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RESUMO 

 

Guzmán MCW,  Produção de Polihidroxialcanoatos (PHA) por Halomonas sp, HG01,  
[dissertação (Mestrado em Microbiologia)], São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo; 2015, 

 

Polihidroxialcanoatos (PHA) são polímeros com propriedades termoplásticas ou 

elastoméricas, sintetizados por uma ampla variedade de microrganismos, Halomonas 

sp, HG01, uma bactéria halófila isolada de uma lagoa salina no Peru, foi avaliada para 

determinar o seu potencial para a produção de PHA, utilizando diferentes fontes de 

carbono, Halomonas sp, HG01 foi capaz de utilizar eficientemente sacarose, glicose e 

frutose como fontes de carbono, Entretanto, não foi capaz de utilizar glicerol, xilose e 

lactose, Os maiores valores de concentração celular e teor de PHA foram obtidos com 

glicose (4,77 g/l e 86%, respectivamente), Desempenho semelhante foi obtido com 

sacarose o desempenho foi similar, 3-Hidroxibutirato (3HB) foi o único monômero 

detectado a partir de carboidratos, Co-substratos precursores de outros monômeros 

foram avaliados com o objetivo de determinar a especificidade da PHA sintase de 

Halomonas sp, HG01, Monômeros de 3-hidroxivalerato (3HV) foram incorporadas ao 

polímero quando os ácidos propiônico ou valérico foram supridos, atingindo-se 

eficiências próximas ao valor máximo, quando ácido valérico foi utilizado como 

precursor, 4-Hidroxibutirato (4HB) também foi incorporado pela PHA sintase de 

Halomonas sp, HG01, embora com baixa eficiência, Engenharia evolutiva foi realizada 

em Halomonas sp, HG01 para aumentar a eficiência de consumo de xilose e glicerol, 

obtendo-se aumentos superiores a 20 e 15 vezes na velocidade específica de 

crescimento, respetivamente, Cultivos em biorreator foram realizados permitindo atingir 

produtividades volumétricas de produção de P3HB de 0,13; 0,07 e 0,06 g/L,h, 

respectivamente, quando glicose, xilose e glicerol foram supridas como fonte de 

carbono, Aumentos na densidade celular dos cultivos deverão permitir que maiores 

produtividades sejam atingidas,  

 

Palavras-chave: Polihidroxialcanoatos, Halomonas, Engenharia evolutiva, 



 
 

ABSTRACT 

Guzmán MCW, Production of polyhydroxyalkanoates (PHA) by Halomonas sp, HG01,  
[Masters thesis (Microbiology)], São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo; 2015, 

 

Polyhydroxyalkanoates (PHA) are polymers presenting thermoplastic or elastomeric 

properties synthesized by several micro-organisms, Halomonas sp, HG01, a halophilic 

bacteria isolated from a saline lake in Peru, was evaluated in order to determine its 

potential for PHA production using different carbon sources, Halomonas sp, HG01 was 

able to use efficiently sucrose, glucose and fructose as carbon sources, However, it was 

unable to use glycerol, xylose and lactose, The higher value of cellular concentration 

and PHA content were obtained using glucose (4,77 g/L and 86%, respectively), Similar 

performance was obtained with sucrose, 3-hydroxybutyrate was the only monomer 

detected from carbohydrates, Co-substrates were used as precursors of other 

monomers in order to evaluate the specificity of the PHA synthase from Halomonas sp, 

HG01, 3-Hydroxyvalerate (3HV) monomers were inserted into the polymer when 

propionic or valeric acids were supplied, 4-Hydroxybutyrate (4HB) was also inserted by 

the PHA synthase from Halomonas sp, HG01, though with low efficiency, Evolutive 

engineering experiments allowed to obtain clones presenting increased specific growth 

rates in xylose or glycerol (20 or 15 times increase, respectively), Bioreactors cultures 

were carried out and volumetric productivities of 0,13, 0,07 and 0,06 g/L,h were reached 

using glucose, xylose and glycerol, respectively, Increase in cell densities will probably 

allow reaching higher volumetric productivities, 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, muitos produtos feitos de plásticos sintéticos são amplamente 

utilizados como bens de consumo; tornando-os produtos essenciais do cotidiano 

humano (2–5), No entanto, devido a suas propriedades recalcitrantes, políticas de 

descarte inadequadas e crescimento exponencial da população humana, grandes 

quantidades desses materiais vem sendo acumulado em nosso planeta, tornando-se 

um sério problema, que afeta não só o ambiente como também a sobrevivência de 

inúmeras espécies (6–9), Assim, faz-se necessário a busca por materiais alternativos 

que minimizem o impacto causado por plásticos sintéticos,   

Polihidroxialcanoatos (PHA) são polímeros sintetizados intracelularmente por 

uma grande variedade de Bacteria e Archaea como reserva de carbono e energia 

(10,11), São biocompatíveis e possuem propriedades biodegradáveis e termoplásticas, 

podendo ser produzidos a partir de substratos renováveis (12), Isto tornou o PHA um 

produto industrialmente atrativo, com potencial para tornar-se um possível substituto 

dos plásticos de origem petroquímica, PHA são poliésteres alifáticos produzidos sob 

duas condições nutricionais, A primeira condição, que inclui a Cupriavidus necator 

