrolisada. O
processo de separação e purificação do produto garante alta pureza e peso
molecular adequado ao processamento do polímero (PRADELLA et al., 2000).
Outro resultado importante foi o isolamento e identificação da nova espécie de
bactéria Burkholderia sacchari IPT 101 (BRAMER et al. 2001) mais eficiente e,
recentemente, melhorada para a incorporação de unidades 3HV a partir de
propionato, bem como sua capacidade de usar xilose e hidrolisado de bagaço de
cana-de-açúcar (SILVA et al. 2002b).
Na Figura 3, temos alguns dos 150 monômeros diferentes que já foram
identificados como constituintes de PHA sintetizados por organismos naturais ou
recombinantes, o que demonstra a grande diversidade de PHA que podem ser
produzidos (REHM; STEINBUCHEL, 1999).
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Figura 3 - Exemplos de alguns componentes já encontrados como monômeros
constituintes dos polihidroxialcanoatos (GOMEZ; BUENO NETTO,
2001)
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Figura 3 - (Continuação) Exemplos de alguns componentes já encontrados como
monômeros constituintes dos polihidroxialcanoatos (GOMEZ; BUENO
NETTO, 2001)

2.2 Produção de PHA
O custo de produção de PHA é determinado em grande parte pelo custo do
substrato e o fator de conversão de substrato a polímero. A eficiência de
conversão do substrato é importante e pode ser prevista pela fisiologia e
bioquímica envolvida no processo de síntese de PHA. Entre os vários nutrientes
no meio de crescimento e produção, a fonte de carbono é a que contribui mais
significativamente para o custo total de substratos na produção de PHA (LEE,
1996).
Com a busca de redução do custo de produção de PHA, novos processos
vêm sendo propostos, tentando viabilizar a produção de modo que não se agrida
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o meio ambiente e utilizando matérias-primas renováveis. Resíduos industriais
também têm sido avaliados como uma alternativa que agregaria valores a estes
resíduos. O uso de sacarose, melaço e açúcares invertidos, que são substratos
de baixo custo, e sua utilização como fonte de carbono na produção de PHA
poderia diminuir os custos de produção regionais.
A única produção industrial de PHB e P3HB-co-3HV a partir de cana de
açúcar, utilizando um sistema integrado em usina sucroalcooleira, é realizada pela
Empresa brasileira PHB Industrial S.A. A resina comercialmente conhecida como
Bio Cycle, está sendo produzida em escala piloto e destinada a universidades,
empresas e centros de pesquisa e desenvolvimento (www.biocycle.com.br).
Até 2008, a empresa pretende produzir cerca de 8 mil toneladas por ano.
Os custos de produção da PHB industrial são os menores do mundo. Enquanto
na Europa o polímero é produzido a US$ 10-20/Kg, no Brasil esses custos estão
entre US$ 2,5-5/Kg, porém ainda cerca de 4 a 5 vezes o custo dos polímeros
convencionais (NONATO; MANTELATO; ROSSEE, 2001).
O soro do leite foi testado para produção de biopolímeros, por ser rico em
nutrientes e um resíduo da indústria de laticínios, contendo lactose como seu
maior constituinte, apresentando-se como alternativa de substrato de baixo custo
na produção de PHA. Wong e Lee (1998) estudaram a produção de P3HB em
culturas em alta densidade de células de Escherichia coli recombinante GCSC
6576, em batelada alimentada, utilizando soro de leite concentrado como fonte de
carbono. Obtiveram 87g/L de células e 69g/L de P3HB, perfazendo um total de
80% de polímero com produtividade de 1,4 g/L.h. Apesar de terem obtido valores
de concentração e produtividade de polímero menores que com fontes puras de
carbono, relataram que sua produção pode ser econômica principalmente se
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incorporada a uma indústria de laticínios, agregando valor ao efluente. Embora
tenham conseguido boas concentrações de P3HB, o meio de cultura precisava
ser constantemente removido, devido à limitação volumétrica do fermentador e à
baixa solubilidade da lactose na solução de alimentação.
Outro processo proposto descreve a produção de PHA por culturas mistas
em estações de tratamento de efluentes, quando uma cultura microbiana do
processo de lodos ativados experimenta um aumento brusco na concentração de
fonte de carbono disponível, após um período de limitação do crescimento
(DAIGER; GRADY, 1982). Neste processo, podem ocorrer dois tipos de
adaptação, que dependem essencialmente da natureza do substrato, da cultura
microbiana e das condições de operação: a biomassa pode se adaptar às novas
condições aumentando o crescimento celular (crescimento como resposta) ou
rapidamente acumular o substrato sob a forma de reservas intracelulares
(acúmulo como resposta). O acúmulo de reservas é a resposta mais rápida
porque requer uma menor adaptação fisiológica dos microrganismos. Nestas
condições, há um desacoplamento entre o consumo de fonte de carbono e o
crescimento, ocorrendo acúmulo de reservas intracelulares. O fenômeno de
acúmulo de reservas é geralmente dominante (cerca de 70%) sobre o
crescimento (MAJONE; DIRKS; BEUN, 1999). Se o tempo de exposição à fonte
de carbono se prolongar de tal modo que ocorra adaptação fisiológica, o
crescimento celular se torna o processo dominante. Este mecanismo de acúmulo
de reservas poliméricas

quando os microrganismos são sujeitos a condições

transientes de carbono (períodos curtos de excesso de carbono alternados com
períodos longos de limitação de carbono externo) foi proposto por (MAJONE;
DIRKS; BEUN, 1999). Após um período prolongado de limitação de carbono, os
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microrganismos, quando expostos a elevadas concentrações de carbono,
transformam a maior parte do substrato em reservas poliméricas internas e o
restante em massa celular.
Após a exaustão da fonte de carbono externo, as reservas internas são
usadas para crescimento e manutenção celular. Neste período de limitação de
carbono, a velocidade específica de crescimento atinge valores muito baixos, o
que obriga o microrganismo a uma adaptação fisiológica na fase seguinte quando
confrontado com um excesso de carbono disponível, resultando preferencialmente
num mecanismo de acúmulo de reservas em detrimento do crescimento celular.
Neste tipo de sistema dinâmico, os microrganismos que possuem a capacidade
de acumular fonte de carbono sob a forma de reservas intracelulares podem
sobreviver durante a fase de ausência de carbono externo e, portanto, têm uma
vantagem competitiva sobre os microrganismos que não possuem esta
capacidade (MAJONE; DIRKS; BEUN, 1999).
Como ficou evidenciado na literatura, o custo para extração do polímero
eleva seu custo final,

por isso novos processos de extração vêm sendo

propostos. Roh et al. (1995) desenvolveram um método para utilizar o hipoclorito
de sódio para digestão diferencial de material não PHA (ácidos nucléicos, lipídios,
fosfolipídios, peptídeoglicano e materiais protéicos). É um excelente método de
extração, permitindo uma ótima e barata liberação de PHA. Contudo, sabe-se
que a extração com hipoclorito pode reduzir significantemente o comprimento das
cadeias do polímero, podendo reduzir em 50% a massa molecular.
A extração de PHA baseada em solventes resulta em maior pureza, a qual
é requerida para aplicações médicas, porque remove endotoxinas. A biomassa
concentrada é seca tanto por liofilização como por spray-drying. PHA é extraído
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diretamente da biomassa pela dissolução em solvente orgânico, usualmente
clorofórmio, cloreto de metila, carbonato de propileno, dicloroetano e outros
solventes (DOI et al. 1990a). Após a filtração para remover os componentes
celulares residuais, o polímero é precipitado a frio em etanol ou metanol. Ao
contrário de PHA com monômeros de cadeia média (6 a 14 átomos de carbono
PHAMCL “medium chain length”),

PHA de cadeia curta (PHAscl “short chain

length) não é solúvel em acetona, então favorece a separação das duas classes.
Uma pureza de mais de 98% é alcançada com este método. Porém, a grande
quantidade de solvente requisitada faz este método economicamente não atrativo,
mesmo com a reciclagem do solvente.

