


  

RESUMO 

 
CINTRA, ACSD. Alfa-oxidação de propionato está envolvida na redução da produção de 

plástico biodegradável em Burkholderia sacchari? [Dissertação]. São Paulo: Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2008. 

 

Burkholderia sacchari é uma nova espécie bacteriana do solo brasileiro que tem a capacidade 

de crescer em sacarose e acumular grânulos intracelulares de poliésteres pertencentes à família 

dos polihidroxialcanoatos (PHA). Quando cultivado em sacarose, o homopolímero poli-3-

hidroxibutirato é acumulado por esta bactéria, que é usado como um plástico biodegradável e 

biocompatível. Quando sacarose e ácido propiônico são fornecidos como fontes de carbono, as 

células de B. sacchari acumulam o copolímero poli-3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato 

(P3HB-co-3HV). Entretanto, uma pequena porcentagem do ácido propiônico fornecido é 

convertido a unidades 3HV devido à eficientes vias catabólicas que convertem este substrato 

preferencialmente a biomassa, CO2 e água, reduzindo portanto a eficiência da produção do 

polímero. Ao menos duas vias do catabolismo de propionato foram previamente propostas em 

B. sacchari: α-oxidação e ciclo do 2-metilcitrato (2MCC), sendo somente a última confirmada 

no nível molecular. Mutantes UV, obtidos anteriormente, foram incapazes de crescer em 

propionato (prp) e também apresentaram fenótipo afetado no crescimento em intermediários 

da α-oxidação. No presente trabalho, após uma busca em bibliotecas genômicas de B. 

sacchari, uma delas construída também no presente trabalho, três diferentes fragmentos de 

DNA presentes nos clones A1, P1 e P2 foram capazes de restaurar o fenótipo prp+ aos 

mutantes. Experimentos quantitativos revelaram que A1 somente restaurou parcialmente a 

conversão de propionato a unidades 3HV aos mutantes. P1 foi capaz de restaurar a capacidade 

de crescimento em propionato, e em outros intermediários da α-oxidação, a um dos mutantes. 

Um DNA de 1.2 Kb, subfragmento de P1, ainda capaz de complementar mutantes prp, foi 

subclonado e seqüenciado, demonstrando similaridade a seqüências de DNA codificadoras de 

reguladores transcricionais do tipo LysR de várias bactérias, incluindo espécies de 

Burkholderia. Regiões adjacentes a LysR em diferentes genomas de Burkholderia são 

anotados como codificadores de acil-CoA desidrogenases, ao lado de proposta acil-CoA 

transferases/carnitina desidrogenases e de uma permease do facilitador maior da superfamília 

MFS-1. Após confirmação das mesmas regiões adjacentes em B. sacchari e também a sua 

específica deleção, será possível provar a presença da via do catabolismo de propionato 

indicada neste trabalho.  

Palavras-chave: Burkholderia sacchari, polihidroxialcanoatos, polímeros biodegradáveis, 

catabolismo de ácido propiônico, 3-hidroxivalerato (3HV). 



  

ABSTRACT 

 
CINTRA, ACSD. Is propionate alfa-oxidation involved in the reduction of biodegradable 

plastic production in Burkholderia sacchari? [Dissertation]. São Paulo: Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2008. 

 
Burkholderia sacchari is a new bacterial species from Brazilian soil, able to grow in sucrose, 

accumulating intracellular granules of polyester belonging to the polyhydroxyalkanoate family 

(PHA). When cultivated on sucrose, the homopolymer poly-3-hydroxybutyrate is accumulated 

by this bacterium, which is used as biodegradable and biocompatible plastic. When sucrose 

and propionic acid are supplied as carbon sources, B. sacchari cells accumulate the copolymer 

poly-3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate (P3HB-co-3HV). However, a small percentage 

of the propionic acid supplied is converted to 3HV units, because efficient catabolic pathways 

convert this substrate preferentially to biomass, CO2 and water, thus reducing the efficiency of 

polymer production. At least two propionate catabolic pathways have been previously 

indicated in B. sacchari: α-oxidation and the 2-methylcitric acid (2MCC), the latter confirmed 

at molecular level. UV mutants previously obtained were unable to grow in propionate (prp) 

and also showed the phenotype affected concerning grow on intermediates of propionate α-

oxidation. In the present work, after a screening in B. sacchari genomic libraries, one of them 

constructed also in the present work, the prp+ phenotype was restored to the mutants by three 

different DNA fragments harbored by clones A1, P1 and P2. Quantitative experiments revealed 

that A1 restored only partially the quantitative conversion of propionate to 3HV units to the 

mutants. P1 restored the ability to grow in propionate and in other intermediates of α-oxidation 

to one prp mutant. A DNA 1.2 Kb subfragment of P1, still able to complement prp mutants, 

was subcloned and sequenced, showing similarity to DNA sequences encoding to LysR-type 

transcriptional regulators of various bacteria, including Burkholderia species. Adjacent 

regions to LysR in different genomes of Burkholderia are annotated as encoding to acyl-CoA 

dehydrogenases, neighboring a predicted acyl-CoA transferases/carnitine dehydratase and a 

permease of the major facilitator superfamily MFS-1. After confirmation of the same adjacent 

regions in B. sacchari and also their especific deletion, it will be possible to prove the 

presence of the pathway indicated here in the catabolism of propionate. 

 

 

Key words : Burkholderia sacchari, polyhydroxyalkanoates, biodegradable polymers, 

propionic acid catabolism, 3-hydroxyvalerate (3HV). 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Nas últimas décadas, o acúmulo de lixo plástico não biodegradável se tornou 

uma preocupação ambiental recorrente. No mundo, são consumidos anualmente 

aproximadamente 140 milhões de toneladas de plástico. Para o processamento deste 

material, são ainda empregadas cerca de 150 milhões de toneladas de combustíveis 

fósseis, cuja substituição é difícil (Suryiamongkol et al., 2007). Neste cenário, a busca 

por materiais biodegradáveis, produzidos a partir de matérias-primas renováveis tem 

sido o objeto de estudo em diversos países, entre os quais, o Brasil apresenta boas 

perspectivas de sucesso (Nonato et al., 2001, Pradella, 2006). Entre as alternativas em 

estudo, destaca-se um grupo de biopolímeros, genericamente denominados 

polihidroxialcanoatos (PHA). PHA são bioplásticos naturais sintetizados e 

catabolizados por vários organismos. Constituem uma família de poliésteres 

acumulados intracelularmente por microrganismos na forma de grânulos e que 

apresentam importância biotecnológica por serem aplicados na produção de plásticos 

e elastômeros biodegradáveis e biocompatíveis (Steinbüchel & Valentin, 1995, 

Madison & Huisman, 1999, Gomez & Bueno Netto, 2001), aplicáveis na confecção 

de embalagens diversas, além de produtos farmacêuticos e médicos (Holmes, 1985, 

1988;  Valappil et al., 2006). As aplicações dependem de suas propriedades, assim 

sendo, diversos estudos vêm sendo desenvolvidos para avaliar as propriedades dos 

PHA puros ou combinados a outros materiais (Caraschi & Leão, 1999, Caraschi et al., 

2003, Quental & Felisberti, 2001, Rodríguez et al., 2003, Pachekoski et al., 2003, 

Formolo et al., 2003, Bucci, 2003, Silva et al., 2007).  

Burkholderia sacchari IPT/LFM 101 é uma linhagem bacteriana, Gram 

negativa, isolada de solo brasileiro num programa de seleção de microrganismos 

capazes de produzir PHA a partir de sacarose, matéria-prima abundante no país 

(Gomez, 1994; Gomez et al., 1996). Entre diferentes linhagens testadas, esta se 

destacou por sua capacidade de rápido crescimento nesta fonte de carbono, bem como 

acúmulo de altas porcentagens de PHA no seu interior (Gomez et al., 1996; Gomez et 

al., 1997). Estudos taxonômicos, envolvendo laboratórios do Brasil, Alemanha e 

Bélgica, indicaram que a linhagem IPT/LFM 101 representa uma nova espécie no 

gênero Burkholderia, tendo sido então proposto o nome Burkholderia sacchari 
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(Brämer et al., 2001; Silva et al., 2001 a, b). Ao ser cultivada em sacarose, sob 

limitação de um nutriente essencial ao crescimento 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) (Silva, 1998) (Figura 1). 