(antigamente Ralstonia eutropha), Pseudomonas putida e P, aeruginosa, requer a 

limitação de um nutriente essencial e excesso de fonte de carbono para a síntese 

eficiente do polímero, A segunda condição, que inclui a Alcaligenes latus (atualmente, 

Azohydromonas lata), Azotobacter vinelandii, Escherichia coli recombinante e 

Halomonas TD01, não requer a limitação de um nutriente para a síntese do polímero, 

sendo este acumulado durante o crescimento microbiano (13–15),  

Os PHA podem ser subdivididos em três grupos de acordo com o número de 

átomos de carbono presentes em seus monômeros: PHA de cadeia curta (monômeros 

com 3-5 átomos de carbono), PHA de cadeia média (monômeros com 6-16 átomos de 

carbono) e PHA de cadeia longa (monômeros com mais de 16 átomos de carbono), A 

estrutura química do polímero vai depender da especificidade da enzima envolvida na 

síntese do polimero (PHA sintase) e a fonte de carbono fornecida na cultura (16), Até o 

momento são conhecidos mais de 150 monômeros detectados como constituites de 

PHA (4), O poli-3-hidroxibutirato (P3HB) é o mais comumente encontrado em 
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microrganismos e o PHA mais amplamente estudado, P3HB é um homopolímero rígido 

e quebradiço, apresentando limitações para aplicação industrial, Já o poli-3-

hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato (P3HB-co-3HV) é um polímero mais resistente e 

maleável quando comparado ao P3HB, sendo um material mais atraente para a 

indústria (17,18), 

P3HB é sintetizado a partir de acetil-CoA pela ação sequencial de três enzimas: 

β-cetotiolase (codificado pelo gene phaA), acetoacetil-CoA redutase NADPH 

dependente (codificada pelo gene phaB) e PHA sintase (codificada pelo gene phaC) 

(19), PHA sintase catalisa a inserção de monômeros à cadeia polimérica, é a enzima 

chave para a síntese de PHA e ela pode ser classificada em quatro grupos, 

dependendo da composição de suas unidades estruturais e de sua especificidade pelo 

substrato (16), PHA sintase classe I, III e IV estão presentes em Cupriavidus necator, 

Allochromatium vinosum, Bacillus cereus, B, megaterium e Haloferax mediterranei, e 

são responsáveis pela síntese de polímeros com monômeros de 3 a 5 átomos de 

carbono (short chain length, PHAscl), PHA sintases da classe II, presentes em bactérias 

do gênero Pseudomonas, estão envolvidas na síntese de polímeros com  monômeros 

de  6 a 14  átomos de  carbono   (medium chain length, PHAmcl ) (6,20), 

Há uma grande variedade de microrganismos capazes de produzir PHA (9), 

Porém, apenas um reduzido número deles é considerado bom produtor de PHA 

(Cupriavidus necator, Azohydromonas lata, Azotobacter vinelendii e E, coli 

recombinante) (7,14), Cupriavidus necator é uma das bactérias mais estudadas, uma 

vez que é capaz de produzir naturalmente cerca de 80% da massa seca celular como 

polímero, quando cresce em excesso de glicose, além de ser capaz de utilizar ácidos 

graxos, triglicerídeos e outros substratos para a produção do polímero (21,22), 

PHA são produzidos em escala industrial pela empresa Metabolix (EUA), sob o 

nome comercial de Mirel, utilizando-se uma linhagem de Escherichia coli recombinante 

(23), Embora o PHA venha sendo obtido industrialmente em alguns países, sua 

produção a escala industrial se depara com muitos problemas devido ao alto custo de 

produção, Três principais itens compõem o custo de produção de PHA: investimento na 

planta de produção, que deve ser recuperado com a venda do produto, os nutrientes 

supridos no cultivo, principalmente a matéria-prima utilizada como fonte de carbono e a 
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extração e purificação do produto (24), A obtenção de PHA poderia ser mais eficiente e 

econômica otimizando-se a produção e extração do bioproduto, bem como utilizando-se 

substratos de baixo custo e  desenvolvendo-se linhagens mais eficientes, (25),  

Uma alternativa seria a utilização de microrganismos halófilos (Bacteria ou 

Archaea), capazes de crescer a altas concentrações de sal (10,26,27), Esta 

propriedade poderia reduzir os custos de produção, uma vez que, a altas 

concentrações de sal, a probabilidade de contaminação por outros microrganismos não-

halófilos torna-se baixa, gerando uma economia energética no processo de 

esterilização, Outra vantagem seria no processo extração-purificação, pois as células 

podem ser lisadas por choque osmótico pelo tratamento com água deficiente em sal, 

liberando o biopolímero presente na célula e, consequentemente, reduzindo os custos 