2.3 Produção de PHA em Função do Tipo Bacteriano e de
Diferentes Fontes de Carbono
A literatura aponta três fatores como fundamentais para definir a natureza
do PHA acumulado: a matéria-prima, as vias metabólicas da bactéria que gerarão
Acil-CoA e a especificidade da PHA sintase Figura 4.
Podemos classificar as bactérias produtoras de PHA de duas formas.
- Em primeiro lugar, como já mencionado com relação ao comprimento da
cadeia principal de carbonos do monômero inserido. Assim, bactérias como a
Wautersia eutropha ou Rhodococcus sp são capazes de inserir em seus
polímeros apenas monômeros de cadeia curta (de três a cinco átomos de
carbonos e mais raramente de maior comprimento). Por outro lado, Pseudomonas
aeruginosa ou Pseudomonas oleovorans só são capazes de inserir monômeros
com cadeia de comprimento médio (6 a 14 carbonos e mais raramente de menor
comprimento) (STEINBUCHEL; SCHLEGEL, 1991).
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Figura 4 - Fatores que influenciam na síntese de PHA a partir de diferentes
substratos, por bactérias (GOMEZ; BUENO NETTO, 2001)
- Outra forma de classificá-las seria com relação à capacidade ou não de
sintetizar polímeros contendo monômeros diferentes de 3HB, sem a necessidade
de serem supridas com uma fonte de carbono que funcione como “precursor” do
monômero que se deseja inserir (Fig. 5).
A capacidade de sintetizar o copolímero P(3HB-co-3HV) a partir de
substrato não relacionado tem sido identificada em um número crescente de
bactérias pertencentes a grupos bastante distintos do ponto de vista taxonômico.
Embora não esteja claro exatamente como isto ocorre, estas bactérias devem ser
capazes de dirigir uma parcela de intermediários do seu metabolismo central para
a síntese de intermediários da via metabólica de síntese de unidades 3HV, ou
seja, para síntese de propionil-CoA, 3-cetovaleril-CoA ou (R)-3-hidroxivaleril-CoA.
Outro aspecto que pode ser relevante para síntese de P(3HB-co-3HV) a partir de
substratos não relacionados é a afinidade da enzima PHA sintase por unidades
3HV quando comparada a unidades de 3HB.
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Deste modo, bactérias como Rhodococcus sp e P. aeruginosa são capazes
de sintetizar monômero diferentes de 3HB e inseri-los em seu polímero a partir de
fonte de carbono que não são relacionados estruturalmente ao monômero
inserido. Por outro lado, bactérias como W. eutropha e P. oleovorans só são
capazes de incorporar monômeros diferentes de 3HB, se supridas com substrato
relacionado estruturalmente ao monômero que se deseja inserir, isto é, um
“precursor”. Convém ressaltar que a composição do polímero depende
essencialmente da natureza da fonte de carbono fornecida e da capacidade
metabólica da bactéria produtora (SENIOR; DAWES, 1973).

Figura 5 - Diagrama esquemático mostrando a natureza da composição
monomérica dos PHA acumulados por bactéria

2.4 METABOLISMO DE PHA
Em diversas bactérias, a partir de acetil-CoA, obtido do catabolismo de
carboidratos, por exemplo, a síntese do homopolímero P3HB ocorre envolvendo a
ação de três enzimas (OEDING; SCHLEGEL, 1973; SENIOR; DAWES, 1973).
Primeiro, por ação da 3-cetotiolase, duas moléculas de acetil-CoA se condensam,
gerando acetoacetil-CoA. Esta, a seguir sofre uma redução, formando 3hidroxibutiril-CoA por ação da acetoacetil-CoA redutase NADPH dependente. A
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PHA sintase, finalmente, incorpora cada molécula de 3-hidroxibutiril-CoA à cadeia
polimérica em crescimento.
Na presença de um co-substrato, como o ácido propiônico, por exemplo,
uma molécula de propionil-CoA poderá então se condensar com uma de acetilCoA e seguindo as etapas posteriores, formar 3-hidroxivaleril-CoA a ser
incorporada pela PHA sintase para formar o copolímero P3HB-co-3HV.
Embora a incorporação de unidades 3HV seja facilmente conseguida,
fornecendo-se ácido propiônico ao cultivo bacteriano na fase de acúmulo (DOI et
al. 1987), a eficiência de conversão desta fonte de carbono em unidades 3HV é,
em geral, baixa, representando cerca de 10% do valor máximo teórico, que é de
1,35 gramas de 3HV por grama de ácido propiônico consumido (GOMEZ et al.
1996), se todo propionato fornecido gerar propionil-CoA, condensando-se com
acetil-CoA proveniente exclusivamente de carboidratos (Fig.6). A baixa eficiência
nesta conversão, observada na maioria das bactérias, pode ser atribuída à
existência de vias bastante eficientes de catabolismo desta fonte de carbono
(SPRAT; GINSBURGH; NUNN, 1981), que conduzem uma importante parcela de
propionato para a síntese de unidades 3HB ou degradação para CO2, precedida,
portanto, da formação em maior proporção de acetil-CoA e não propionil-CoA.
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Figura 6 - Síntese de P3HB-co-3HV a partir de carboidratos e ácido propiônico
Uma via importante foi descrita em B. sacchari, sendo responsável pela
transformação de propionato em acetil-CoA. Esta via é o ciclo do 2-metilcitrato
descrito em Salmonella typhimurium, E. coli, Wautersia eutropha e B. sacchari
(BRAMER; STEINBUCHEL, 2001; BRAMER et al. 2002). Até o momento, o ciclo
de 2-metilcitrato é a única via do catabolismo de propionato descrita do ponto de
vista molecular, e estudos de mutação sítio específica estão em andamento para
avaliar o impacto da deleção de cada um dos genes codificados desta via sobre a
síntese de 3HV (PEREIRA; GOMEZ; SILVA, 2005).
As vias que provavelmente estão envolvidas na síntese de unidades de
3HV a partir de álcoois, ácidos carboxílicos e alcanos estão representadas na
figura 7. Para formação de unidades de 3HV a partir de ácidos carboxílicos
contendo 5 ou mais átomos de carbono é necessário recorrer primeiro à ação de
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uma acil-CoA sintetase ou uma CoA transferase (SLATER; GALLAHER; DENNIS,
1992; VALENTIN; SCHONENBAUM; STEINBUCHEL, 1992), que levariam à
formação do acil-CoA correspondente, estes por sua vez seriam convertidos a 3cetovaleril-CoA pela ação de enzimas responsáveis pela β-oxidação de ácidos
graxos (DOI et al. 1987, DOI; KUNIOKA; KAWAGUCHI, 1990a). 3-CetovalerilCoA seria responsável para formação do substrato da enzima acetoacetil-CoA
redutase NADPH dependente, que levaria à formação de (R)-3-hidroxivaleril-CoA.
O

(R)-3-hidroxivaleril-CoA

enzima epimerase
intermediários

do

poderia também ser formado pela ação de uma

ou

uma

ciclo

da

enoil-CoA hidratase,
β-oxidação

como

que utilizariam

substrato

outros

(STEINBUCHEL;

SCHLEGEL, 1991).

Figura 7 - Síntese do copolímero 3HV a partir de diferentes substratos
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2.5 PRINCIPAIS ENZIMAS ENVOLVIDAS NA BIOSSÍNTESE DE P3HB
São três as enzimas responsáveis pela biossíntese dos monômeros 3HB
em bactérias a partir de acetil-CoA cada uma dessas enzimas tem um papel
diferente na biossíntese sendo que a β-cetotiolase é a enzima chave para
regulação desta via metabólica, pois em condições balanceadas de crescimento,
onde todos os nutrientes necessários à multiplicação celular estão disponíveis,
espera-se que os níveis de CoASH sejam altos, devido à grande demanda por
grupos acetil pelo ciclo de Krebs para formação de esqueletos carbônicos e
energia. Segundo alguns autores, CoASH tem efeito inibitório sobre a enzima
β−cetotiolase, impedindo

deste modo a síntese de P3HB (OEDING;

SCHLEGEL,1973; SENIOR; DAWES, 1973). Quando algum nutriente se torna
limitante à multiplicação de bactéria, a demanda por acetil-CoA diminui e com isso
os níveis de CoASH se tornam reduzidos, diminuindo a inibição sobre a enzima βcetotiolase e desencadeando a síntese de P3HB (ANDERSON; DAWES, 1990;
STEINBUCHEL; SCHLEGEL, 1991). β-cetotiolase, 3- cetoacil-CoA redutase
NADPH dependente e a PHA sintase foram isoladas e caracterizadas quanto à
sua estrutura e especificidade pelo substrato (HAYWOOD et al. 1988a; REHM;
STEINBUCHEL, 1999).

2.5.1 β- cetotiolase
A β-cetotiolase (acetil-CoA acil transferase) catalisa a condensação
reversível de duas moléculas de acetil-CoA gerando acetoacetil-CoA + CoASH
livre (Figura 6). Esta enzima atua tanto na biossíntese, como na degradação de
P3HB. A regulação da reação de condensação ocorre pela concentração celular
de CoASH. Assim, a alta concentração celular de CoASH faz com que a reação
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ocorra no sentido contrário ao da biossíntese de PHA (OEDING; SCHLEGEL,
1973; LAFFERTY; KORSATKO; KORSATKO, 1988). Haywood et al. (1988a),
Haywood et al (1988b) isolaram duas enzimas β-cetotiolases em Waustersia
eutropha, denominando-as A e B. A enzima B apresentou atividade com 3cetoacil-CoA de cadeia de 4 a 10 átomos de carbono, devendo estar envolvida na
degradação de ácidos graxos. A enzima A apresentou atividade apenas com 3cetoacil-CoA contendo 4 e 5 átomos de carbono e foi evidenciado seu
envolvimento na síntese de P3HB.