P3HB e P3HB-co-3HV estão entre os PHA mais estudados e sua produção industrial  

foi viabilizada (Bueno Netto et al., 1993, Nonato et al., 2001, Ereno et al., 2007), em 

virtude do seu potencial como substituto dos plásticos convencionais, em aplicações 

que vão desde a produção de embalagens, até aplicações médicas que requerem 

biocompatibilidade e maior grau de pureza (de Koning et al., 1995, 1996).  

  

 
Figura 1 Estrutura do copolímero de poli-3-hidroxibutirato-co-3- hidroxivalerato 

  (P3HB-co-3HV) 
 

A incorporação de unidades 3HV pode ser obtida pelo fornecimento de 

valerato ou propionato como co-substrato, gerando um copolímero mais flexível com 

maior variedade de aplicações (Holmes, 1985). O co-substrato mais comumente 

adicionado é o propionato; entretanto, dois fatores constituem dificuldades 

operacionais ao seu uso: o seu custo, aproximadamente três vezes maior que o da 

sacarose, e o seu baixo aproveitamento por bactérias para a síntese do copolímero. 

Dada a eficiência de crescimento de B. sacchari  em sacarose, esta bactéria foi testada 

também frente a uma mistura de sacarose e propionato sem, no entanto, ter 

demonstrado maior eficiência na conversão deste último em unidades 3HV de modo 

similar ao que ocorre com outros gêneros (Silva, 1998). Assim, foram obtidos por 

irradiação ultravioleta, mutantes desta bactéria incapazes de crescer em propionato, 

mas ainda capazes de utilizá-lo para a produção de 3HV. Os mutantes foram 

classificados fenotipicamente quanto à capacidade de crescer em intermediários da α-

oxidação tendo sido classificados em quatro grupos (mutantes prp) (Tab. 1). Os 

resultados de avaliação da eficiência dos mutantes na geração de unidades 3HV a 
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partir de propionato mostraram um aumento de até oito vezes sobre este fator de 

conversão de propionato a unidades 3HV, definido como Y3HV/prp (Silva et al., 1996, 

Silva, 1998, Silva & Gomez, 1998, Silva et al., 2000). Os valores de Y elevaram-se 

de 0,10 g/g na linhagem selvagem para até 0,80 g/g em linhagens selvagens indicando 

seu alto potencial para uso industrial em processo desenvolvido pelo Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A - IPT - e licenciado para 

produção industrial (Bueno Netto et al., 1993, Silva & Gomez, 1998).  

 

Tabela 1. Grupos fenotípicos de mutantes de B. sacchari  obtidos, considerando a 
utilização de intermediários da α-oxidação de propionato (Silva et al., 
1996). 

 
LINHAGEM/GRUPO FENÓTIPO 

Selvagem sac+ acet+ prp+ lac+ pir+ 

Grupo I sac+ acet- prp- lac- pir- 

Grupo II sac+ acet- prp- lac? pir- 

Grupo III sac+ acet- prp- lac+ pir- 

Grupo IV sac+ acet+ prp- lac+ pir+ 

sac: meio contendo sacarose; acet: meio contendo acetato; prp: meio contendo propionato; lac: meio contendo lactato; pir: meio 
contendo piruvato;  
+crescimento; -ausência de crescimento 

 

Uma análise do desempenho dos mutantes obtidos mostra que o valor de 

Y3HV/Prop = 0,10 g/g, apresentado pela linhagem selvagem, foi aumentado para 

Y3HV/Prop = 0,35 g/g e Y3HV/Prop = 0,80 g/g em mutantes afetados no consumo de 

intermediários da α-oxidação e em um outro grupo não afetado no uso de tais 

intermediários (Tab. 2), respectivamente. Tais valores significam uma redução de até 

53% dos custos com fonte de carbono na produção de polímero para plástico 

biodegradável (Silva, 1998). Não se observou a formação de 3HV a partir de substrato 

não relacionado nestes mutantes (Silva et al., 2000), o que indica que 3HV é formado 

apenas a partir de ácido propiônico. Em biorreator, em função da estratégia de cultivo 

adotada, o fator de conversão de propionato em unidades 3HV do mutante IPT/LFM 

189 aumentou de Y3HV/Prop = 0,80 g/g para Y3HV/Prop = 1,20 g/g na fase de acúmulo de 

polímero (Silva et al., 2000).  
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Tabela 2. Eficiência de mutantes de Burkholderia sacchari  LFM 101 na 
conversão de propionato a unidades 3HV (Silva, 1998; Silva et al., 
2000) 

 
LINHAGEM 

 
GRUPO 

 
FENÓTIPO* 

 
PHA 
(%) 

 
3HB 

(mol%) 

 
3HV 

(mol%) 

 
Y3HV/Prop** 

(g/g) 
       

LFM 101a selvagem sac+, acet+, prp+, lac+, pir+ 37.58 93.83 6.2 0.10 

LFM 177 31.39  88.6  11.4  0.14  

LFM 178 39.20  87.9  12.1  0.15  

LFM 179 23.28  83.3  16.7  0.10  

LFM 180 24.16  74.9  25.1  0.21  

LFM 181 23.66  82.5  17.5  0.10  

LFM 182 28.29  83.3  16.7  0.14  

LFM 183 

 
 
 
 
 
I 

 
 
 
 

sac+, acet-, prp-, lac-, pir- 

43.17  84.1  15.9  0.34  

LFM 184 34.52  78.8  21.2  0.27  

LFM 185 40.47  82.6  17.4  0.35  

LFM 186 42.14  82.4  17.6  0.34  

LFM 187 34.72  79.7  20.3  0.30  

LFM 188 

 
 
 

II 

 
 
 

sac+, acet-, prp-, lac?, pir- 

34.56  91.8  8.2  0.16  

LFM 198 43.27  82.3  17.7  0.35  

LFM 190 44.19  80.1  19.9  0.37  

LFM 191 

 
III 

 
sac+, acet-, prp-, lac+, pir- 

36.69  90.3  9.7  0.16  

LFM 189 25.8 44.7 55.3 0.81 

LFM 192 7.67  48.5  51.5  0.35  

LFM 193 27.96  31.7  68.3  0.70  

LFM 194 25.16  41.4  58.6  0.77  

LFM 195 32.39  39.0  61.0  0.81  

LFM 196 31.81  33.2  66.8  0.78  

LFM 197 

 
 
 
 

IV 

 
 
 
 

sac+, acet+, prp-, lac+, pir+ 

29.35  33.5  66.5  0.73  

*Grupos fenotípicos de mutantes de B. sacchari obtidos, considerando a utilização de intermediários da alfa-oxidação de 
propionato; **Y3HV/Prop: Fator de conversão de ácido propiônico em unidades 3HV (g/g). 
Experimento representativo de 4 repetições, nas quais foram observados valores de Y3HV/Prop=0.099+0.004 g/g;   
 
 

Posteriormente, foi demonstrado que a conversão de propionato em 3HV pelo 

mutante IPT/LFM 189 pode ser ainda maior pelo emprego de técnicas de Engenharia 

Bioquímica, nas quais se controlam a vazão de alimentação da mistura de substratos 

para dentro do biorreator, bem como a razão sacarose/propionato empregada para o 

crescimento e acúmulo de PHA com o mutante IPT/LFM 189 (Rocha, 2002, Rocha et 

al., 2002, Rocha et al., 2007). 

Ainda com o objetivo de melhorar e conhecer esta linhagem, foi obtida outra 

classe de mutantes incapazes de despolimerizar PHA intracelularmente (Filipov et al., 

2001). 
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Estes estudos fisiológicos e moleculares de mutantes prp de B. sacchari  

permitiram sugerir que a baixa conversão de propionato a 3HV pela via de síntese de 

polímero resulta da existência de pelo menos duas vias do catabolismo que 

competem, e são mais eficientes, por este substrato: α-oxidação  e o ciclo de 2-

metilcitrato (2MCC) (Silva et al., 2000, Gregório et al., 2001). No entanto, a 

proposição desta primeira via foi baseada apenas em evidências fenotípicas de 

mutantes estudados. Já a existência do 2MCC foi comprovada em B. sacchari  por 

estudos moleculares (Brämer et al., 2002). Embora diversas vias de catabolismo de 

propionato tenham sido propostas na literatura, o 2MCC é a única comprovada no 

nível molecular, tendo sido descrita em bactérias no final da década passada (Textor 

et al., 1997).  