da recuperação do produto (25), Estudos anteriores mostraram que Haloferax 

mediterranei pode reduzir o custo de produção de PHA em até 30% em comparação 

com os custos de produção gerados usando uma linhagem de E, coli recombinante 

(23,25), Estes resultados demonstram o grande potencial dos microrganismos halófilos 

como produtores de PHA,  

Halomonas sp, HG01 é uma bactéria halófila, aeróbia e Gram negativa isolada 

de uma lagoa salina no Peru, Halomonas sp, HG01 foi cultivada em meios de cultura 

contendo 100 g de NaCl e atingiu até 85% da massa seca celular em P3HB usando 

glicose como fonte única de carbono (28), Considerando o grande potencial para 

produção de PHA que bactérias do gênero Halomonas apresentam, este trabalho tem 

por objetivo avaliar o crescimento e produção de PHA por Halomonas sp, HG01, 

utilizando diferentes meios de cultivo e fontes de carbono variadas, 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2,1 Polihidroxialcanoatos 

 

Polihidroxialcanoatos (PHA) constituem uma classe de polímeros naturalmente 

acumulados por diversos microrganismos na forma de grânulos intracelulares (Figura 

2,1), Eles são armazenados na célula como reserva de carbono, energia e poder 

redutor em resposta a estresse ambiental ou limitação nutricional, associado a excesso 

de fonte de carbono (5), PHA são termoplásticos ou poliésteres elastoméricos 

constituídos por monômeros de ácidos hidroxialcanóicos cuja formula geral é mostrada 

na Figura 2,2 (29,30), 

 

 

Figura 2,2-  Grânulos intercelulares de polihidroxialcanoatos corados com Sudan Black 
(30), 

Grânulos de PHA 
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Figura 2,3- Estrutura geral dos PHA e alguns membros representativos, 

 

Muitos dos organismos procariotos possuem genes que codificam para a síntese 

de P3HB (31); no entanto, mais de 150 tipos diferentes de monômeros constituintes de 

PHA têm sido reportados (4),  Os monômeros de PHA comumente encontrados nos 

microrganismos sob condições naturais são: 3-hidroxibutirato (3HB ou C4), 3-

hidroxivalerato (3HV ou C5), 3-hidroxihexanoato (3HH ou C6), 3-hidroxioctanoato (3HO 

ou C8), 3-hidroxidecanoato (3HD ou C10) e 3-hidroxidodecanoato (3HDD ou C12), 

Além destes, em condições de laboratório ou industriais, o 4-hidroxibutirato também tem 

sido muito estudado, Eles podem ser usados para formar homopolímeros, copolímeros 

aleatórios ou blocos de copolímeros, o que leva à obtenção de polímeros com 

características diferentes (32,33) (Figura 2,3), 
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Figura 2,3- Ilustração gráfica de um homopolimero, copolímero aleatório e bloco 
polimérico de P3HB-b-P3HV (33), 

 

2,2 Biossínteses de PHA  

Polihidroxialcanoatos são sintetizados por uma variedade de microrganismos, 

Açúcares e ácidos graxos são consumidos e convertidos a acetil-CoA ou acil-CoA, 

podendo ser direcionados para a síntese de PHA (34), Diferentes vias metabólicas 

estão envolvidas na síntese de PHA e, até o presente, genes que codificam para várias 

enzimas têm sido identificados e caracterizados, PHA sintase é considerada a enzima 

chave na síntese de PHA, pois é ela quem determina a composição monomérica do 

polímero ao catalisar a incorporação de monômeros de (R)-3-hidroxiacil-CoA (3HA-

CoA) à cadeia polimérica do PHA, Pelo menos 88 genes que codificam PHA sintases 

(phaC)  foram descritos e agrupados em quatro classes (35) de acordo com a sua 

especificidade pelo substrato e suas subunidades estruturais (16,19),  

As Classes I e II de PHA sintases possuem apenas um tipo de subunidade, a 

PhaC, enquanto as classes III e  IV possuem dois tipos de subunidades, PhaE e PhaC 

(complexo PhaEC) e PhaR e PhaC (complexo PhaRC), respectivamente (16), A PHA 

sintase de Classe I (presente em Ralstonia eutropha ou atualmente conhecida como 

Cupriavidus necator) utiliza tioésteres de CoA de 3HAs, 4HAs, e 5HAs com três a cinco 
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átomos de carbono; enquanto, PHA sintases da classe II (presentes em Pseudomonas 

aeruginosa) possuem especificidade para a polimerização de  tioésteres de CoA de 

3HAs com seis a catorze átomos de carbono e 4HAs e 5HAs, A Classe III de PHA 

sintases (presentes em Allochromatium vinosum) possuem especificidade pelo 

substrato similar da classe I, embora possam também polimerizar 3HAs com seis a oito 

átomos de carbono, A Classe IV de PHA sintases (presente em Bacillus megaterium) 

utiliza monômeros de 3HAs com três a cinco átomos de carbono (19,34) (Tabela 2,1), 

 

Tabela 1- Classes de PHA sintases e substrados geralmente usados para a 
polimerização do PHA (31), 