2.5.2 Acetoacetil-CoA redutase
Foram detectadas duas enzimas acetoacetil-CoA redutase em W.
eutropha: uma NADPH dependente e outra NADH dependente. Ambas foram
estudadas quanto a sua atividade na reação reversa (oxidação), demonstrando
que a enzima NADPH dependente catalisa a oxidação de (R) 3-hidroxiacil-CoA de
cadeia com 4 a 6 átomos de carbono, enquanto que a enzima NADH dependente
é ativa com moléculas de (R) e (S) 3-hidroxiacil-CoA de cadeia curta e média (4 a
10 átomos de carbono). No entanto, na reação de redução, esta enzima forma
apenas moléculas de (S)-3-hidroxiacil-CoA, portanto não deve participar da via de
biossíntese de PHA, uma vez que não forma o substrato da enzima seguinte.
Assim, na biossíntese de P3HB, a enzima acetoacetil-CoA redutase e NADPH
dependente é a responsável pela redução estereoespecífica da molécula de
acetoacetil-CoA a (R)-3-hidroxibutiril-CoA. O gene codificador desta enzima é
denominado phbB. Nenhuma das duas redutase detectadas parece ser regulada
por nenhum outro metabólito (HAYWOOD et al. 1988a; HAYWOOD et al. 1988b).
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2.5.3 PHA sintase
A enzima PHA sintase é responsável pelo passo decisivo da via: pois
catalisa a reação de polimerização de unidades (R)-3-hidroxiacil-CoA, formando o
polímero PHA (STEINBUCHEL, 1995). As PHA sintases foram classificadas em 3
tipos (Tabela 1), em relação a sua especificidade pelo substrato e a sua estrutura
primária (STEINBUCHEL et al., 1992; REHM; STEINBUCHEL, 1999). As PHA
sintases do tipo I são específicas para monômeros de ácidos hidroxialcanóicos de
cadeia curta contendo 3 a 5 átomos de carbono (HAYWOOD et al. 1989a;
STEINBUCHEL et al. 1992). Enzimas PHA sintase do tipo II são encontradas em
espécies de Pseudomonas e catalisam principalmente a polimerização de
monômeros de ácidos hidroxialcanóicos de comprimento médio de 6 a 14 átomos
de carbono, como a PHA sintase de Pseudomonas oleovorans (HUISMAN et al.
1991; TIMM; STEINBUCHEL, 1992).

Tabela 1 - Tipos de PHA sintases bacterianas (REHM, 2003)
Tipo de
PHA
sintase

Substrato

Bactéria

I

HASCL-CoA

Ralstonia eutropha

II

HAMCL-CoA

Pseudomonas oleovorans

III

HASCL-CoA

Allochromatium vinosum

O terceiro tipo de PHA sintase se encontra em Chromatium vinosum e
possui a mesma especificidade para substratos que a enzima do tipo I, apesar de
se diferenciar na sua estrutura primária. A enzima possui duas sub-unidades, ao
contrário das do tipo I e II, que são constituídas por uma só unidade
(LIEBERGESELL et al. 1991; LIEBERGESELL; MAYER; STEINBUCHEL, 1993).
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2.6 Síntese de PHA de Cadeia Média (PHAMCL)
As vias metabólicas que estariam envolvidas na síntese do co-polímero
3HV e de PHAMCL a partir de ácidos carboxílicos e ácidos graxos estão
relacionadas com as enzimas responsáveis pela β -oxidação de ácidos graxos
(DOI et al. 1987; DOI, 1990b). Esta via metabólica é encontrada em diversas
Pseudomonas do grupo I de homologia RNAr (STEINBUCHEL; SCHLEGEL,
1991). A enzima PHA sintase pertencente a este grupo de bactéria é responsável
pela formação de (PHAMCL), o que a distingue da PHA sintase encontrada em W.
eutropha que é capaz apenas de incorporar polímeros de cadeia curta PHASCL
(TIMM; STEINBUCHEL, 1990; STEINBUCHEL et al, 1992).
É provável que intermediários do ciclo da β-oxidação de ácidos graxos
sejam dirigidos para síntese de PHAMCL nestas bactérias (DOI; KUNIOKA;
KAWAGUCHI, 1990a; STEINBUCHEL, 1991), embora ainda não esteja claro se
alcenoil-CoA, (S)-3-hidroxialcanoil-CoA ou 3- cetoalcanoil-CoA são drenados do
ciclo e convertidos a (R)-3-Hidroxialcanoil-CoA pela ação de uma enoil-CoA
hidratase

especifica,

uma

epimerase

ou

uma

3-cetoacil-CoA

redutase,

respectivamente (Figura 8) (STEINBUCHEL, 1991 ).
De um modo geral, o PHA produzido por P. oleovorans, quando cultivada
em presença de alcanos, álcoois ou ácidos carboxílicos, possui como principal
constituinte um monômero contendo o mesmo número de átomos de carbono que
o substrato fornecido. Além desse principal constituinte, outros dois componentes
secundários contendo dois carbonos a mais ou dois carbonos a menos que o
substrato também é encontrado (ANDERSON; DAWES, 1990).
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Figura 8 - Vias metabólicas envolvidas na síntese de PHAMCL a partir de ácidos orgânicos

A formação de monômeros contendo dois carbonos a menos que substrato
pode ser explicada pela incorporação de intermediários do ciclo de β- oxidação de
Figura 8 - Vias metabólicas envolvidas na síntese de PHAMCL a partir de ácidos orgânicos

A formação de monômeros contendo dois carbonos a menos que substrato
pode ser explicada pela incorporação de intermediários do ciclo de β- oxidação de
ácidos graxos, após um ciclo completo, no qual dois carbonos são retirados com a
formação de acetil-CoA e um alcanoil-CoA contendo dois carbonos a menos que
substrato.
A formação de monômeros contendo dois carbonos a mais pode ser
explicada pela condensação do alcanoil-CoA, formado diretamente a partir do
substrato, com uma molécula de acetil-CoA, gerada no ciclo da β-oxidação, numa
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reação que seria catalisada por uma β- cetotiolase e levaria à formação de um 3cetoalcanoil-CoA contendo dois carbonos a mais que o substrato. Este 3cetoalcanoil-CoA seria convertido em (R)-3-hidroxialcanoil-CoA através da ação
de uma 3-cetoacil-CoA redutase (DOI; KUNIOKA; KAWAGUCHI, 1990a).

2.7 Propriedades Físicas dos PHA
As propriedades dos PHA constituem um grande campo a ser pesquisado.
Certas propriedades físicas como fragilidade, baixa força de impacto e a
decomposição térmica a temperaturas relativamente baixas, limitam as aplicações
do homopolímero 3HB em áreas como, por exemplo, embalagens ou filmes.
Entretanto, a incorporação de quantidades crescentes de unidades de 3HV
permite aumentar gradativamente a maleabilidade e a resistência do polímero,
permitindo obter poliésteres com características diferentes, variando-se apenas a
quantidade de unidades 3HV. Sabe-se que as propriedades mecânicas dependem
da sua composição monomérica e que, a maioria das aplicações requeridas por
processamento por extrusão utiliza mais os copolímeros do que o homopolímero.
As propriedades, em geral, do homopolímero (P3HB) e dos copolímeros (P3HBco-3HV) correspondem às do polietileno e também às do polipropileno. Além
disso, a incorporação de unidades 3HV leva a uma redução na temperatura de
fusão do polímero e, uma vez que a temperatura de degradação não se modifica
significativamente, obtém-se uma faixa mais ampla de temperatura para o
processamento do polímero, ou seja, aumenta-se a janela de processabilidade
(HOLMES, 1985). Portanto, os PHA podem ser processados pelos mesmos
equipamentos utilizados para termoplásticos convencionais, e podem incluir uma
variedade de produtos moldados por injeção e extrusão, para os quais sua
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biodegradabilidade oferece uma seletiva vantagem sobre os plásticos tradicionais
petroquímicos que são normalmente utilizados. PHA é um tipo de material
termoplástico que pode substituir polímeros sintéticos como polipropileno (PP),
polietileno (PE) e poliestireno (PS) em aplicações de vida útil curta, porque possui
propriedades mecânicas semelhantes às destes polímeros. Na tabela 2 estão
algumas dessas propriedades, comparadas às propriedades de um polímero
obtido do petróleo, no caso, o polipropileno (PP) (HOLMES, 1988; KING, 1982).
O P3HB possui resistência aos raios UV superior à do polipropileno e
excelente impermeabilidade ao oxigênio (HOLMES, 1988). Medidas de difusão de
CO2 e O2 através de filmes de P3HB e P3HB-co-3HV com espessura de 60 µm
foram avaliados utilizando uma técnica fotoacústica. Foram obtidos coeficientes
de difusão de 0,43x10-9 e 0,98x10-9 cm2/s, respectivamente, para O2 e CO2
(POLEY et al. 2005). Estes valores são cerca de uma ou duas ordens de
grandeza menores que os valores obtidos utilizando um filme de polietileno de
baixa densidade de 40 µm de espessura, para o qual foram obtidos os valores de
1,68x10-7 cm2/s para CO2 e de 2,77x10-8 cm2/s para O2, (POLEY et al. 2004). A
incorporação de unidades 3HV ao polímero levou a um aumento nos coeficientes
de difusão do CO2 e O2, provavelmente associada à redução da cristalinidade do
polímero (POLEY et al. 2005).
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Tabela 2 - Comparação entre as propriedades físicas e térmicas dos vários PHA e
dos polímeros sintéticos
Polímero

Temperatura de
Fusão
(°C)

Módulo de
Young
(GPA)

Resistência
à tensão

Alongamento
para ruptura

Força de
impacto
(J/m)

(Mpa)

P(3HB)

179

3.5

40

5

50

P(3HB-co-3HV)
3% 3HV
9% 3HV
14% 3HV
20% 3HV
25% 3HV

170
162
150
145
137

2.9
1.9
1.5
1.2
0.7

38
37
35
32
30

----20
----100
-----

60
95
120
200
400

P(3HB-co-4HB)
3% 4HB
10% 4HB
16% 4HB
64% 4HB
90% 4HB
P(4HB)

166
159
----50
50
53

------------30
100
149

28
24
26
17
65
104

45
242
444
591
1080
1000

-------------------------

Polipropileno

170

1.7

34.5

400

45

PET

262

2.2

56

7300

3400

Poliestireno

110

3.1

50

-----

21

HDPE

135

0.94

29

-----

32

Fonte: Dados retirados e adaptados de (HOLMES, 1988; KING, 1982). HDPE Polietileno de alta densidade, P(3HB-co-3HV)
copolímero contendo 20MOL% C5 e 80 moL% C4 monômeros.