No que se refere aos mutantes afetados na utilização de intermediários da α-

oxidação  (grupos I, II e III da Tab. 1), especulou-se que esta possível via poderia 

assumir um papel mais importante sob condições de crescimento celular, e não de 

acúmulo, uma vez que 90% dos mutantes prp obtidos em estudos anteriores 

aprestaram este fenótipo (Silva et al., 2000). Além destas características fenotípicas e 

da alteração dos valores de Y3HV/Prop, sabe-se que muitos desses mutantes não foram 

complementados por fragmentos de DNA genômico de B. sacchari   portadores de 

regiões de genes do 2MCC, nem por outras regiões capazes de complementar outros 

mutantes prp do grupo IV (Cintra et al., 2005). Outro dado a ser considerado é que os 

resultados de eficiência de conversão de propionato a unidades 3HV dos mutantes 

afetados no 2MCC e na α-oxidação  indicam que a inativação de ambas as vias 

poderia resultar na geração de mutantes apresentando valores próximos ao  máximo 

teórico de Y3HV/Prop calculado em 1,35 g/g (Silva et al., 1996, Silva et al., 2000).  

Neste contexto, este trabalho estudou os mutantes dos grupos I, II e III, 

afetados na utilização de intermediários da α-oxidação, com o intuito de identificar a 

natureza da modificação por eles sofrida. Para isso, uma biblioteca genômica da 

linhagem selvagem de B. sacchari foi construída para se realizar uma busca de 

fragmentos de DNA genômico capazes de restituir o fenótipo prp aos mutantes em 

estudo. Tais fragmentos foram caracterizados, subclonados e seqüenciados a fim de 

trazer maiores evidências moleculares da presença ou não de uma outra possível via 

do catabolismo de propionato em B. sacchari.  
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1.1 Objetivo 
 

O presente trabalho estudou mutantes de B. sacchari  incapazes de crescer em 

propionato (prp-) e afetados na utilização de intermediários da α-oxidação, mas ainda 

capazes de acumular P3HB-co-3HV, buscando obter ferramentas que permitam trazer 

evidências moleculares da presença ou não desta via como parte do catabolismo deste 

substrato nesta linhagem microbiana.  

Para isto, o plano de trabalho consistiu de: 

• Confirmação da caracterização fenotípica e reclassificação dos 

mutantes prp dos grupos I, II e III de B. sacchari; 

• Construção de uma biblioteca genômica da linhagem selvagem de B. 

sacchari; 

• Clonagem de fragmentos de DNA genômico capazes de restituir o 

fenótipo prp a mutantes em estudo de B. sacchari;  

• Caracterização, subclonagem e seqüenciamento dos fragmentos 

obtidos. 
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2 SÍNTESE DA BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL 

 

2.1  Polihidroxialcanoatos e sua produção no país 
 

PHA compõem um grupo bastante diversificado de poliésteres acumulados 

por grande número de bactérias, sob condições especiais de cultivo, na forma de 

grânulos intracelulares (Steinbüchel & Valentin, 1995). Os grânulos intracelulares de 

PHA são formados quando há limitação de um ou mais elementos essenciais ao 

crescimento bacteriano, como nitrogênio, fósforo ou magnésio, e são usados como 

fontes de energia, equivalentes redutores e de carbono quando esses elementos 

essenciais voltam a ser fornecidos, permitindo a multiplicação celular a partir da 

reserva polimérica (Anderson & Dawes, 1990; Kahar et al., 2004). Recentemente, o 

significado ecológico e agrícola dos PHA para bactérias foi revisto, enfatizando o seu 

papel estratégico como fator de sobrevivência de microorganismos sob estresse em 

diversos ambientes (Kadouri et al., 2005). Quando extraídos do interior das células, 

PHA constituem materiais com propriedades termoplásticas e/ou elastoméricas, são 

insolúveis em água, enantiômeros puros, não tóxicos, piezoelétricos e exibem um alto 

grau de polimerização e pesos moleculares de até vários milhões de Daltons 

(Steinbüchel & Hein, 2001). Em função destas características, sua produção e 

aplicabilidade vêm sendo estudadas em todo o mundo (Byrom, 1990, Madison & 

Huisman, 1999, Sudesh et al, 2001, Nonato et al., 2001, Pradella, 2006, Silva et al., 

2007). Estas características, associadas principalmente à sua biodegradabilidade e 

biocompatibilidade, fazem com que estes materiais sejam uma alternativa 

ambientalmente correta ao uso dos plásticos de origem petroquímica dado o seu 

impacto ambiental.  

No Brasil, os mais diversos aspectos têm sido estudados. Foram isolados e 

caracterizados novos microrganismos capazes de utilização de diversas matérias-

primas para a produção de PHA com diferentes composições monoméricas. Diversas 

linhagens bacterianas foram modificadas geneticamente para melhorar sua capacidade 

de utilização de novas matérias-primas, bem como sua capacidade de acúmulo quali e 

quantitativo. Este desenvolvimento no país foi recentemente revisto por Silva e 

colaboradores (2007).  
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Isto se torna especialmente relevante pelo fato de que os nichos de aplicação 

de PHA dependem de suas propriedades físicas e químicas, determinadas pela 

composição monomérica, que por sua vez, depende da capacidade metabólica do 

organismo produtor e da matéria-prima (substrato) a ele oferecida, como destacados 

na Figura 2 (Rehm & Steinbüchel ,1999; Gomez et al., 2005).   

 

 

 
Figura 2. Esquema da síntese de PHA em bactérias. Os quadros destacam os pontos-

chave para modificar a composição monomérica dos PHA que influi nas suas 
propriedades e conseqüentes aplicações (Gomez et al., 2005) 

 

 

A partir de 1992, a produção de alguns tipos de PHA vem sendo estudada, 

destacando-se, por suas propriedades,  P3HB e  P3HB-co-3HV. Encontram-se em 

estudo o uso de matérias-primas renováveis pela agricultura, tais como sacarose, 

melaço, hidrolisado de bagaço de cana (Bueno Netto et al., 1993, Gomez & Bueno 

Netto, 1997; Silva, 2000; Gomez & Bueno Netto, 2001, Silva et al., 2002, Silva et al., 

2004). Um dos resultados mais importantes deste desenvolvimento no país é a 

produção em escala piloto, que se iniciou empregando-se derivados da cana-de-açúcar 

(Nonato et al., 2001). Outro resultado importante, foi o isolamento e identificação da 
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nova espécie de bactéria Gram-negativa Burkholderia sacchari  IPT/LFM 101 

(Brämer 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., 2002, Lopes et al., 2005). 

Embora os PHA sejam conhecidos há décadas e seu potencial para algumas 

aplicações tenha sido demonstrado, em outros países do mundo em que sua produção 

foi estudada, houve relativamente pouca efetividade na transferência da tecnologia 

para a produção em grande escala. Os fatores que influíram neste cenário vão desde a 

dificuldade de expressão dos genes bacterianos codificadores em organismos de 

potencial maior produtividade, como as plantas (Poirier et al., 1992, 1995, ISBP 

2002), até a necessidade de grande quantidade de combustível fóssil para transporte, 

separação e purificação, anulando assim o impacto ambiental por sua 

biodegradabilidade (Gerngross & Slater, 2000). 

Uma análise deste conhecimento acumulado no país permite apontar como 

alvo atual o controle destes diferentes aspectos da produção de PHA para assim, uma 

vez determinada uma propriedade necessária a uma dada aplicação, modular a sua 

composição monomérica, de sorte a se produzirem polímeros sob medida para 

aplicações estratégicas, a partir do controle dos fluxos metabólicos do microrganismo 

produtor, bem como das estratégias de produção em biorreator, num trabalho 

intrinsecamente multidisciplinar. 

No cenário mundial, para produção de PHA a redução de custos é um fator 

que tem sido o alvo das diversas iniciativas e estudos. Assim, a obtenção de 

microrganismos, recombinantes ou não, com maior eficiência de produção, capazes 

de utilização de resíduos agro-industiais, melhoramento dos fluxos metabólicos e de 

processos de engenharia estão entre as estratégias abordadas (Li et al., 2007). Estudos 

para modificação da estrutura de PHA têm sido desenvolvidos para alterar suas 

propriedades, ampliando suas possibilidades de aplicação médica e industrial (Hazer 

& Steinbüchel, 2007). 

 

2.2 Síntese de PHA em bactérias 
 

Embora um grande número de monômeros diferentes já tenha sido detectado 

como constituinte de PHA, convém destacar que a síntese e incorporação destes 
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monômeros dependem do fornecimento de um substrato adequado, que possa ser 

convertido no hidroxiacil-CoA desejado, através das vias metabólicas existentes na 

célula bacteriana. Além disso, é necessário que a célula bacteriana contenha uma 

enzima PHA sintase, que seja capaz de incorporar o hidroxiacil-CoA gerado ao 

poliéster em formação (Gomez, 1994), já destacados na Figura 1. 