 

 

Até o presente, 14 vias metabólicas foram descritas para a síntese de PHA, De 

acordo com Meng et al, (2014)(1), vias naturais de sínteses de PHA incluem:: Via I, que 

inicia a partir de açúcares, via II, a partir de ácidos graxos, via III e via IV,  

Na via I, acetil-CoA e acetoacetil-CoA são usados para formar 3-hidroxibutiril-

CoA que entrará no processo de polimerização para formar P3HB (Figura 2,4), No 

primeiro passo, β-cetotiolase (PhaA) condensa duas moléculas de acetil-CoA  para 
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formar acetoactil-CoA, O acetoacetil-CoA é reduzido pela acetoacetil-CoA redutase 

dependente de NADPH (PhaB) até 3-hidroxibutiril-CoA, Finalmente, a PHA sintase 

(PhaC) polimeriza 3-hidroxibutiril-CoA para formar P3HB com liberação de CoA, A 

organização dos genes para a síntese de P3HB em Ralstonia eutropha estão 

agrupados em um operon (phaCAB) e são mostrados na Figura2, 5 (1,6,9,35–37), 

 

 

Figura 2,4- Via I de síntese de P3HB, Biossíntese a partir do metabolismo de açúcares 

(37), 
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Figura 2,5- Genes do operon phaCAB envolvidos na síntese de P3HB, O promotor a 
montante de phaC  transcreve o operon completo (36),  

 

A Via II está associada ao consumo de ácidos graxos e é frequentemente 

encontrada em bactérias do gênero Pseudomonas, Ácidos graxos são metabolizados 

pelo ciclo da β-oxidação conduzindo a formação de intermediários metabólicos que 

podem ser convertidos nos monômeros de (R)-3-hidroxiacil-CoA utilizados na síntese, 

principalmente, de PHA de cadeia meia (PHAmcl), Assim,, a composição monomérica do 

PHAMCL produzido está relacionada com o tipo de fonte de carbono fornecida, Enzimas 

envolvidas nesta via incluem: 3-cetoacil-CoA redutase, epimerase e (R)-enoil-CoA 

hidratase, Outras duas enzimas também podem estar envolvidas: acil-CoA oxidase e 

enoil-CoA hidratase (1,35,38),  

Na Via III, precursores da via de biossíntese de novo de ácidos graxos são 

fornecidos para a biossíntese de PHAMCL, Diferentes fontes de carbono são 

metabolizadas até acetil-CoA e transformados, via biossíntese de novo, em 3-

hidroxiacil-ACP que vai ser convertido, pela ação da 3-hidroxiacil-ACP-CoA transacilase 

(PhaG), em (R)-3-hidroxiacil-CoA e, subsequentemente, incorporado à cadeia 

polimérica do PHA (39,40) (Figura 2,6), 
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A via IV utiliza ácido butírico, sem entrar no ciclo da β-oxidação, para formar (S)-

(+)-3-hidroxibutiril-CoA através da ação catalítica da acetoacetil-CoA redutase 

dependente de NADPH,  

Existem outras vias metabólicas que foram para a biossíntese de PHA, 

denominadas não convencionais, pois podem ser realizadas a partir de fontes de 

carbonos não encontradas na natureza ou em bactérias recombinantes, estas são as 

vias V a XIV, Um resumo das vias de biossínteses de PHA e as enzimas envolvidas na 

síntese são mostrados na Figura 2,7 e Tabela 2,2 (1), 

 

 

 

Figura 2,6- Síntese de PHA a partir de intermediários derivados da rota de biossíntese 

de novo de ácidos graxos, (36) 
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Figura 2,7- Vias metabólicas que conduzem à biossíntese de PHA (1),
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Tabela 2,2- Enzimas envolvidas nas diferentes vias de biossíntese de PHA (1),  

Numero Via Abreviação Enzima Espécie 

1 Via 1 PhaA β-Cetotiolase Ralstonia eutropha 
2  PhaB Acetoactil-CoA redutase 

dependente de NADPH 
 

3  PhaC PHA sintase  
4 Forma 

associada 
PhaZ PHA despolimerase Aeromonas 

hydrophila 4AK4 
5  PhaY Oligômero hidrolase Pseudomonas 

stutzeri 1317 
6   (R)-3-Hidroxibutirato 

desidrogenase 
R, eutropha 

7   Acetoacetil-CoA sintetase P, oleovorans 
8 Via II FabG 3-Cetoacil-CoA redutase P,putida KT2442 
9   Epimerase A,hydrophila 4AK4 
10  PhaJ (R)-Enoil-CoA hidratase P,aeuruginosa 
11   Acil-CoA oxidase putaiva  
12   Enoil-CoA hidrataseI putative  
13 Via III PhaG 3-Hidroxiacil-ACP-CoA 