A molécula de P3HB é estereoespecífica por ser uma molécula quirálica,
com todos os átomos de carbono assimétricos na configuração (R), o que o torna
altamente cristalino (55-80%) (HOLMES, 1988). Dependendo das características
do monômero constituinte, tais como, a presença de insaturações, grupos
substituintes e radicais, podem ser feita modificações na molécula para atender
necessidades de aplicações especiais, produzindo assim polímeros sob medida. A
composição de PHA permite a obtenção desde materiais rígidos, como P3HB, a
materiais flexíveis, como PHAmcl (cadeia com 6 ou mais unidades de carbono
“considerado cadeias de comprimento médio de carbonos”).
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2.7.1 Biodegradabilidade
Um dos maiores desafios ambientais da atualidade é o esgotamento dos
recursos não renováveis e o equacionamento da questão do lixo urbano, fatores
diretamente ligados ao setor de embalagens, principalmente as de descarte
rápido, apontado como um dos principais agentes multiplicadores desses
resíduos. Em 2000, o Brasil produziu aproximadamente 23 mil toneladas de
lixo/dia, sendo em média 20% desse volume correspondente aos plásticos de
origem petroquímica. Dessa forma, torna-se essencial o desenvolvimento de
alternativas que possam compatibilizar a praticidade das embalagens e o
desenvolvimento sustentável, permitindo o consumo e a conveniência sem
comprometer os recursos do planeta (ROSA et al. 2002).
Em todo mundo tem havido a preocupação de padronizar e regulamentar o
conceito de biodegradação, seja com publicações de normas, definição dos testes
e ou condições do conceito para o processo de degradação natural.
A biodegradação é um processo natural em que moléculas orgânicas no
meio são convertidas a componentes simples, tais como carbono e nitrogênio,
que serão posteriormente mineralizados e redistribuídos através dos ciclos
elementares descrito na Figura 9. Podemos dizer também que biodegradação dos
polímeros é um processo no qual bactérias, fungos e leveduras utilizam suas
enzimas para consumir substâncias destes como fonte de alimento modificando a
forma original do material até seu desaparecimento (ROSA et al. 2002).
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Figura 9 - Processo natural de biodegradação dos PHA
Fonte: Metabolix, 2001. http://www.metabolix.com/

2.7.2

Característica

dos

polímeros

que

influenciam

na

biodegradação
As características que mais influenciam na biodegradabilidade dos PHA
são: (a) estereoespecificidade, somente monômeros em configuração (R) são
hidrolisados pelas despolimerases: (b) cristalinidade, a degradabilidade decresce
com o aumento da cristalinidade; (c) peso molecular, os polímeros de baixo peso
molecular são geralmente degradados mais rapidamente do que os com peso
molecular elevado; (d) composição monomérica do PHA (DOI; KUNIOKA;
KAWAGUCHI, 1990a).
Os PHA são degradados tanto em sistemas aeróbios quanto anaeróbios. A
degradação ocorre mais rapidamente em despejos anaeróbios e mais lentamente
no mar (LUZIER, 1992). A Tabela 3 mostra o tempo em que um filme de P3HBco-3HV demora para se degradar por completo em diferentes ambientes, no qual
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dentro desse processo de degradação não ocorre à produção de intermediários
tóxicos.

Tabela 3 - Tempo para biodegradação de um filme de 1mm P(3HB-co-3HV) em
diferentes ambientes (LUZIER, 1992)
Ambiente

100% em perda de massa (semanas)

Fossa séptica
Sedimentos estuários
Ambiente aeróbio
Solo
Água do mar

6
40
60
75
350

A análise do sistema intracelular de degradação de PHA, tanto enzimático
como genético pode ter impactos na produção industrial de P3HB, pois o controle
da hidrólise do PHA deve permitir aumentar a eficiência de produção do polímero,
bem como permitir aumentar seu peso molecular (STEINBUCHEL; SCHLEGEL,
1991).
Associada às propriedades termoplásticas, a biodegradabilidade é uma
característica que destaca PHA como materiais de interesse industrial. Desde já, é
importante distinguir a degradação intracelular da extracelular. A degradação
intracelular deve ser realizada por todos os microrganismos capazes de acumular
este polímero e corresponde à reutilização do material acumulado sob condições
em que uma fonte externa de carbono não está disponível.
A degradação extracelular é realizada por bactérias e também por alguns
fungos.

Esta

distinção

é

bastante

importante,

pois,

enquanto

a

PHB

despolimerases extracelular é capaz de degradar P3HB em estado altamente
cristalino, a PHB despolimerases intracelular só é capaz de degradar grânulos em

44

estado nativo, ou seja, em um estado amorfo (DOI; KUNIOKA; KAWAGUCHI,
1990a).
Foi demonstrado que quando células de A. eutrophus contendo P3HB são
cultivadas em presença de ácido valérico, sob condições que determinam o
acúmulo de PHA, apesar de não ocorrerem grandes alterações na quantidade de
PHA presente na célula, a fração de unidades 3HV do polímero aumenta
gradativamente ao longo do cultivo. De modo contrário, quando células contendo
P3HB-co-3HV são cultivadas em presença de ácido butirico, sob condições que
determinam o acúmulo de PHA, apesar de não ocorrerem mudanças na
quantidade de PHA presente na célula, a fração de unidades 3HV presentes no
polímero se reduz gradativamente ao longo do cultivo (DOI; KUNIOKA;
KAWAGUCHI, 1990a). Estes resultados sugerem que a síntese e degradação de
PHA são processos simultâneos (DOI; KUNIOKA; KAWAGUCHI, 1990a).
O isolamento de mutantes incapazes de acumular P3HB revelou a
presença de um grupo de mutantes que foram classificados como “PHB-leaky”
(SCHUBERT; STEINBUCHEL; SCHLEGEL, 1988). Estes mutantes ainda são
capazes de sintetizar P3HB, embora o façam a uma velocidade menor que a
linhagem original (SCHLEGEL; LAFFERTY; KRAUS, 1970). Linhagens obtidas
através de mutagênese como o transposon Tn5 revelou que o locus gênico
afetado nestes mutantes “PHB-leaky” não correspondem ao fragmento de DNA
onde são encontrados os genes para PHA sintase, β-cetotiolase e 3-cetoacil-CoA
redutase NADPH dependente (SCHUBERT; STEINBUCHEL; SCHLEGEL, 1988).
Análises posteriores identificaram que o fenótipo “PHB-leaky” em alguns mutantes
pode ser suprimido por fragmentos de DNA onde são encontrados genes que
exibem grande homologia com genes de Escherichia coli (PRIES et al. 1992).
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Assim, foi proposto um modelo no qual a mobilização do P3HB acumulado
seria regulada através de um sistema que envolve a fosforilação de enzimas
mobilizadoras (PRIES et al. 1993). O fenótipo “PHB-leaky” decorreria de uma alta
atividade de despolimerização, devido à falha(s) na regulação do sistema de
mobilização do polímero (PRIES et al. 1991; POSTMA; LENGELER; JACOBSON,
1993).
O isolamento em meios de cultivo onde P3HB ou P3HB-co-3HV são
fornecidos como fonte de carbono (MERGAERT et al. 1993). Microrganismos
capazes de degradar PHO (Poli-β-hidroxioctanoato) também foram isolados
(SCHIRMER; JENDROSSEK; SCHLEGEL, 1993). A degradação extracelular de
P3HB já foi estudada com enzimas PHB despolimerase produzidas por
Pseudomonas lemoigne ou por Alcaligenes faecalis (DOI, 1990).
A PHB despolimerase extracelular produzida por P. lemoigne hidrolisa
P3HB a ácido (R)-3hidroxibutírico e o éster dimérico do ácido (R)-3-hidroxibutírico.
Estes produtos são então absorvidos pela célula e o dímero é hidrolisado através
da ação de uma (R)-3hidroxibutirato dímero hidrolase intracelular (DELAFIELD et
al. 1965). A PHB despolimerase extracelular de A. faecalis é capaz de hidrolisar
P3HB, bem como trímeros e oligômeros de ácido (R)-3-hidroxibutírico. Em adição
a PHB despolimerase, A. faecalis secreta uma (R)-3-hidroxibutirato dímero
hidrolase que hidrolisa os dímeros do ácido (R)-3-hidroxibutírico (DOI; KUNIOKA;
KAWAGUCHI, 1990a).
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3 OBJETIVOS
Neste trabalho, com o objetivo de avaliar o potencial de Burkholderia
sacchari produzir PHA a partir de diferentes substratos, 30 diferentes fontes de
carbono foram oferecidas a esta bactéria, sob condições de acúmulo, em meio
mineral livre de nitrogênio, contendo também glicose como co-substrato,
avaliando-se a natureza do polímero produzido.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS
4.1 Microrganismo
Microrganismo – Burkholderia sacchari IPT 101 (LMG 19450, CCT
6971) (BRAMER et al. 2001) foi o microrganismo utilizado em todos os
experimentos, deste trabalho.