Em diversas bactérias, a partir de acetil-CoA obtida do catabolismo de 

carboidratos, por exemplo, a síntese do homopolímero 3HB 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 3-hidroxibutiril-CoA 

por ação da acetoacetil-CoA redutase. A PHA sintase, finalmente, incorpora cada 

molécula de 3-hidroxibutiril-CoA à cadeia polimérica em crescimento. Na presença 

de um co-substrato, como o propionato, por exemplo, uma molécula de propionil-

CoA poderá então se condensar com uma de acetil-CoA e, seguindo as etapas 

posteriores, formar 3-hidroxivaleril-CoA a ser incorporada pela PHA sintase para 

formar o copolímero P3HB-co-3HV (Figura 3). 

 
Figura 3. Síntese de P3HB-co-3HV a partir de carboidratos e ácido propiônico em 

Rastonia eutropha (Steinbüchel e Pieper, 1992). 
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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 deste substrato 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), caso todo propionato 

fornecido gere propionil-CoA, condensando-se com acetil-CoA proveniente 

exclusivamente de carboidratos (Figura 3). 

A síntese de P3HB-co-3HV a partir de acetil-CoA e propionil-CoA é 

catalisada por uma β-cetotiolase, uma 3-cetoacil-CoA redutase NADPH-dependente e 

uma PHA sintase. Em R. Eutropha foi demonstrada a existência de três β-cetotiolases 

codificadas por genes phaA, que codifica a enzima β-cetovaleril-CoA e bktB, que 

demonstrou grande importância para a síntese de unidades 3HV, visto que em estudo 

com linhagens de E. coli recombinante, a quantidade de unidades 3HV incorporadas 

no PHA, produzido a partir de propionato, muda signitivamente na presença ou 

ausência deste gene no genoma da bactéria (Slater et al., 1998). 

A baixa eficiência nesta conversão, observada na maioria das bactérias, pode 

ser atribuída à existência de vias bastante eficientes de catabolismo deste substrato 

(Sprat et al., 1981), que conduzem uma importante parcela para a síntese de unidades 

3HB ou CO2, precedida, portanto, da formação em maior proporção de acetil-CoA e 

não propionil-CoA. 

Quando ácido propiônico é fornecido a Ralstonia eutropha como única fonte 

de carbono, o polímero resultante possui cerca de 45 mol% em unidades 3HV (Doi et 

al., 1987; Anderson & Dawes, 1990). Supondo-se que um polímero contendo 50 

mol% de unidades 3HV fosse formado, isto significaria que pelo menos 3/4 do ácido 

propiônico fornecido teria se convertido a acetil-CoA (1/4 dos quais se condensaria 

com propionil-CoA para formar unidades 3HV e 2/4 se condensariam na forma de 

acetil-CoA, aos pares, para formar unidades 3HB). Esta observação assume grande 

importância industrial, já que o ácido propiônico é um substrato relativamente caro 

para a produção de PHA, tendo sido desenvolvidos programas de obtenção de 

mutantes mais eficientes na canalização de propionato a unidades 3HV (Byrom, 1990, 

Sartori,1998;  Silva, 1998, Silva et al., 2000). Para a obtenção de mutantes mais 

eficientes na conversão de propionato a unidades 3HV, é de fundamental importância 

o conhecimento das vias metabólicas envolvidas no catabolismo deste substrato e que 
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podem atuar de modo competitivo com a via de síntese de P3HB-co-3HV, como será 

discutido a seguir. 

 

2.3 Catabolismo de propionato em diferentes organismos 
 

O fato do estudo do catabolismo de propionato apresentar um vínculo com a 

produção de plásticos biodegradáveis, não faz com que necessariamente apenas seja 

relevante para este tema. Assim, o conhecimento de outras abordagens para o estudo 

do metabolismo (degradação e síntese) deste componente pode ser útil para a 

comparação das vias conhecidas e das ferramentas empregadas.  

O estudo do metabolismo de propionato tem assumido grande importância 

tanto em eucariotos como em procariotos. Em humanos, propionato é formado em 

decorrência da degradação de uma série de compostos oriundos da dieta, como 

treonina, metionina, isoleucina e valina, ácidos graxos de cadeia ímpar, colesterol e 

outros metabólitos. Deficiências no seu catabolismo levam a doenças como acidemias 

que podem ser bastante severas levando à morte já no primeiro dia de vida (Fenton & 

Rosenberg,1995, Ugarte et al., 1999, Chloupková et al., 2000) . Em ruminantes, 

propionato é gerado como resultado da fermentação de carboidratos por diversos 

organismos e, junto com acetato, constitui fonte de energia para estes animais. É 

também produzido e consumido em ambientes metanogênicos (Stams et al., 1998). 

Ácido propiônico também pode ser produzido por fermentação de amido ou açúcar 

por Propionibacterium acidipropionici (Carrondo et al., 1988, Blanc & Goma, 1989, 

Raecker et al., 1992) e pode ser utilizado para fragrâncias e agentes flavorizantes e 

conservantes. 

Em bactérias, o catabolismo de propionato vem sendo estudado por ser o 

último composto oriundo da degradação de ácidos graxos de cadeia ímpar através da 

β-oxidação, tendo uma estrutura que não é alvo das reações de degradação de ácidos 

graxos ímpares de cadeia maior que a ele deram origem. Recentemente, o uso de 

propionato, juntamente com açúcares, adquiriu importância na obtenção de 

polihidroxialcanoatos (PHA), polímeros biodegradáveis, como P3HB-co-3HV, 

justamente para introduzir a fração 3HV e melhorar as propriedades do polímero 

(Steinbüchel, 1991). Alguns microrganismos, no entanto, se mostraram capazes de 

sintetizar polímero com unidades 3HV a partir de substrato não relacionado 
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estruturalmente a este monômero. Este fato despertou o interesse pelo estudo de vias 

capazes de fornecer propionil-CoA para a síntese de unidades 3HV em Nocardia 

coralina, Rhodococcus ruber e outros organismos relacionados (Valentin & Dennis, 

1996).  Recentemente, Aldor e colaboradores (2002) desenvolveram um sistema de 

expressão, envolvendo um gene do ciclo de 2-metilcitrato (prpC), associado a genes 

de formação de propionil-CoA em E. coli (sbm e ygfG) e genes de biossíntese de PHA 

de Acinetobacter (phaBCA). O sistema desenvolvido permitiu obter uma linhagem 

recombinante de Salmonella enterica capaz de produzir 3HV sem o fornecimento 

exógeno de propionato. Entretanto, trata-se de produzir propionil-CoA a partir de 

succinato, que é a via com reações que se processam no sentido inverso às do 

catabolismo de propionato em humanos e outros eucariotos. 

Os trabalhos mais antigos que estudaram o catabolismo de propionato em 

microrganismos utilizavam ferramentas como a análise de metabólitos após o 

fornecimento de propionato marcado, ou ainda análise de atividades enzimáticas, que 

levaram à proposição de diversas vias (London et al., 1999). Em algumas bactérias a 

atuação simultânea de mais de uma via foi proposta para a sua transformação em 

acetil-CoA ou succinato (Evans et al., 1993). Diversas vias do catabolismo de 

propionato em bactérias foram assim propostas (Figura 4) e serão discutidas a seguir.  

 
Figura 4. Principais vias descritas para o catabolismo de ácido propiônico (Textor et al., 

1997): a) α-oxidação, b) β−oxidação, c) α−carboxilação, d) carboxilação 
redutiva e e-g) condensações de Claisen 
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O primeiro passo comum a todas estas vias descritas é a ativação de 

propionato a propionil-CoA. 