transacilase 
P, mendocina 

  FabD Malonil-CoA-ACP transacilase Escherichia coli 
recombinante 

14 Via IV  Acetoacetil-CoA redutase 
dependente de NADH 

Rhizibium (Cicer) sp, 
CC1192 

15 Via V SucD Succinil-CoA desidrogenase 
semialdeído 

Clostridium kluyveri 

16  4hbD 4-Hidroxibutirato desidrogenase  
17  OrfZ 4-Hidroxibutirato-CoA transferase  
18 Via VI ThrA Aspartato quinase E, coli 
  ThrB Homoserina quinase  
  ThrAC Treonina sintase   
19  llvA Treonina deaminase  
20  Bktb(PhaA)   
21 Via VII DhaT Alcool desidrogenase P, putida KT2442 
  AldD Aldeido desidrogenase  
22   Hidroacil-CoA sintase, putativa Mutante e 

recombinate de 
Alcalignes eutrophus 

23 Via VIII  Lactonase, putativa  
24 Via IX ChnA Ciclohexanol desidrogenase Acinetobacter sp, 

SE19 
25 Via VIII ChenB Cliclohexanona monooxigenase Brevibacterium 

epidermidis HCU 
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Tabela 2,2- Enzimas envolvidas nas diferentes vias de biossíntese de PHA 
(continuação),  

Numero Via Abreviação Enzima Espécie 

26  ChenC Caprolactona hidrolase  
27  ChenD 6-Hidroxihexanoato 

desidrogenase 
 

28  ChenE 6-Oxohexanoato desidrogenase  
29   Semialdehido desidrogenase, 

putativa 
 

30   6-Hidroxihexanoato 
desidrogenase, putativa 

 

31   Hidroxiacil-CoA sintase, Putativa  
32 Via X FadA (deletado) 3-cetoacil-CoA tiolase P, entomophila 
  FadB (deletado) 3-hidroxialcil-CoA desidrogenase  
33 Via XI ldhA Lactase desidrogenase E, coli 
34  PctCP Propionil-CoA transferase C, propionicum 
35  PhaC1PS6-19 PHA sintase tipo II Pseudomonas sp, 

MBEL 6-19 
36 Via XII CimaA α-Isopropilmalato sintase Leptospira 

interrogans 
37  LeuCD 3-Ilsopropilmalato desidratase  
38  LeuB 3-Isopropilmalato desidrogenase  
39  PanE 2-Hidroxibutirato desidrogenase L, lactis subsp,lactis 

II1403 
40  Pct540CP Propionil-CoA transferase E, coli recombinate 
41  PhaC1437PS6-19 PHA sintase tipo II  
42 Via XIII Pcs Propionil-CoA sintetase Cloroflexus 

aurantiacus 
43 Via XIV DhaB Glicerol desidratase Klebsiella 

pneumoniae 
44  PduP Propionaldehido desidrogenase Salmonella 

typhimurium 

 

2,3 Regulação da biossíntese de PHA 

 

Segundo Kessler e Witholt  (2001) (41) a regulação do metabolismo de PHA 

pode ocorrer em diferentes níveis: (1) ativação da expressão dos genes pha, devido a 

sinais ambientais específicos, tais como escassez de nutrientes; (2) ativação das 

enzimas de síntese de PHA por componentes celulares específicos ou intermediários 

metabólicos; (3) inibição das enzimas de vias que competem com a síntese de PHA e, 

portanto, o enriquecimento de produtos intermediários necessários para a síntese de 

PHA; ou (4) uma combinação destes,  
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Foi indicado que a concentração intercelular de acetil-CoA e CoA desempenham 

uma importante função na síntese de P3HB, Sob condições nutricionais não limitantes, 

acetil-CoA é encaminhado para o ciclo dos ácidos tricarboxílicos (TCA), liberando CoA 

que inibe a atividade enzimática da β-cetotiolase, Além disso, elevadas concentrações 

de NADPH e NADH vão inibir a atividade da citrato sintase do TCA, dirigindo a acetil-

CoA para a síntese de P3HB (41) (Figura 2,8), 

 

 

Figura 2,8- Mecanismos envolvidos na regulação da síntese de P3HB (41),  

 

Em Bacillus megaterium, a PhaC é inativa, tendo que ser sintetizado um 

polipeptídio (PhaR) para se tornar em uma enzima funcional, sugerindo que a regulação 

da síntese de P3HB está envolvida por sinais ambientais, metabólicos e genéticos, 
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Outras proteínas também têm sido mostradas importantes no metabolismo do polímero, 

PhaZ é uma despolimerase que cataliza a liberação de 3-hidroxibutirato de P3HB, 

Observou-se que na ausência de P3HB, PhaZ é sintetizada na forma inativa 

(proenzima) e precisa de P3HB e um ativador para se tornar uma enzima ativa (36), 

PhaP (PHA sinal) é um proteína que se encontra associada na superfície da membrana 

dos grânulos de P3HB estabilizando-a e favorecendo o aumento da produção de P3HB, 

Foi observado que a PhaP pode regular o tamanho do grânulo de P3HB e permitir  

melhorar a atividade da P3HB sintase, Finalmente, a síntese e acúmulo de PhaP é um 

mecanismo dependente da síntese de P3HB e envolve a participação da PhaR 

(repressor autorregulado) (36,42), 

 