4.2 Preservação da Linhagem Bacteriana
Para preservação foram utilizados estoques liofilizados. Estes foram
recuperados em Agar nutriente (AN), e em meio mineral com sacarose (MMS).
Decorridas 72h, verificou-se não havia contaminação. Foram inoculadas cerca de
20 colônias em 100 mL caldo nutriente (CN) sendo incubadas a 30°C por 24h.
Após, foram adicionados 100mL de uma solução glicerol a 20% a essa cultura e
a mistura foi distribuída em tubos de polipropileno estéreis num volume de 500µL,
armazenado em congelador doméstico por 4h e depois congeladas e
conservadas em freezer a -80ºC.

4.3 Condições e Meios de Cultivos
Burkholdeira sacchari IPT 101 foi cultivada nos meios a seguir citados a
30°C por 24h. Cultivos em meios líquidos foram agitados a 150rpm em agitador
rotativo. Os meios empregados e suas composições foram:

4.3.1 Caldo nutriente (CN)
Extrato de carne

3 g. L-1.

Peptona

5 g. L-1.

H2O q.s.p

1000mL
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4.3.2 Meio mineral (MM)
(Ramsay et al. 1990)
Na2HPO4

3,5 g. L-1.

KH2PO4

1,5 g.L-1

MgSO4. 7H2O Sol. 20%

1,0mL/L

CaCl2. 2H2O Sol. 1%

1,0mL/L

Citrato Férrico Amoniacal

Sol. 6%

Solução de elementos traços

1,0mL/L
1,0mL/L

4.3.3 Solução de elementos traços
H3PO4

0,30 g. L-1.

CoCl2. 6H2O

0,20 g. L-1.

ZnSO4. 7H2O

0,10 g. L-1.

MnCl2. 4H2O

0,03 g. L-1.

NaMoO4. 2H2O

0,03 g. L-1.

NiCl2. 6H2O

0,02 g. L-1.

CuSO4. 5H2O

0,01 g. L-1.

Ao meio mineral (MM) isento de nitrogênio (sem adição de (NH4)2SO4)
foram adicionados glicose (5g/L), e as diferentes fontes de carbono (abaixo
listadas) na concentração de 1g/L, para favorecer ao acúmulo do polímero.
Para obter os meios de cultura sólidos, foram adicionados 15-20 g/L de Agar
bacteriológico.
A seguir estão apresentadas as fórmulas químicas estruturais das diversas
fontes de carbono empregadas neste trabalho.
As fontes de carbono oferecidas foram: ácido acético, ácido propiônico, ácido
valérico, ácido hexanóico, ácido heptanóico, ácido caprílico, ácido nonanóico,
ácido cáprico, ácido undecanoico, ácido láurico, ácido palmítico, ácido 10-
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undecenóico, ácido linoléico, ácido petroselínico, ácido málico, ácido malônico,
ácido succínico, ácido lático, gama butirolactona, ácido 4-hidroxibutírico, gama
valerolactona, ácido 5-cloro-valérico, álcool amílico, 1,4 butanodiol, álcool
isoamílico, álcool isobutílico, álcool isopropílico, glicerol, ácido salicílico e ácido
fenil-acético.

4.3.4 Matérias-primas que foram utilizadas no experimento

Ácido acético

C2H4O2

Ácido propiônico

C3H6O2

Ácido valérico

C5H10O2

Ácido hexanóico

C6H12O2
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Ácido heptanóico

C7H14O2

Ácido caprílico

C8H16O2

Ácido nonanóico

C9H18O2

Ácido cáprico

C10H20O2

Ácido undecanóico

C11H20O2
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Ácido láurico

C12H24O2

Ácido palmítico

C11H20O2

Ácido 10-undecenóico

C11H20O2

Ácido linoléico

C18H32O2

Ácido petroselínico

C18H30O2

Ácido málico

C4H6O5

Ácido malônico

C3H4O4
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Ácido succínico

C4H6O4

Ácido láctico

C3H6O3

γ-butirolactona

C4H6O2

4-hidroxibutírico

C4H7O3

γ-valerolactona

C5H8O2

5-cloro valérico

C5H9O2Cl
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Álcool amílico

C5H12OH

1,4 butanodiol

C4H6O4

Álcool isoamílico

C5H12OH

Álcool isobutílico

C4H10O2

Álcool isopropílico

C3H12OH

Glicerol

C3H8O3

Ácido salicílico

C7H6O2
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Ácido fenilacético

C8H8O2

4.4 Ensaios de Acúmulo de Polímero Realizados em Frascos
Agitados
A partir do estoque de trabalho, foram feitas quatro culturas de 72h em AN
e em meio mineral com sacarose (MMS), para verificação de contaminação. Não
apresentando contaminação, foram inoculadas cerca de 20 colônias em 200mL de
um caldo nutriente (CN), incubadas por 24h a 30°C e 150 rpm para promover o
crescimento celular.
Deste caldo nutritivo, foram retirados 100mL para determinação de PHA
inicial. O caldo nutriente restante (100mL) foi centrifugado (10.600xg, 10 min,
4°C), as células foram lavadas com solução salina livre de nitrogênio (mesma
composição do meio de cultura sem fonte carbono), centrifugadas novamente nas
mesmas condições e a biomassa total de células foi inoculada em 50 mL de MM
contendo 5g/L de glicose mais uma das fontes de carbono mencionadas
anteriormente e sem fonte de nitrogênio para promover o acúmulo. A incubação
foi por 24h a 30°C, 150 rpm. Foram determinados pH inicial e final, biomassa seca
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celular, e composição do PHA formado. Foi realizado controle microbiológico em
todas as etapas do processo por meio de estriamento em placas de AN e por
controle em lâminas utilizando a coloração de Gram (PELCZAR; NOEL; CHAN,
1980).
Os ensaios

realizados em frascos agitados estão esquematizados na

Figura 10.

Figura 10 - Esquema de experimentos para crescimento e acúmulo de polímero

4.5 Métodos Analíticos
4.5.1 Determinação de pH
Após centrifugação da cultura, o pH foi determinado no sobrenadante, em
potenciômetro (Mettler – modelo Delta 350), utilizando padrões de pH 4,0; 7,0; 9,0
a 25°C (Ingold) para calibração.
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4.5.2 Determinação de biomassa
A biomassa foi determinada ao início e ao final dos experimentos de
acúmulo. Cerca de 10 a 15mL da suspensão celular foram centrifugados
(10.600xg, 10min, e 4°C), foi descartado o sobrenadante as células foram
ressuspensas em água destilada e filtradas através de membranas 0,45µm de
porosidade, devidamente pesadas e com sua umidade pré-determinada. As
membranas junto com as células foram secas por 4h a 100°C.
A massa seca celular (MSC) foi determinada através da seguinte equação:
MSC= (MMC – MM + UM) x 1000/VOL
Onde:
MMC = massa da membrana e células após secagem;
MM = massa da membrana úmida;
UM = umidade média do lote de membranas;
VOL = volume de suspensão centrifugada.

4.5.3 Determinação de PHA
A quantidade de polímero obtida foi determinada em aproximadamente 10
a 15mg, de células liofilizadas que foram submetidos a propanólise. A análise foi
feita em tubos onde foram pesados as células liofilizadas e adicionados 2 mL de
solução de n-propanol e HCl (4:1 v/v), 2 mL de 1,2 dicloroetano e 100 µL de uma
solução de ácido benzóico (10,1627g/ 250mL) em propanol (RIIS; MAI, 1988), os
tubos foram fechados firmemente e homogeneizados vigorosamente antes de
colocar a mistura em um banho (100C° por 3 horas). Depois de decorridos os 30
primeiros minutos os tubos foram retirados e agitado, voltando ao banho e
deixando, até o tempo final. Ao final do tempo de incubação, os tubos foram
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resfriados, adicionou-se água deionizada (4 mL), agitando-se, deixando em
repouso até haver uma separação das fases orgânicas contendo os propil-ésteres
da água. A fase aquosa foi retirada com auxílio de uma pipeta e vácuo, e na
mistura restante foi adicionado sulfato de sódio anidro para absorção da água
remanescente na mistura contendo os propil-ésteres. Feito isso, o restante foi
transferido para frasco apropriado e analisado no cromatografo HP6890-Series
GC System (Hewlett Packard CO. Idaho, EUA), equipado com coluna capilar HP5 (Crosslinked 5% PH ME siloxane, 30m x 0,25mm, Hewlett Packard CO, Idaho,
EUA). Cerca de 1µL da fase orgânica, obtida na propanólise, foi analisado após a
injeção (1:25), detectando os propil-ésteres. O equipamento foi utilizado nas
condições: vazão de gás de arraste 0,8mL/min. O gás utilizado foi Hélio,
temperatura da coluna foi de 100°C por 1 minuto, variando até 180°C a uma razão
de 8°C/min e 180°C por 1 minuto. Uma curva padrão foi preparada utilizando
padrão com concentrações que variam de 1mg a 10mg contendo cerca de 14%
de 3HV (Aldrich Chem. CO), e como padrão interno ácido benzóico.