 

2.3.1 A ativação de propionato a propionil-CoA 
 

A entrada de propionato na célula foi estudada por Kim e colaboradores 

(1992) que sugeriram que em Ralstonia eutropha esta se daria na forma de ânion 

como um antiporte de ânion hidroxi ou na forma não dissociada. A ativação de 

propionato a propionil-CoA é a primeira etapa proposta para o seu catabolismo por 

qualquer via. Estudos anteriores, quando não havia evidências da existência de uma 

propionil-CoA sintetase, atribuíram esta atividade às duas rotas de síntese de acetil-

CoA (Rhie & Dennis, 1995 a,b). Em células de Escherichia coli uma dessas rotas é 

catalisada pela enzima acetil-CoA sintetase (Acs), que tem como intermediário 

acetiladenilato (AcAMP). A segunda é catalisada pelas enzimas acetato quinase (Ack) 

e fosfotransacetilase (Pta), passando pelo intermediário acetil fosfato. Acs primeiro 

converte acetato e ATP para AcAMP produzindo PPi (pirofosfato). AcAMP reage 

com CoA para formar acetil-CoA e AMP. Similarmente, Ack primeiro converte 

acetato e ATP para acetil fosfato produzindo ADP, então acetil fosfato reage com 

CoASH pela Pta para formar acetil-CoA, liberando Pi. Kumari e colaboradores 

(1995), para comprovar a existência destes genes, clonaram o provável gene acs de E. 

coli, construíram e caracterizaram células de mutantes inativados nestes genes e 

concluíram que as células de E. coli requerem ambas as vias de ativação de acetato. 

Foram também publicadas evidências do papel do gene prpE (presente no operon 

prpBCDE) na síntese de propionil-CoA em Salmonella typhimurium. Quando o gene 

prpE foi inativado, propionato ainda foi utilizado como fonte de carbono e energia; os 

mutantes prpE que continham acetil-CoA sintetase (Acs) foram capazes de degradar 

propionato pelo ciclo de 2-metilcitrato, porém os duplos mutantes prpE acs foram 

incapazes de degradar propionato pelo 2MCC, indicando que Acs poderia compensar 

a falta de propionil-CoA sintetase para a degradação de propionato em mutantes prpE 

(Horswill e Escalante-Semerena, 1999). 

Horswill e Escalante-Semerena (2002) propuseram que prpE atua na primeira 

rota de ativação de ácidos graxos em Salmonella enterica e ocorre em dois passos, o 

primeiro passo através de acil-CoA sintetase ativador de grupos acil que catalisa 
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reações através dos intermediários adenilatos chamados acil-adenilato/tioésteres e o 

segundo passo através do intermediário acil-adenilato (acil-AMP).  

Recentemente, Palacios e colaboradores (2003) propuseram que Salmonela 

enterica produz uma propionil-CoA sintetase que é parte do produto de expressão do 

operon prpBCDE, sob controle do gene prpR, regulador transcricional que necessita 

de 2 metilcitrato como ativador. A síntese de 2-metilcitrato pelo gene prpC necessita 

de propionil-CoA como substrato, porém o nível de propionil-CoA necessita ser 

aumentado através de Acs ou sistema PduW-Pta (propionato kinase-

fosfotransacetilase) antes que a 2-metilcitrato possa ser sintetizada e a transcrição de 

prpBCDE  possa ser ativada. Os autores também observaram que outro gene cobB, 

que pode usar propionato, bem como 1,2-propanodiol como fonte de carbono e 

energia, faz com que seja expresso o operon prpBCDE  pela proteína Pdu que tem 

atividade com o gene cobB (Tsang et al., 1996, 1998). Este gene também é necessário 

para a interação da via requerida para degradação de propionato e 1,2 propanodiol 

(utiliza o operon pdu), pois cobB tem a função de desacetilase que é requerida para a 

ativação de acetato a acetil-CoA e propionato a propionil-CoA. A acetilação é uma 

característica no controle pós traducional dos membros das atividades bioquímicas da 

AMP, cuja falta bloqueia a síntese de ácidos graxos de cadeia curta (Starai et al., 

2002, 2003) e que PduW é importante para a síntese de popionil-CoA no crescimento 

em 1,2-propanodiol que é precursor da via 2 metilcitrato. Concluiu-se que o 

catabolismo do ciclo de 2-metilcitrato (2MCC) requer sistema PduW-Pta, acetil-CoA 

(Acs) e propionil-CoA (prpE). 

Porém, este gene prpE presente em Salmonella typhimurium não está presente 

no operon prpBCD de outros organismos como: Ralstonia eutropha HF39 e 

Burkholderia sacchari (Brämer e Steinbüchel, 2001, Brämer et al., 2002). 

 

2.3.2 O destino de propionil-CoA 
 

Uma vez ativado a propionil-CoA, vários destinos foram propostos na 

literatura para o seu catabolismo (Figura 4). 

Reeves e colaboradores (1963) faziam parte de um dos primeiros grupos a 

propor a via de α-hidroxiglutarato para o catabolismo de propionato: α-

hidroxiglutarato é um produto da β-condensação enzimática entre glioxilato e 
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propionil-CoA, formando β-metilmalonato, que passa por uma isomerização e forma 

α-hidroxiglutarato (Figura 4f). Esta via também foi identificada em E. coli K12 na 

qual apenas após a mutação da bactéria esta passou a crescer em propionato e 

necessitava da via de hidroxiglutarato em altos níveis (Kay, 1972). 

Por um longo tempo, acreditou-se que o catabolismo de ácido propiônico em 

E. coli ocorria principalmente pela α-oxidação  via lactato (Figura 4 a,b) (Wegener et 

al., 1968, Sprat et al., 1981). 

Evans e colaboradores (1993), bem como outros autores, consideraram que a 

via melhor estabelecida até então era a que promove a α-carboxilação de propionil-

CoA a metilmalonil-CoA (Figura 4c) que levaria à formação de succinil-CoA que 

entraria no ciclo dos ácidos tricarboxílicos (TCA), estando distribuída entre bactérias 

aeróbias e anaeróbias, bem como mitocôndrias de humanos e de animais. Os autores 

consideravam também que, em presença de vitamina B12, E. coli também se utilizaria 

desta via para o consumo de propionato (Evans et al., 1993). Porém a proposta de 

funcionamento da via do metilmalonil-CoA foi unicamente baseada em experimentos 

nos quais se observava um aumento do consumo do propionato ou uma redução na 

fase lag, quando o meio era suplementado com vitamina B12 ou bicarbonato. Estudos 

mais recentes, utilizando propionato marcado em duas posições, demonstraram que 

não é necessário invocar a via do metilmalonil-CoA ou α-hidroxiglutarato para 

explicar o metabolismo de propionato em E. coli (London et al., 1999). London e 

colaboradores (1999) forneceram propionato 1,2-13C2 para análise do metabolismo de 

ácido propiônico, para distinguir entre as vias do metilcitrato e metilmalonato. A 

preservação do esqueleto carbônico 13C-13C-12C em alanina marcada e alanina 

contendo peptídeos envolvidos na parede celular foram indicativos da formação direta 

de piruvato a partir do propionato via ciclo de metilcitrato (Figura 4e). Ainda assim, 

alguns autores têm perseguido a comprovação da presença da via de metilmalonil-

CoA dependente de vitamina B12 em E. coli, estudando mutantes afetados na síntese 

de vitamina B12 (Araújo et al., 2004). 

Em uma outra via, proposta a partir de estudos com metanogênicos, propionil-

CoA sofreria uma carboxilação redutiva a 2-oxobutirato (Figura 4 d) que, por sua vez, 

seria reduzido a 2-hidroxibutiril-CoA e desidratado na posição α gerando crotonil-

CoA. Este sofreria β-oxidação, formando acetil-CoA (Tholozan et al., 1990; Textor et 

al., 1997). 
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2.3.3 Estudos buscando evidências genéticas para presença de vias catabólicas 
 

Embora diversas vias tenham sido propostas para o metabolismo de 

propionato, sua confirmação ainda necessita de evidências genéticas. Sprat e 

colaboradores (1981) relatam a presença de um gene que afeta o metabolismo de 

propionato, localizado a aproximadamente 98 minutos no cromossomo de E. coli. No 

mapa de ligação de E. coli K12, este gene foi denominado prpA (Berlyn, 1998). 

Entretanto, apesar do seqüenciamento de todo o genoma de E. coli (Kroeger & Wahl, 

1997), nenhuma relação clara entre o gene prpA e uma via específica do catabolismo 

de propionato foi estabelecida na década passada (Textor et al., 1997) e ainda hoje. 

Apenas para o ciclo de 2-metilcitrato, inicialmente descrito em fungos e leveduras 

(Tabuchi et al., 1974; Tabuchi & Uchyiama, 1975; Pronk et al., 1994) e, 

posteriormente, em bactérias (Gerike et al., 1998, Horswill e Escalante-Semerena, 

1997, Textor et al., 1997, Silva, 1998, Brämer & Steinbüchel, 2001, Brämer et al., 

2002), as bases genéticas estão bem estabelecidas. Nestas bactérias, os genes do 

2MCC estão organizados em um operon prpBCD . 