2,4 Tipos e propriedades dos PHA 

 

Em geral, polihidroxialcanoatos (PHA) podem ser agrupados em três classes 

baseados no número de átomos de carbono presentes em seus monômeros: PHA com 

monômeros de cadeia curta, quando possuem monômeros com 3 a 5 átomos de 

carbono e PHA com monômeros de cadeia média, quando possuem monômeros com 6 

a 16 átomos de carbono (29,43), PHA contendo monômeros de cadeia curta e média 

simultaneamente (PHASCL-MCL) também podem ser encontrados (44),  

PHASCL são polímeros com propriedades termoplásticas, ou seja, polímeros 

cristalinos, quebradiços, com alto ponto de fusão e temperatura de transição vítrea 

baixa, Exemplos desse grupo incluem: poli-3-hidroxibutirato (P3HB), poli-4-

hidroxibutirato (P4HB) e poli-3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato (P3HB-co-3HV),  

Algumas características desses polímeros são mostradas na Tabela 2,3, PHAMCL são 

termoplásticos elastoméricos com baixa cristalinidade, baixo ponto de fusão e 

transmissão vítrea  e muito elásticos (Tabela 2,4), Exemplos desse grupo incluem: poli-

3-hidroxihexanoato (P3HHx), poli-3-hidroxioctanoato (P3HO) e poli-3-hidroxihexanoato-

co-3-hidroxioctanoato (P3HHx-co-3HO) (29,30,36),  

Mais de 150 tipos diferentes de monômeros têm sido encontrados nos 

microrganismos, Tal diversidade monomérica pode permitir a formação de uma grande 
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variedade de polímeros com propriedades múltiplas, de modo a formar homopolímeros, 

copolímeros aleatórios ou blocos poliméricos (45,46),  

 

Tabela 2,3- Comparação das propriedades físicas e térmicas entre diferentes polímeros 
(30), 

Polímero 
TM 

(C) 

TG 

(C) 

Resistência Tensão 

(MPa) 

Alongamento 

para ruptura (%) 

P3HB 180 4 40 5 

P4HB 53 -48 104 1000 

P3HB-co-20% 3HV 145 -1 20 50 

P3HB-co-16% 4HB 150 -7 26 444 

P3HB-co-10% 3HHx 127 -1 21 400 

P3HB-co-6% 3HD 130 -8 17 680 

Polipropileno 176 -10 34,5 400 

Poliestireno 240 100 50 - 

3HB: 3-hidroxibutirato;  4HB: 4-hidroxibutirato; 3HV: 3-hidroxivalerato; 3HHx: 3-hidroxihexanoato, 3HD: 3-
hidroxidecanoato, TM – temperatura de fusão; TG temperatura de transição vítrea, 

 

Tabela 2,4- Comparação das propriedades físicas e térmicas entre PHASCL, PHAMCL e 
polipropileno (30), 

Propriedades PHASCL PHAMCL Polipropileno 

Cristalinidade (%) 40 - 80 20 - 40 70 

Temperatura de fusão (oC) 53-80 30 - 80 176 

Densidade (g cm-3) 1,25 1,05 0,91 

Resistência Tensão 43 - 04 20 34 

Temperatura de transição vítrea  -148 - 4 - 40 - 150 -10 

Alongamento para ruptura 6-1000 300 - 450 400 

Resistência a UV Boa Boa Pobre 

Resistência a solventes  Pobre Pobre Boa 

Biodegradabilidade Boa Boa Nenhuma 
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Homopolímeros (tipo P3HB) são produzidos quando é fornecida à cultura uma 

única fonte de carbono, copolímeros (tipo P3HB-co-3HV) são produzidos quando é 

usada uma mistura de substratos, Blocos poliméricos são produzidos quando vários 

substratos são usados alternando ao longo do tempo (44,45), A composição 

monomérica do polímero pode ser influenciada por vários fatores: microrganismo 

produtor, fonte de carbono fornecida na cultura, via metabólica utilizada para 

metabolizar a fonte de carbono e o tipo de PHA sintase codificada pelo microrganismo 

(43), 

 

2,5 Bactérias  produtoras de PHA  

 

Mais de 300 espécies, entre bactérias Gram positivas e bactérias Gram 

negativas, foram detectadas para a síntese de PHA (29), mas apenas um pequeno 

grupo delas (Cupriavidus necator, Azohydromonas lata, Azotobacter vinelendii, 

Pseudomonas oleovorans, Halomonas boliviensis, Burkholderia sacchari e E, coli 

recombinante) tem sido consideradas como boas candidatas para a produção industrial 