4.6 Extração e Purificação do Polímero
Em alguns dos experimentos foi necessária à extração e purificação do
polímero para confirmar a composição monomérica.
A purificação do polímero foi feita por extração com solvente, utilizaram-se
de um extrator Soxhlet, clorofórmio e uma coluna de refluxo. Foi pesada uma
massa de células liofilizadas e transferidas para o cartucho de papel, que foi
colocado dentro do extrator com 150 mL de

clorofórmio que ficou sob

aquecimento, mantendo refluxo por 24h. Decorrido este tempo, a mistura passou
por uma evaporação em rotavapor para concentrar a solução, depois foi
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adicionado à mistura 10 partes de etanol anidro para precipitação do polímero. A
mistura ficou em descanso até a decantação de todo polímero com ajuda de
uma micro pipeta foi retirado o excesso de etanol e o restante da mistura ficou
em descanso até a evaporação completa dos solventes. O filme de polímero
seco foi recolhido com uma espátula e acondicionado em frascos de vidro para
análise da composição.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Um dos fatores impeditivos para a produção de polihidroxialcanoatos em
grande escala está associado à redução dos custos de produção. Três fatores
são importantes na determinação do custo de produção de PHA: fonte de
carbono, investimento inicial na planta de produção e processo de extração e
purificação (CHOI; LEE, 1997; NONATO; MANTELATO; ROSSE, 2001). Dessa
forma, diversos trabalhos têm buscado fontes de carbono alternativas como:
resíduos da produção agrícola (PAGE, 1997; SILVA et al. 2004; TSUGE, 2002)
ou da indústria alimentícia (WONG; LEE, 1998; AHN; PARK; LEE, 2000; NIKEL et
al. 2006).
Outra estratégia importante no desenvolvimento tecnológico da produção de PHA
está associada à exploração do potencial de produção de diferentes polímeros
dessa família, através da utilização de fontes de carbono que funcionam como
precursores para a síntese de PHA com composição variável e, dessa forma,
promovem também a variação nas propriedades e, conseqüentemente, nas
aplicações possíveis (TSUGE, 2002). Além disso, para atingir esse objetivo, a
engenharia metabólica também tem contribuído de maneira expressiva (REHM et
al. 2002; PARK ; PARK; LEE, 2002; HAN et al. 2004).
Neste trabalho, foi avaliado o potencial de B. sacchari IPT 101 produzir PHA
contendo monômeros diferentes de 3HB a partir de diversas fontes de carbono
oferecidas como co-substrato associado à glicose, em cultivos exclusivamente de
acúmulo, ou seja, em meio mineral livre de nitrogênio. Os resultados desses
experimentos estão apresentados e discutidos a seguir.
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5.1 Fornecimento de Ácidos Graxos Alifáticos Saturados
Para avaliar a capacidade de B. sacchari IPT 101 incorporar monômeros
saturados com diferente número de carbonos, foram realizados experimentos com
o fornecimento de ácidos graxos contendo de 2 a 18 carbonos como cosubstratos em cultivos contendo glicose (Tabela 4).
Tabela 4 - Cultivo de B. sacchari IPT 101 em meio mineral contendo
glicose e suplementado com diferentes co-substratos
Co substrato
Ácido acético
Ácido propiônico
Ácido valérico
Ácido hexanóico
Ácido heptanóico
Ácido caprílico
Ácido nonanóico
Ácido cáprico
Ácido undecanóico
Ácido láurico
Ácido palmítico

pH
Inicial
7,10
7,10
7,12
7,14
7,17
7,15
7,12
7,31
7,21
7,12
7,22

MSC
Final
7,39
7,26
7,03
7,11
7,22
7,32
7,32
7,69
7,49
6,9
7,25

(g/L)
1,32
1,97
1,25
2,08
2,35
2,05
1,81
1,71
2,38
1,87
2,32

PHA
3HB (mol %)
100,00
71,61
34,67
100,00
71,90
100,00
80,23
100,00
78,21
100,00
100,00

3HV (mol%)
28,39
65,33
28,10
18,77
21,79
-

% MSC
11,23
44,77
35,88
51,50
23,44
36,33
26,17
35,52
32,21
45,13
25,86

MSC – massa celular seca, PHA – polihidroxialcanoatos, 3HB – 3-hidroxibutirato,
3HV – 3-hidroxivalerato, %MSC – porcentagem da massa celular seca acumulada na
forma de PHA.

O fornecimento de ácidos graxos contendo número ímpar de carbonos
levou à produção de copolímeros contendo 3HB e 3HV. A fração de 3HV no
copolímero dependeu do ácido graxo utilizado (Figura 11). PHA contendo a maior
fração de 3HV foi obtido a partir do ácido valérico. Este resultado era esperado
uma vez que essa fonte de carbono apresenta um esqueleto de carbonos igual ao
do monômero 3HV. Era esperado que fontes com número maior de carbonos
levassem à formação de PHA contendo uma menor fração de 3HV, uma vez que
levariam à formação de maior quantidade de acetil-CoA (gerado no ciclo de βoxidação) que contribuiria para formação de monômeros 3HB. Dói et al. (1987,
1988) demonstraram que R. eutropha produz um PHA contendo até 90 mol% de
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3HV quando cultivada em ácido valérico. O teor de 3HV obtido no cultivo de B.
sacchari utilizando ácido valérico como co-substrato indica uma alta eficiência na
incorporação de 3HV a partir dessa fonte de carbono. Resultados semelhantes
foram obtidos anteriormente avaliando-se

B. sacchari IPT 101 bem como

mutantes afetados no metabolismo de propionato (MICHELIN-RAMOS et al.

Fração molar de 3HV (mol%)

2003).
70
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Figura 11 - Incorporação de monômeros 3HV por B. sacchari IPT 101 com a
suplementação de cultivos em glicose por ácidos graxos alifáticos
contendo 2 a 18 carbonos

A partir de ácido propiônico, em princípio uma maior fração de unidades
3HV deveria ser formada, uma vez que o propionil-CoA poderia se condensar
com acetil-CoA gerado a partir de glicose e permitir a formação de um PHA
contendo uma grande fração de unidades 3HV. Entretanto, diversos autores tem
demonstrado a eficiente oxidação do propionato a acetil-CoA por bactérias que
diminui sua incorporação na forma de monômeros 3HV (BYROM, 1990; GOMEZ
et al., 1996; SILVA, 1998; SARTORI, 1998; SILVA et al. 2000).
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Utilizando ácidos graxos com número par de carbonos foi observada a
produção de PHA contendo 3HB como monômero. Apenas para o polímero obtido
a partir de ácido hexanóico foi observado um pequeno pico na análise por
cromatografia gasosa que pode corresponder ao monômero 3HHx (Figura 12),
uma vez que apresenta o mesmo tempo de retenção para pico obtido com
padrões de PHA produzidos por P. oleovorans contendo esse monômero.

O

polímero obtido a partir de ácido hexanóico foi também analisado por ressonância
magnética nuclear do

13

C e

1

H (Figura 13), entretanto, não foram obtidos

espectros na literatura que permitissem uma análise comparativa. Ainda assim,
uma análise preliminar do espectro de RMN (Figura 13) permite identificar
evidências para a ocorrência desse monômero. No copolímero P3HB-co32%3HV, os grupos metileno constituintes da cadeia principal apresentam
deslocamentos de aproximadamente 40 e 38 ppm, respectivamente, para os
constituintes 3HB e 3HV (PEREIRA, 2002). O espectro de RMN

13

C do polímero

produzido por B. sacchari utilizando ácido hexanóico como co-substrato permite a
detecção de ressonância com deslocamento de 30 ppm que, provavelmente,
corresponde a um grupo metileno

constituinte da cadeia principal do 3HHx

presente no PHA. O espectro de RNM 1H do copolímero P3HB-co-32%3HV
apresenta picos com deslocamento de 1,27 e 0,89 ppm, para os grupos metila do
3HB e 3HV, respectivamente (PEREIRA, 2002). No caso do polímero obtido por
B. sacchari utilizando ácido hexanóico como co-substrato, identifica-se um pico
com deslocamento de 1,26 ppm, que deve corresponder ao grupo de metila dos
monômeros 3HB (Figura 13). Também detecta-se um pico com deslocamento de
cerca de 0,87 ppm que deve atribuído ao grupo metila do monômero 3HHx,
sobretudo se considerarmos que não foi detectado 3HV no PHA produzido nessa
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condição. Evidências mais concretas da presença de monômeros 3HHx neste
polímero dependerão ainda de análise por RNM com um nível maior de
acumulações, que deverá ser realizada futuramente.

Figura 12 - Análise por cromatografia gasosa de PHA acumulado por B. sacchari
quando glicose e hexanoato foram fornecidos como fontes de carbono

Figura 13 - Análise por ressonância magnética nuclear do C13 e H1 de PHA
acumulado por B. sacchari quando glicose e hexanoato foram
fornecidos como fontes de carbono
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A incorporação de 3HHx como co-monômero de PHA contendo 3HB como
principal constituinte foi demonstrada para diferentes bactérias. Caballero, Karel e
Register (1995) demonstraram que P3HB-co-3HHx é produzido por Comamonas
testosteroni, Bacillus cereus entre outras bactérias. Kobayashi et al.
demonstraram que Aeromonas caviae também acumula

(1999)

copolímero, também

produzido por linhagens recombinantes de R. eutropha, K. aerogenes e P. putida,
segundo Dennis et al. (1998).
Copolímeros de P3HB-co-3HHx têm sido objeto de diferentes patentes
apresentadas pela empresa Procter & Gamble (NODA; BOND, 2002; NODA;
SATKOWSKI, 2003; NODA et al. 2005; HASSAN et al. 2006), indicando interesse
industrial pela sua produção.
Os teores de PHA acumulado por B. sacchari IPT 101 nos cultivos com diferentes
ácidos graxos como co-substrato variou entre 11,23 e 51,50% da massa seca
celular. Nenhuma relação direta pode ser estabelecida entre o número de
carbonos presente no ácido graxo e o teor de PHA acumulado pela bactéria
(Figura 14).
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PHA acumulado (%MSC)