A via metabólica que condensa oxaloacetato com propionato formando 2-

metilcitrato foi descoberta em Candida lipolytica (Tabuchi & Uchyiama, 1975). A 

atividade de enzimas desta via foi medida em Saccharomyces cerevisiae (Pronk et al., 

1994). Nesta via, o propionato é oxidado a piruvato via 2-metilcitrato. As funções 

codificadas pelo operon prpBCD são necessárias para catalisar as reações nesta via. 

Inicialmente, propionato é ativado a propionil-CoA pela ação de uma propionil-CoA 

sintetase (codificada pelo gene prpE) (que nem sempre está presente no operon). Em 

seguida, propionil-CoA é condensada com oxaloacetato, pela ação da enzima 2-

metilcitrato sintase (codificada pelo gene prpC), sendo formado 2-metilcitrato. A 

clivagem de 2-metilisocitrato em piruvato e succinato é catalisada pela enzima 2-

metilisocitrato liase (codificada por prpB). Em 1997, Horswill e Escalante-Semerena 

caracterizaram os genes do operon prp em Salmonella typhimurium LT2, 

demonstraram a seqüência de nucleotídeos de duas unidades transcricionais, uma 

unidade que compreende o gene prpR que codifica ativadores da família sigma-54 e a 

outra unidade contém o operon de quatro genes denominados prpB, prpC, prpD, 

prpE, (operon prpBCDE). Os autores demonstraram o envolvimento destes genes no 

catabolismo de propionato pela análise de complementação de mutantes. 
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Ainda em 1997, estudos com ressonância nuclear magnética (NMR) em 

Escherichia coli cultivada em propionato evidenciaram, pela primeira vez, que este 

substrato também é oxidado a piruvato pelo 2MCC (Textor et al., 1997). Estes autores 

deduziram a existência desta via, a partir do crescimento bacteriano utilizando 

propionato marcado radioativamente (2-13C, 3-13C ou 3H2), pois verificaram que o 

propionato foi oxidado a piruvato sem randomização do esqueleto carbônico, 

permitindo excluir as vias nas quais o grupo metil é transitoriamente convertido para 

o grupo metileno. Os autores (Textor et al., 1997) analisaram extratos de células 

crescidas em propionato e estes continham enzimas específicas que catalisavam a 

condensação de propionil-CoA com oxaloacetato, mais provavelmente pelo ciclo de 2 

metilcitrato. Esta enzima foi purificada e identificada como citrato sintase II (hoje 

conhecida como 2 metilcitrato sintase). Além disso, foi identificada uma segunda 

enzima por eletroforese em gel bidimensional com seqüência similar para isocitrato 

liase. Os genes de ambas as enzimas foram localizados em um provável operon com 

alta similaridade com o operon de Salmonella typhimurium. Gerike e colaboradores 

(1998) comprovaram a existência do 2MCC em E. coli , propondo que a 2 metilcitrato 

sintase seria induzida durante crescimento em propionato e que este seria convertido a 

succinato e piruvato. A seqüência de aminoácidos correspondentes apresentou 96% de 

homologia com uma possível citrato sintase de S. typhimurium (prpC), envolvida no 

consumo de propionato, mas apenas 30% de homologia com a citrato sintase 

hexamérica de E. coli (gltA), envolvida no TCA. Os autores avaliaram então a 

atividade das duas citrato sintases de E. coli , uma dimérica e outra hexamérica, 

utilizando acetil-CoA e propionil-CoA como substratos, para a condensação com 

oxaloacetato. Os resultados indicaram que a  “segunda” citrato sintase é uma 2-

metilcitrato sintase (2MCS), ao contrário da enzima hexamérica, que não possui 

atividade com propionil-CoA. (Gerike et al., 1998). 

Mais recentemente, esta via foi descrita em Ralstonia eutropha HF 39 

(Brämer e Steinbüchel, 2001), pelo estudo de mutantes produzidos por recombinação 

homóloga que foram afetados no crescimento em propionato. Estes mutantes foram 

analisados sob os aspectos molecular, fisiológico e enzimático. Os autores 

caracterizaram genes envolvidos no catabolismo de propionato nesta bactéria e 

demonstraram que estes genes estavam organizados em um operon prp onde se 

apresentaram na seguinte ordem prpR, prpB, prpC, AcnM, ORF5 prpD. A ação dos 

produtos dos genes prpC e prpB foi comprovada por medida de atividade enzimática 
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e o produto do gene prpB também foi comprovado através do acúmulo de 2-

metilisocitrato no sobrenadante de mutantes prpB. O gene acnM codifica uma enzima 

com função de 2-metil-cis-aconitato hidratase, e prpD codifica uma 2metil-cis-

aconitato desidratase diferente do gene prpD da Salmonella enterica. O produto de 

prpR é um provável regulador transcricional com similaridade a família sigma-54. O 

locus prp em R. eutropha apresentou-se muito diferente do locus de E. coli e S. 

enterica. 

O passo desta via que foi mais difícil de esclarecer é a conversão de 2-

metilcitrato a 2-metilisocitrato. Foi descoberto o possível papel da proteína PrpD no 

catabolismo de propionato em Samonella enterica (Horswill & Escalante-Semerena, 

2001) até então desconhecido. Os autores mostraram que a proteína PrpD está 

envolvida na reação de conversão de 2-metilcitrato para 2-metilisocitrato, sugerindo 

que PrpD pode ser uma aconitase diferente da aconitase que converte citrato para 

isocitrato, ou uma nova enzima que catalisa a desidratação de 2-metilcitrato para 2-

metil-cis-aconitato, ou ainda hidratação de 2-metil-cis-aconitato para 2-

metilisocitrato. Horswill e Escalante-Semerena (2001) demonstraram que a proteína 

PrpD desidrata 2-metilcitrato para 2-metil-cis-aconitato, mas não converte o último 

para 2-metilisocitrato, portanto, PrpD não tem atividade aconitase. Com base nestes 

resultados, foi proposto o metabolismo de propionato pelo ciclo de 2-metilcitrato 

conforme apresentado na Figura 5. 

Blank e colaboradores (2002) caracterizaram o gene codificador da 2-

metilcitrato desidratase (prpD), localizado no operon prp BCD de E. coli, que é 

diretamente relacionado com o operon equivalente de S. typhimurium, já 

extensivamente estudado por Horswill e Escalante–Semerena (1997, 1999, 2001). 
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Figura 5. Catabolismo de propionato em Salmonella typhimurium (Horswill e   
Escalante-Semerena, 2001). 

 

Blank e colaboradores (2002) caracterizaram duas aconitases AcnA e AcnB e 

uma menor atividade AcnC que é conservada pelo duplo mutante acnAB e representa 

não mais que 5% do total da atividade de aconitase na linhagem selvagem. Estes 

autores demonstraram que a 2-metilcitrato desidratase codificada pelo gene prpD do 

catabolismo de propionato é idêntica a acnC. Baseados em seus trabalhos e de outros 

autores, propuseram as reações apresentadas na figura 6 para o catabolismo de 

propionato pelo ciclo de 2-metilcitrato (Figura 6). 
 
Propionato + CoA + ATP → Propionil-CoA + ADP/AMP  prpE 

Propionil-CoA + Oxaloacetato → 2-Metilcitrato   prpC 

2-Metilcitrato → 2-Metilcis-aconitato + H2O    prpD                       

2-metilcis-aconitato + H2O → 2-Metilisocitrato   ? 

2-Metilisocitrato → Piruvato + succinato    prpB 

Succinato + FAD + NAD → Oxaloacetato + FADH2  + NADH+          CAC* 

Propionato + ATP + FAD + NAD → Piruvato + ADP/AMP + FADH2 + NADH+ 

 

Figura 6. Reações do ciclo de 2-metilcitrato (2MCC) para o catabolismo de propionato 
em S. typhimurium. *enzimas do ciclo do ácido cítrico. 

 
 

Brock e colaboradores (2002) também estudaram a isomerização de 2S,3S-

metilcitrato para 2R,3S-2-metilisocitrato em E. coli e que esta requer metilcitrato 

desidratase (PrpD) e aconitase (AcnB) do ciclo dos ácidos tricarboxílicos, sendo 
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PrpD específica para 2S,3S-metilcitrato e o produto da desidratação de 2S,3S-

metilcitrato foi designado cis-2metilaconitato. O gene prpD codifica uma proteína que 

catalisa uma syn eliminação não usual e a hidratação de cis-2metilaconitato ocorre de 

maneira anti. A diferente estequiometria de eliminação e adição de água pode ser a 

razão para o requerimento do produto do novo gene prpD (metilcitrato desidratase), 

mas este não catalisa a hidratação de cis-2metilaconitato para 2R,3S-2metilisocitrato. 