(7,14,21), 

Fatores para serem levados em conta na hora de eleger um microrganismo para 

a produção industrial incluem: consumo de substratos econômicos, custo do meio de 

cultivo, velocidade de crescimento e síntese do polímero, qualidade e quantidade do 

polímero, rendimento, produtividade e custo de recuperação do produto (7,9),  

C, necator tem sido uma das bactérias mais amplamente estudadas e comumente 

usada para a produção industrial de PHA devido a sua capacidade de metabolizar 

diferentes substratos e ao alto teor de polímero acumulado na célula (47,48), De fato, 

produção de PHA foi iniciada em 1982 pela  Imperial Chemical Industries (UK) usando 

uma linhagem mutante de C, necator capaz de consumir glicose e produzir P3HB-co-

3HV sob o nome comercial de Biopol (6,24,49), Quando a bactéria foi cultivada com 

glicose e propionato, 160 g/L  de biomassa seca com um teor de polímero maior que 

75% foi obtido depois de 48 horas (50), 

Azohydromonas lata (anteriormente Alcaligenes latus) é outro microrganismo  

usado na produção industrial de PHA devido a sua vasta capacidade em consumir 
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diferentes substratos (glicose, melaço e sacarose) e produzir o polímero com bom 

rendimento (30), Sob condições de laboratório, 142 g/L  de biomassa foi obtida com um 

teor de polímero (P3HB) de 50% em 18h de cultivo (50), Embora o microrganismo seja 

capaz de crescer e produzir o polímero sem condições desbalanceadas de nutrientes 

foi observado uma maior produção quando cultivado sob condições limitadas de 

nitrogênio obtendo uma alta produtividade (5,13 g/L ,h) (7), 

P, oleovorans também tem sido utilizada em bioprocessos, Foi observado que 

esta linhagem é capaz de crescer em diferentes ácidos alcanóicos, obtendo até 63% da 

biomassa seca celular em polímero com monômeros de cadeia média e uma 

produtividade de 1,06 g/L,h, Outra vantagem obtida com o uso de P, oleovorans para a 

produção industrial é sua capacidade em incorporar mais de 100 monômeros diferentes 

na estrutura do polímero (50), 

Contudo, a produção industrial de PHA continua tendo sérios problemas, sendo 

um deles, a natureza dos microrganismos, Linhagens selvagens possuem 

despolimerases que acarretam na redução do conteúdo de polímero na célula, além de 

paredes celulares rígidas que tornam a recuperação do polímero um tanto difícil e 

custosa (49), Outro fator importante que torna crítica a produção é relacionada ao 

substrato usado no processo, Estima-se que o custo da fonte de carbono usada 

represente de 30 a 50% do custo total do processo (51–53), 

Microrganismos recombinantes têm sido desenvolvidos para melhorar os 

parâmetros de produção de PHA e assim ganhar viabilidade industrial, Um dos 

microrganismos usados com maior sucesso na produção de PHA é E, coli, devido a seu 

rápido crescimento, alta densidade celular obtida a partir de uma variedade de 

substratos econômicos, fácil manipulação genética e fácil lise celular (29,30), 

Atualmente, Metabolix e Jiang Su Nan Tian Co, Ltd vem usando E, coli recombinante 

abrigando os genes de síntese de PHA de R, eutropha produzindo até 206 g/L  de 

biomassa seca celular contendo 73% de PHB e uma produtividade 3,4 g/L,h  (50), 

Produção mundial de PHA é mostrada na Tabela 2,5,  
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Tabela 2,5- Produção de polihidroxialcanoatos em grande escala por diferentes 
empresas (7), 

Polímero  
Nome 

comercial 
Produtor 

Capacidade 
(Toneladas) 

Preço 
(Kg-1 em 
2010) 

P3HB Biogreen® Mitsubishi Gas 
Chemical Company 
Inc, (Japão) 

10,000 € 2,5 -3,0 

P3HB MirelTM Telles (US) 50,000 € 1,50a 
P3HB Biocycle® PHB Industrial 

Company (Brasil) 
50 n/d 

P3HB e P3HB-
co-3HV 

Biomer® Biomer Inc, 
(Alemanha) 

50 € 3,0 – 4,0 

P3HB, P3HB-co-
3HV + Mistura 
Ecoflex 

Enmat® Tianan Biologic, 
Ningbo (China) 

10,000 € 3,26 

P3HB-co-3HHx NodaxTM P&G (EUA) 20,000 – 50,000 € 2,50 
P3HB-co-3HHx NodaxTM Lianyi Biotech (China) 2,000 € 3,70 
P3HB-co-3HHx Kaneka 

PHBH 
Kaneka Corporation 
(Japão) 

1,000 n/db 

P3HB-co-4HB Green Bio Tianjin Gre Bio-
Science Co/DSM 

10,000 n/d 

a
 Bactéria para produzir bioplástico, BIOPRO Baden-Württemberg GmbH, 24 de Setembro, 2009, 

Disponível em http://www,bio-pro,de/magazin/thema/04308/ index,html? lang=en&artikelid=/ 
artikel/04310/index,html, acessado em julho 2015, 

b 
Desenvolvimento em grande escala do primeiro 

polímero do mundo com base totalmente biológica, propriedades macias e resistência ao esquecimento, 
Kaneka Corporation, 10 de Marco, 2009, Disponível em  http://www,kaneka,co,jp/kaneka-
e/news/pdf/090310,pdf,  acessado em julho 2015,  

n/d
 Quer dizer que o preço não é capaz de ser 

encontrado,   

 