60
50
40
30
20
10
0
C2 C3 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C18
Fonte de carbono utilizada como co-substrato

Figura 14 - Teor de PHA acumulado por B. sacchari IPT 101 com a
suplementação de cultivos em glicose por ácidos graxos alifáticos
contendo 2 a 18 carbonos

5.2 Fornecimento de Ácidos Graxos Insaturados
A incorporação de monômeros insaturados foi demonstrada para bactérias
do gênero Pseudomonas (LAGEVEEN et al. 1988; FRITZCHE; LENZ; FULLER,
1990; KIM et al. 1995) e Rodospirillum rubrum (LENZ et al. 1990). Os ácidos
graxos insaturados 10-undecenóico, linoleico e petroselínico foram fornecidos, em
conjunto com glicose, para B. sacchari IPT 101 (Tabela 5). Entretanto, apenas o
monômero 3HB foi detectado como constituinte do PHA produzido nessa
condição. Mutantes de B. cepacia IPT 064 foram capazes de incorporar
monômeros 3HV quando cultivadas na presença do ácido 10-undecenóico
(Salomoni, 2005). Entretanto, B. sacchari produziu apenas o homopolímero 3HB,
indicando que o intermediário ácido 4-pentenóico não é utilizado como precursor
para a síntese de 3HPE∆4 por B. sacchari e tão pouco a insaturação é oxidada
permitindo a incorporação de unidades 3HV ao polímero.
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Tabela 5 - Cultivo de B. sacchari IPT 101 em meio mineral contendo glicose e
suplementado com ácidos graxos insaturados
Ácido 10-undecenóico

pH
Inicial Final
7,27
7,52

MSC
(g/L)
2,18

3 HB(mol%)
100,00

Ácido linoleico

7,09

7,13

1,01

100,00

Ácido petroselínico

7,31

7,32

1,28

100,00

Co-Substrato

PHA
3 HV (mol%)

-

%MSC
23,72
14,76
12,62

MSC – massa celular seca, PHA – polihidroxialcanoatos, 3HB – 3-hidroxibutirato, 3hidroxivalerato, %MSC – porcentagem da massa celular seca acumulada na forma de
PHA

5.3 Fornecimento de Ácidos Dicarboxílicos
A incorporação, em PHA, de monômeros contendo grupos carboxila na
porção terminal da cadeia lateral foi demonstrada apenas para o caso de alguns
fungos que são capazes de produzir o polímero polimalato (FISCHER;
ERDMANN; HOLLER, 1989 apud STEINBUCHEL; SCHLEGEL, 1991). Taidi et al.
(1994) demonstraram a produção de P3HB a partir de ácido succínico em R.

eutropha. Anderson et al. (1991) demonstraram que o ácido succínico é um dos
substratos que permite a mais eficiente incorporação de unidades 3HV no
copolímero de P3HB-co-3HV produzido por Rhodococcus sp.
No caso de B. sacchari, ácidos dicarboxílicos (Tabela 6) não inibiram o acúmulo
de P3HB, ao contrário, em presença destas substâncias como co-substrato, foram
observados os maiores valores de massa seca celular e de acúmulo de P3HB
quando comparados às outras fontes de carbono.

Tabela 6 - Cultivo de B. sacchari IPT 101 em meio mineral contendo glicose e
suplementado com ácidos dicarboxílicos
Ácido málico

pH
Inicial Final
7,04
7,13

MSC
(g/L)
4,55

3 HB (mol%)
100,00

Ácido malônico

7,04

7,60

3,75

100,00

Ácido succínico

7,39

7,70

3,77

100,00

Co-Substrato

PHA
3 HV (mol%)

-

%MSC
61,61
51,20
73,74

MSC – massa celular seca, PHA – polihidroxialcanoatos, 3HB – 3-hidroxibutirato, 3hidroxivalerato,%MSC – porcentagem da massa celular seca acumulada na forma de PHA
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5.4 Fornecimento de Precursores de Monômeros Específicos em
PHA
O uso de precursores para a incorporação de monômeros específicos ao
PHA tem sido uma estratégia amplamente utilizada, com o objetivo de diversificar
a composição e propriedades do polímero sintetizado. Essa estratégia foi utilizada
com o objetivo de avaliar precursores específicos para incorporação de unidades
3HV ao PHA (HOLMES; WRIGHT; COLLINS, 1981; HOLMES,1985; DOI et al.
1987).

Tabela 7 - Cultivo de B. sacchari IPT 101 em meio mineral contendo glicose e
suplementado com precursores de outros polímeros.
Co- Substrato
Ácido láctico
γ-butirolactona
4-hidroxibutírico
γ-valerolactona
Ácido 5-cloro valérico

pH
Inicial Final
7,18
7,46
7,34
7,42
7,09
7,21
7,42
7,61
7,31
7,42

MSC
(g/L)
1,25
1,73
2,25
2,03
1,95

3 HB (mol%)
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

PHA
3 HV (mol%)
-

%MSC
14,62
10,86
16,33
56,20
55,92

OBS.
4HB
4HB
4HV
5HV

*Possíveis monômeros sintetizados a partir do co-substrato fornecido
MSC- massa celular seca, PHA – polihidroxialcanoatos, 3HB – 3-hidroxibutirato, 3HV – 3hidroxivalerato, %MSC-porcentagem da massa celular seca acumulada na forma de PHA. Obs.
possíveis monômeros detectados em pequena proporção. 3HHx – 3-hidroxihexanoato, 5HV – 5hidroxivalerato, 4HV – 4-hidroxivalerato, 4HB – 4- hidroxibutirato.

O ácido lático corresponde ao ácido 2-hidroxipropiônico e, portanto,
poderia ser utilizado diretamente como um monômero constituinte de um PHA. De
fato, existe a produção de polilactato (PLA) biodegradável comercializado como
NatureWorks® pela empresa Cargill Industrial Bioproducts (LUNT, 2006).
Entretanto, o PLA resulta da polimerização química em laboratório de moléculas
de lactato, ou mais precisamente, do lactídeo (dímero de lactato), não tendo sido
descrito até o momento um microrganismo produtor de PLA. Estudos da atividade

in vitro da enzima PHA sintase de Chromatium vinosum , realizados por Valentin e
Steinbüchel (1994) revelaram uma pequena atividade para polimerizar lactil-CoA,
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indicando esta enzima como a candidata mais apropriada para biossíntese de
PLA, se é que este produto pode ser obtido biotecnologicamente.
No que se refere ao uso de lactato por bactérias visando à produção de
PHA, a literatura apresenta linhagens de E. coli recombinantes, contendo genes
de Paracoccus denitrificans, capazes de acumular P3HB a partir de lactato de
sódio (MAEHARA et al. 1999), entretanto não se visava uma aplicação industrial.
Mais recentemente, lactato de sódio foi utilizado com fonte de carbono para
promover acúmulo de PHA por bactérias fotossintetizantes, entre as quais

Rhodobacter sphaeroides capazes de crescer a temperaturas entre 37-40oC.
Valores em torno de 30% da massa celular acumulada na forma de PHA foram
observados para linhagens, com indicação de ser composto por P3HB
(LORRUNGRUANG et al., 2006). Análises de fluxos metabólicos por meio de
simulações in silico indicaram que, em Ralstonia eutropha, quando lactato é
fornecido, CO2 é eliminado após a conversão de piruvato a acetil-CoA,
esperando-se a produção de P3HB, entretanto tratou-se de um exercício teórico
(Hong et al. 2003). Em B. sacchari, observou-se a formação de cerca de 15% da
massa celular na forma de P3HB a partir de lactato (Tab. 7). O ácido lático está
presente no soro de leite que é um resíduo da indústria de queijos. Alguns autores
têm avaliado o uso deste resíduo para a produção de PHA (WONG; LEE, 1998;
AHN; PARK; LEE, 2000; NIKEL et al. 2006).
A produção de co-polímeros de 3HB-co-4HB foi demonstrada utilizando
como precursores o ácido 4-hidroxibutírico e γ-butirolactona (KUNIOKA;
NAKAMURA; DOI, 1988; KUNIOKA. KAWAGUCHI; DOI, 1989). Quando R.

eutropha foi suprida com ácido 4-hidroxibutírico, foi obtido um co-polímero
composto por 67mol% de 3HB e 33 mol% de 4HB (KUNIOKA; KAWAGUCHI;
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DOI,1989). Quando ácido butírico foi adicionado como co-substrato, a fração 4HB
diminuiu, indicando que sua presença no polímero varia de 0 a 33 mol%
dependendo das demais fontes de carbono supridas no meio.
Observou-se a produção de cerca de 10 e 15% da massa seca celular na
forma de P3HB quando γ-butirolactona e ácido 4-hidroxibutírico, respectivamente,
foram fornecidos (Tab. 7). Embora os dois substratos tenham permitido o acúmulo
de quantidades expressivas de polímero, a partir de γ-butirolactona, não se
observou nenhuma evidência da incorporação de unidades 4HB. Já o polímero
obtido quando ácido 4-hidroxibutírico foi fornecido como co-substrato para B.

sacchari, quando analisado em cromatografia gasosa, apresentou picos
indicativos de um PHA contendo 4HB como constituinte. Assim, este polímero foi
novamente produzido, purificado e analisado por Ressonância Magnética Nuclear.
A análise dos espectros