Em Salmonella entérica, os produtos de acnA e acnB catalisam esta hidratação. Foi 

então proposto que o produto de acnB tem duas funções em E. coli: a catálise de 

metilisocitrato desidratase e uma citrato/isocitrato isomerização do TCA. A 

eliminação syn de água não é usual e, devido a isso, o gene prpD não tem muita 

similaridade com genes de outras bactérias e explica porque a conversão de 2S,3S-

metilcitrato para 2R,3S-2metilisocitrato não pode ser catalisada só por aconitase. 

Grimek e co-autores (2003) publicaram um estudo da atividade do produto do 

gene prpB (2 metilisocitrato liase) de E. coli e mostraram que dois resíduos (C123 e 

D58) localizados no sítio ativo desta enzima são essenciais para a conversão de 

metilisocitrato para piruvato e succinato, cujo mecanismo é similar ao da isocitrato 

liase (TCA) e que apresentam atividade semelhante à do produto da expressão do 

gene prpB de S. enterica. 

Recentemente foi estudada a função da proteína PrpR de Salmonella enterica 

serovar typhimurium LT2. PrpR funciona como um sensor de 2-metilcitrato (2-MC) 

que é um intermediário do 2MCC. Neste trabalho, os autores mediram a atividade de 

PrpR na presença de citrato e propionato, porém PrpR não apresentou resposta em 

relação a nenhum deles, tendo apresentado atividade na presença de 2MC, concluindo 

que 2MC e não o propionato é o metabolito que sinaliza a presença de propionato em 

Salmonella enterica serovar typhimurium LT2. Foram medidas também as atividades 

de várias proteínas mutadas codificadas por prpR com vários níveis de 2MC–

independente e foi demonstrado que a ativação transcricional do operon prpBCDE e 

promotores prpR requerem a função do fator sigma 54 PrpR e IHF (Palacios e 

Escalante–Semerena, 2004). Demonstraram que a transcrição de prpBCDE e 

promotores prpR foram ‘down-reguladas’ por adição de glicose e glicerol indicando 

que estes genes poderiam ser regulados pelo complexo cAMP receptor protein” 

(CRP-cAMP), que é um dímero de subunidades idênticas que se ligam em DNAs 

específicos ou não. O alvo da mutagênese de um provável sítio de ligação CRP na 

região promotora entre prpR e prpBCDE sugere que estes genes estão sob o controle 
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de CRP. Concluíram que o metabolismo de propionato é sujeito à repressão catabólica 

por regulador transcricional CRP global e que este regulador é afetado por genes 

reguladores de prpR e prpBCDE. A regulação destes dois promotores divergentes 

poderia ter importantes implicações no mecanismo de repressão catabólica CRP-

dependente em conjunto com o membro da família de ativadores transcricionais 

sigma-54 (Lee et al., 2005).  

Grimek e Escalante-Semerena (2004) mostraram que Shewenella oneidensis e 

Vibrio cholerae possuem dois genes prpF e acnD que quando expressos compensam 

a falta da enzima PrpD  Fe/S –independente em mutantes de Salmonella enterica 

durante crescimento em propionato. A proteína AcnD de Shewenella oneidensis 

isolada mostrou ter uma nova atividade para a enzima contendo Fe/S. A proteína 

AcnD catalisa a desidratação de 2MC e citrato mas não catalisa a desidratação de 

2MIC ou isocitrato. Espectroscopia  13C –NMR revelou que  [2- 13C ] MC  poderia 

utilizar 2MC gerado pela enzima PrpC de Salmonella enterica  e que o produto de 

reação AcnD coincidiu com o produzido por PrpD em  Salmonella enterica (2MCA). 

PrpF pode ser uma isomerase de um intermediário do 2MCC, sendo improvável que 

PrpF seja um 2MIC isomerase porque o gene prpB de Shewenella oneidensis 

complementou um mutante prpB de  Salmonella enterica, e dados de NMR sugerem 

que o gene acnD somente catalisa a conversão de (2S-3S)-MC para 2MCA. Seria 

também possível que PrpF fosse uma 2MC isomerase . Porém dados mostraram que a 

proteína PrpC de Shewenella oneidensis gerou o mesmo estereoisômero de 2-MC 

como que gerou o PrpC de S. enterica . Os autores consideraram improvável que a 

enzima PrpD de S. enterica utilize 2EMC como substrato. PrpF pode estar envolvido 

na formação ou reparo do cluster AcnD Fe/S, acompanhando AcnD para compensar a 

falta da enzima PrpD durante crescimento em propionato em mutantes de S. enterica. 

Claes e colaboradores (2002) publicaram que Corynebacterium glutamicum 

possui dois genes homólogos codificadores para citrato sintase (glta) que se 

apresentam em dois operons prpDBC (prpD1B1C1 e prpD2B2C2), prpC1 e prpC2 . 

Os produtos de ambos são ativos como citrato sintase e 2-metilcitrato sintase, porém 

análise mutacional revelou que apenas prpD2B2C2 é essencial para crescimento desta 

bactéria em propionato como fonte de carbono e energia e que a função de 

prpD1B1C1 apresenta-se obscura. Este é o primeiro trabalho publicado em que o 

2MCC é descrito em bactérias gram positivas e que apresenta a característica de ter 

duas cópias cromossomais dos genes prp. Algumas bactérias gram positivas como 
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Bacillus subtilis, Bacillus halodurans apresentam operon prpCDB, porém não há 

nenhuma análise funcional dos genes prp, quanto a evidência bioquímica do 2MCC.  

Um estudo recentemente publicado pretende trazer subsídios para determinar 

o papel do 2MCC no metabolismo, crescimento intracelular e virulência de 

Mycobacterium tuberculosis (Muñoz-Elias et al., 2006). Este microrganismo possui 

homólogos de metilcitrato sintase e metilcitrato desidratase, mas não de 2-

metilisocitrato liase. Embora a 2-metilisocitrato liase tenha uma limitada homologia 

com isocitrato liases do ciclo do glioxilato, acredita-se que estas enzimas não sejam 

funcionalmente sobrepostas. Muñoz-Elias e colaboradores (2006) apresentaram 

evidências de que as isoformas 1 e 2 de 2-metilisocitrato liase são conjuntamente 

necessárias para o crescimento em ácidos graxos, em macrófagos e em camundongos 

e ainda que ambas as isoformas atuam como isocitrato liase no ciclo do glioxilato e 

como 2-metilisocitrato liase no 2MCC. 
  

2.3.4 O catabolismo de propionato em Burkholderia sacchari 
 

O uso de propionato para a produção de PHA vem sendo estudado em B. 

sacchari  IPT/LFM 101, tendo-se demonstrado que, de modo similar a outras 

bactérias, a conversão de propionato em unidades 3HV é restrita a menos que 10% do 

máximo teórico (Silva et al., 2000; Brämer et al., 2001). Mutantes de B. sacchari , 

incapazes de crescer em propionato (prp), mas que acumulam unidades 3HV a partir 

deste substrato, foram obtidos, classificados e comparados, buscando-se melhorar o 

rendimento obtido (Silva et al., 2000). Foram definidos dois grupos de mutantes UV: 

um afetado na utilização de intermediários da α-oxidação e outro não afetado. 

Enquanto o valor do fator de conversão de propionato a unidades 3HV, apresentada 

pela linhagem selvagem, era Y3HV/Prop= 0,10g/g, mutantes do primeiro grupo atingiam, 

no máximo Y3HV/Prop= 0,37 g/g, ao passo que mutantes não afetados nesta via 

atingiam até 0,80 g/g. A soma destes valores corresponde a 1,17 g/g, bastante 

próximo do rendimento máximo teórico de 1,35 g/g. Foi proposto então que o ácido 

propiônico seria consumido por pelo menos três vias: duas vias de degradação (cada 

uma bloqueada em cada grupo de mutantes), as quais competiriam ainda com uma 

terceira via, a de síntese de 3HV (Figura 7). 
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Figura 7a. Esquema das vias do 
catabolismo de propionato 
propostas: 2MCC e α-
oxidação 

Figura 7b. Via de produção de unidades 
HV, que compete com as duas 
vias do catabolismo da 
bactéria. 

 

 

2.3.4.1 Ciclo do 2-Metilcitrato em B. sacchari 
 

O 2MCC foi definido em B. sacchari a partir da clonagem de um fragmento 

genômico E2 (2Kb) a partir do qual foi subclonado um fragmento Sal 1 de 1.1 Kb 

(S1), capaz de restituir o fenótipo prp ao mutante IPT/LFM 189 (Silva, 1998) (Figura 

8). Este fragmento foi seqüenciado e identificado como codificador de parte do gene 

prpC e parte de acnM, capaz de restituir o fenótipo prp+ ao mutante IPT/LFM 189 

(Silva, 1998). No entanto, S1 não foi capaz de complementar outros quatro (IPT/LFM 

192, 193, 195 e 196) dos  mutantes do mesmo grupo de IPT/LFM 189 (não afetados 

na α-oxidação e com capacidade de conversão de propionato a 3HV aumentada de 

0,10 para 0,80 g/g), complementando apenas IPT/LFM 197, além de IPT/LFM 189. 

Isto pode indicar que outras regiões do genoma, quando afetadas, também interferem 

significativamente na síntese de polímero. Tais mutantes poderiam estar afetados em 
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outras regiões do mesmo operon ou não, igualmente relevantes para drenar propionato 

da síntese de polímero. 

 

Figura 8. Operon prp de Burkholderia sacchari (Silva, 1998) 
 

A partir de resultados do seqüenciamento de S1 e regiões adjacentes, Brämer e 

co-autores (2002) demonstraram, do ponto de vista molecular, a presença do 2MCC 

em B. sacchari . O operon prp descrito é composto de quatro genes (prpB, prpC, 

acnM e a open reading frame -ORF5) que mostram identidade com genes dos loci prp 

de muitas bactérias. O gene prpC codifica a 2-metilcitrato sintase, prpB codifica a 2-

metilisocitrato liase, e os genes acnM e ORF5 provavelmente são requeridos para a 

conversão de ácido 2-metilcítrico em ácido 2-metilisocítrico. Um outro gene (prpR) 

posicionado à montante do operon, com uma orientação invertida, codifica um 

provável regulador transcricional do operon prp. Três ORFs adicionais (6, 7, 8), cujas 

funções são desconhecidas, foram localizados à jusante a ORF5 no locus prp de B. 

sacchari e não foram encontradas em nenhum outro operon. O gene prpD, 

provavelmente envolvido na reação de isomerização no 2MCC em S. enterica, não foi 

localizado no locus prp de B. sacchari . Se, em B. sacchari , os produtos dos genes 

acnM e ORF 5 estiverem também envolvidos na conversão de 2-metilcitrato a 2 

metilisocitrato, como ocorre em R. eutropha HFR39 (Brämer & Steinbüchel, 2001), 

os autores inferem que o produto do gene prpD não é requerido para a funcionalidade 

deste ciclo nesta bactéria.  Considerando que os produtos das ORFs  6, 7, 8 podem 

não ser necessários para a funcionalidade da 2-metilcitrato sintase em B. sacchari , foi 

proposto um conjunto mínimo de genes estruturais para o locus prp desta linhagem, 

responsáveis pela funcionalidade do ciclo de 2-metilcitrato. 

A identificação do 2MCC em B. sacchari  permitiu a construção de mutantes 

especificamente inativados em prpC e acnM, que ainda assim não alcançaram o valor 

máximo teórico de Y3HV/prop (Pereira et al., 2001, Pereira, 2002, Pereira et al., 2005, 
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Pereira, 2007). Este e outros resultados de Pereira (2007) corroboram a presença de 

mais de uma via no catabolismo de propionato em B. sacchari. 

É de interesse o conhecimento detalhado da relevância de cada gene do 2MCC 

e seu emprego a obtenção de mutantes que mais se aproximem do valor máximo 

teórico de Y3HV/Prop = 1,35 g/g apenas pela modificação genética. A identificação dos 

genes codificados pelas regiões afetadas nestes mutantes trará também importante 

contribuição sobre o papel destes genes, sejam eles do 2MCC ou não, sobre a síntese 

de unidades 3HV, trazendo à luz novos aspectos do catabolismo de propionato nesta 

bactéria e indicando de que modo o bloqueio ou redirecionamento das vias envolvidas 

afetarão a síntese de 3HV. 

 

 

2.3.4.2 Alfa-oxidação 
 

Os passos envolvidos em uma α-oxidação de propionato estão esquematizadas 

na figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Via da α-oxidação de propionato, mostrando as enzimas envolvidas nesta via.  

CH3 – CHOH – COSCoA 
Lactil CoA 

CH3 - CH2 - COSCoA 
Propionil- CoA 

 

CH2 = CH –COSCoA 
Acrilil CoA 

CH3 – CHOH – COOH 
Lactato 

CH3 - CH2-COOH 
Propionato 

 

CH3 – CO – COOH 
Piruvato 

CH3 – COSCoA 
Acetil CoA 

Propionil-CoA sintetase 

Propionil-CoA desidrogenase 

Acrilil-CoA hidratase 

Lactil-CoA desidrogenase 

Lactato desidrogenase 
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A oxidação de propionato por esta via foi proposta para E. coli em 1968 por 

Wegener e colaboradores. Em 1988 e 1989, Fernandez-Briera e Garrido-Pertierra, por 

meio de estudos com S. Typhimurium, publicaram trabalhos que corroboram a 

hipótese da existência desta via. Em 1993, Evans e colaboradores sugeriram que 

propionato seria carboxilado a succinato ou oxidado a piruvato, sem no entanto 

indicar se última ocorreria por α-oxidação. Todos estes trabalhos se basearam em 

cultivos de bactérias em propionato marcado e análise dos metabólitos gerados, bem 

como na medida de atividade de diversas enzimas, que pode levar a resultados 

enganoso, como posteriormente comentado (London et al., 1999). 

Sprat e colaboradores (1981) locarizaram um locus, denominado prpA, em S. 

Typhimurium correlacionado à quebra de propionato que, entretanto não foi 

caracterizado no nível molecular. 
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5 CONCLUSÕES 

 

• O sistema de empacotamento de DNA em capsídeo do fago λ, obtido neste 

trabalho, mostrou-se eficiente, tanto no reconhecimento  do próprio DNA λ, 

como de fragmentos de DNA bacteriano, ligados ao cosmídio pVK100, e 

ainda na sua transdução para E. coli S 17-1; 

 

• Com o sistema de empacotamento obtido, foi construída uma biblioteca 

genômica de  B. sacchari, representativa do genoma desta bactéria, constituída 

de mais de 4000 clones; 

 

• Mutantes de B. sacchari, mais eficientes na conversão de propionato a 

unidades 3HV, incapazes de crescer em propionato como única fonte de 

carbono (prp) e, ainda afetados no uso de intermediários da α-oxidação de 

propionato, foram reclassificados fenotipicamente, tendo sido observado que o 

uso de um dos intermediários (acrilato) depende da concentração fornecida; 

 

• Experimentos de complementação de alguns mutantes frente a todos os clones 

de bibliotecas genômicas de B. sacchari construídas revelaram que três deles 

(A1, P1 e P2) restituíam a capacidade crescimento em propionato a estes 

mutantes. Entretanto, avaliação quantitativa de um destes clones (A1) mostrou 

que esta complementação era apenas parcial, ou seja restituía apenas 

parcialmente a eficiência original da linhagem selvagem em converter 

propionato a unidades 3HV; 

 

• P1 foi capaz de restituir a capacidade de de crescimento em propionato, bem 

como em outros intermediários da α-oxidação a um dos mutantes avaliados. A 

partir de subclonagens de P1, foi obtido um fragmento menor, de cerca de 1,2 

Kb (T6), ligado ao plasmídio pBBR1MCS2, ainda capaz de restituir a 

capacidade de crescimento em propionato a dois dos mutantes estudados;  



85 

 

• Análise da seqüência de aminoácidos codificada pelo fragmento de DNA T6, 

revelou similaridade com seqüências de reguladores transcricionais do tipo 

LysR (LTTRs) de diversas bactérias, inclusive do gênero Burkholderia; 

 

• Uma busca pelas regiões adjacentes aos genes codificadores de LysR em 

diversas espécies de Burkholderia mostrou a presença de genes codificadores 

de: acil-CoA desidrogenase, uma possível acil-CoA transferase/L-carnitina 

desidratase (Predicted acyl-CoA transferases/carnitine dehydratase) e uma 

permease da superfamília de facilitadores MFS-1, enzimas que podem estar 

envolvidas na α−oxidação de propionato. 
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