13

C e 1H foi feita por comparação com dados

obtidos da literatura (VALENTIN; DENNIS, 1997). Os perfis obtidos na análise são
compatíveis com a incorporação de 4HB no polímero produzido por B. sacchari
(Fig. 15 e 16).
Com relação ao uso de γ-valerolactona, Ralstonia eutropha acumulou
52% da massa celular como um polímero (VALENTIN; SCHONENBAUM;
STEINBUCHEL, 1992), enquanto B. sacchari, no presente trabalho, acumulou
56%. No primeiro caso, o polímero era constituído de cerca de 40 mol% em 3HB,
54 mol% como 3HV e 6 mol% em 4HV, enquanto em B. sacchari , a análise por
cromatografia gasosa revelou um pico com o mesmo tempo de retenção que o
3HV, indicando a presença de traços deste monômero. Assim o polímero foi
novamente sintetizado, purificado e analisado por RMN. Entretanto, esta análise
não permitiu se chegar a uma conclusão sobre a presença de 4HV.
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No que se refere ao uso de ácido 5-cloro valérico, comparando-se os
resultados obtidos com dados da literatura, observa-se que a produção de 5hidroxivalerato a partir deste ácido foi anteriormente descrita por Doi et al. (1987)
que detectaram 5HV como um dos constituintes de PHA sintetizado por R.

eutropha. No caso de B. sacchari, a análise por cromatografia gasosa revelou a
presença de picos com tempo de retenção correspondente ao tempo do 3HV. A
presença deste monômero é corroborada na análise por RMN (dados não
apresentados). Estes resultados sugerem que pelo menos o átomo de cloro foi
removido do substrato.

Figura 15 - Espectros RMN 1H e

13

C de P3HB-co-2,8%4HB produzidos por

Ralstonia eutropha. (VALENTIN; DENNIS, 1997)
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Recentemente, o uso de γ-butirolactona para a produção de PHA por

Hydrogenophaga pseudoflava foi testado em combinação com γ-valerolactona,
tendo se obtido um co-polímero de 3HV e 4HB (CHOI et al. 2003).

Figura 16 - Espectro RMN

13

C e 1H do PHA produzido por B. sacchari utilizando

ácido 4-hidroxibutírico como co-substrato
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5.5 Fornecimento de Álcoois
Na tabela 8 apresentam-se os resultados dos experimentos utilizando
álcoois como co-substrato.

Tabela 8 - Cultivo de B. sacchari IPT 101 em meio mineral contendo
glicose e suplementado com álcoois
Co-Substrato
Álcool amílico
1,4 butanodiol
Álcool isoamílico
Álcool isobutílico
Álcool isopropílico
Glicerol

pH
Inicial Final
7,23
7,46
7,24
7,32
7,24
7,42
7,25
7,40
7,22
7,43
7,11
7,14

MSC
(g/L)
1,51
1,87
1,48
1,84
1,77
2,10

3 HB (mol%)
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

PHA
3 HV (mol%)
-

% MSC
14,81
16,76
11,57
12,22
32,21
38,86

MSC – massa celular seca, PHA – polihidroxialcanoatos, 3HB – 3-hidroxibutirato, 3HV – 3hidroxivalerato,
%MSC – porcentagem da massa celular seca acumulada na forma de PHA.

Álcool amílico, 1,4 butanodiol, álcool isoamílico, álcool isopropílico,
isobutílico e glicerol levaram ao acúmulo de P3HB evidenciando que as enzimas
da bactéria Burkholderia sacchari atuaram na oxidação desses substratos a seus
respectivos ácidos carboxílicos. Álcool amílico deveria ser oxidado a ácido
valérico, um excelente precursor de unidades 3HV em B. sacchari (Tab. 5).
Todavia, não se detectou a presença deste monômero no produto obtido a partir
de álcool amílico. Da mesma forma, 1,4-butanodiol deveria ser oxidado a ácido 4hidroxibutírico, um precursor de 4HB (vide item 5.4.).
A literatura descreve que culturas de Paracoccus denitrificans e

Methylobacterium extorquens sintetizaram P3HB-co-3HV em presença de metanol
a álcool n-amílico, com a diferença que, no polímero acumulado pela primeira
bactéria, havia predomínio de 3HV (91%), enquanto na segunda esta fração
atingiu um valor máximo de 38 mol%, tendo sido proposto que a enzima metanol
desidrogenase seria capaz de oxidar ambos os substratos (UEDA et al. 1992).
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Dentre os álcoois testados, glicerol foi aquele que permitiu o acúmulo de
maior quantidade de P3HB por B.sacchari. Considerando que o glicerol é um
importante resíduo do processo de produção de biodiesel (ASHBY; SOLAIMAN;
FOGLIA, 2004), sua utilização para a produção de P3HB por B.sacchari pode ser
promissora.

5.6 Fornecimento de Substratos Contendo Grupos Aromáticos
3 hidroxi ácidos contendo grupos aromáticos na cadeia lateral foram
detectados em PHA produzidos por Pseudomonas a partir de ácido 5-fenilvalérico
(CURLEY et al. 1996) e a partir dos ácidos 6-fenilhexanóico, 7-fenilheptanóico, 8feniloctanóico, 9-fenildecanóico e 10-fenil-decanóico (GARCÍA et al. 1999). Foi
detectada apenas pequena quantidade de P3HB produzido por B. sacchari
utilizando ácido salicílico ou fenilacético como co-substrato, indicando que tais
fontes de carbono não são boas para promover a incorporação de monômeros
contendo grupos aromáticos, além de serem fortes inibidores do acúmulo de
P3HB a partir de glicose (Tabela 9). García et al. (1999) também não detectaram a
produção de PHA por linhagem de P. putida utilizando ácido fenilacético como
substrato.

Tabela 9 - Cultivo de B. sacchari IPT 101 em meio mineral contendo glicose e
suplementado com diferentes co-substratos
Co-substrato
Ácido salicílico
Ácido fenilacético

pH
Inicial Final
7,40
6,90
7,22
7,32

MSC
(g/L)
1,25
1,76

3 HB (mol%)
100,00
100,00

PHA
3 HV (mol%)
-

% MSC
2,71
8,01

MSC – massa celular seca, PHA – polihidroxialcanoatos, 3HB – 3-hidroxibutirato,
3HV – 3-hidroxivalerato, %MSC – porcentagem da massa celular seca acumulada
na forma de PHA.
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6 PERSPECTIVAS FUTURAS
B. sacchari IPT 101 é uma bactéria isolada de solo de canavial que tem
demonstrado grande potencial para a produção de P3HB e copolímeros de P3HBco-3HV (GOMEZ et al. 1997; SILVA et al. 2000; SILVA et al. 2004). Neste
trabalho, foi avaliado o potencial de incorporação de diferentes monômeros por B.

sacchari.
A partir de ácido hexanóico foram encontradas evidências da incorporação
do monômero 3HHx. Estudos futuros deverão avaliar o potencial de B. sacchari
em produzir PHA contendo diferentes frações de unidades 3HHx. Além disso,
óleos vegetais ou ácidos graxos derivados destes também deverão ser avaliados
visando desenvolver processos economicamente viáveis de produção deste
copolímero.
Da mesma forma, ácido 4-hidroxibutírico ou γ−butirolactona deverão ser
avaliados como substratos que permitam a produção de copolímeros contendo
diferentes frações de unidades 4HB.
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7 CONCLUSÃO
Este trabalho permitiu as seguintes conclusões:
1. Burkholderia sacchari é capaz de produzir PHA a partir de ácidos
graxos, como ficou evidenciado pela incorporação de monômeros
3HV a partir de ácidos graxos contendo número ímpar de
carbonos. A partir de ácidos graxos com número par de carbonos,
foi observada a produção do homopolímero P3HB. Existem
evidências da incorporação de 3 hidroxihexanoato (3HHx) por B.

sacchari a partir de ácido hexanóico;
2. Ácidos graxos insaturados também permitiram a síntese de P3HB
por B. sacchari, indicando que ácidos graxos provenientes de óleos
vegetais poderiam ser utilizados para a produção industrial de PHA
por esta bactéria;
3. Ácidos dicarboxílicos foram excelentes substratos para a produção
de P3HB por B. sacchari. Nenhum indício da incorporação de
grupos carboxila na cadeia lateral do PHA foi observado.
4. Ácido lático levou à produção de P3HB, como observado em outras
bactérias;
5. Embora nenhuma evidência para a produção de 4HB por γbutirolactona tenha sido obtida, análise por RNM do polímero
produzido a partir de ácido 4-hidroxibutírico, indica a incorporação
deste monômero pela PHA sintase de B. sacchari;
6. Gama-valerolactona e ácido 5-clorovalérico levaram à incorporação
de pequena fração de unidades 3HV e a análise por RNM não foi
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conclusiva com relação à incorporação de 4HV e 5 HV,
respectivamente;
7. Álcoois foram também utilizados eficientemente para a produção
de P3HB por B. sacchari. Entretanto, álcool amílico e 1,4butanodiol, precursores prováveis de 3HV e 4HB, não levaram à
incorporação destes monômeros;
8. Glicerol pode ser utilizado para a produção economicamente viável
por B. sacchari, sugerindo que resíduos do processo de produção
de biodiesel poderiam ser utilizados industrialmente;
9. Resultados obtidos utilizando ácidos salicílico e fenilacético
demonstraram

que

B.

sacchari

aromáticos a partir destas fontes.

não

incorpora

monômeros
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