2,6 Microrganismos halófilos 

 

A vida microbiana (Archaea, Bacteria e Eucarya) pode ser encontrada numa 

vasta gama de concentrações de sal desde água doce, ambientes marinhos e 

ambientes hipersalinos com concentrações de NaCl até cinco vezes maior que a 

concentração de sal do oceano, Alguns exemplos de ambientes hipersalinos são: o 

grande lago salgado em Utah, Owens lago na Califórnia, o Mar Morto e lagoas de 

evaporação, Colonização de ambientes hipersalinos é muitas vezes bem sucedida e 

microrganismos podem atingir altas densidades celulares em tais ecossistemas, Nesse 
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sentido, microrganismos halófilos são capazes de se reproduzir e realizar as suas 

funções metabólicas de forma mais eficaz na presença de sal que na sua ausência (54–

56),   

Microrganismos halófilos podem ser classificados pelas exigências das 

condições salinas para o crescimento em: halófilos leves, mostram um crescimento 

ótimo numa concentração de NaCl compreendida entre 0,2 a 0,85 M (2-5%); halófilos 

moderados, crescem entre 0,85 a 3,4 M (5-20%) de NaCl; e halófilos extremos, 

crescem entre 3,4 a 5,1 M (20-30%) de NaCl,  Microorganismos não halófilos, só 

crescer abaixo de 0,2 M de NaCl entretanto, microorganismos halotolerantes, crescem 

em presencia e na ausência de NaCl (57),  

 

2,7 Mecanismos de adaptação dos halófilos para seu osmoregulação em 

ambientes salinos  

 

Tendo em conta que membranas biológicas são permeáveis à água, as células 

não podem manter a atividade de água mais elevada do que o meio circundante, assim, 

em ambientes hipertônicos, a célula perde água para o meio circundante, Desta forma, 

sob condições elevadas de sal, o citoplasma microbiano deve se manter, pelo menos, 

isosmótico com o meio extracelular, Microrganismos halófilos (exceto Halobacteriales) 

vão requerer um citoplasma hipertônico que lhes permita manter uma pressão de 

turgescência citoplasmática e, assim, evitar a perda de água (54),  

Para lidar com as altas concentrações de sal em seus hábitats, halófilos 

desenvolveram duas estratégias metabólicas para manter NaCl fora das células: na 

primeira estratégia (estratégia Sal-In), presente geralmente em Archaea, as células 

armazenam intracelularmente KCl em concentrações equivalentes àquelas de NaCl no 

meio circundante; a segunda estratégia (estratégia Soluto Compatível), presente em 

Bacteria (halotolerantes, halófilos moderados), consiste em excluir o sal do citoplasma e 

de sintetizar ou acumular solutos orgânicos compatível (23,54,58), 

A estratégia Sal-In envolve o acúmulo de concentrações molares de KCl no 

citoplasma equivalentes àquela de NaCl do meio, Entretanto, alguns haloalcalinófilos 

(Archaea), tais como: Natronococcus ocultus, Natronobacterium gregoryi, Natrialba 
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magadii e Natronomonas pharanois, acumulam não só KCl mas também podem 

substituir parte desse sal por  2-sulfatrealose quando cultivado em meio de cultivo 

limitado, Esta estratégia exige uma adaptação da maquinaria intracelular, mantendo 

sua atividade e conformação em concentrações de sal quase de saturação, 

Aminoácidos de tais proteínas são majoritariamente ácidos e desnaturam quando 

suspensos em baixas concentrações de sal, Portanto, tais microrganismos não podem 

sobreviver em baixo teor de sal (23,54,59),  

A segunda estratégia de adaptação osmótica (Solutos compatíveis) encontra-se 

em microrganismos halófilos e halotolerantes, Esses microrganismos excluem ou 

manterem baixas concentrações de sal na célula pelo acúmulo de compostos orgânicos 

de baixa massa molecular também conhecido como osmólitos ou solutos compatíveis 

(glicinabetaína, ectoina, glicerol, açúcares simples, etc,) (ANEXO A).  Estas moléculas 

são geralmente descarregadas ou zwitteriônicos, não interferem significativamente com 

o metabolismo normal das células, mantém a pressão de turgescência, o volume da 

célula e a concentração de eletrólitos nas células, além disso, sua presença em altas 

concentrações intracelulares não requer ou requerem poucas adaptações proteicas, 

permitindo uma rápida adaptação a uma ampla concentração de sal (23,25,58,60),  

 

2,8 Bacterias halófilas produtoras de PHA 

 

Depois que o acúmulo de PHA por microorganismos halófilos (haloarchaea) foi 

relatado pela primeira vez em 1972, mais e mais halófilos têm sido reportados, Muitos 

gêneros haloarchaea (Haloferax, Halobacterium, Haloarcula e Haloquadratum) e 

espécies do gênero Halomonas (H, boliviensis, H, andesensis, H, elongata, H, 

campisalis e Halomonas TD01) têm se observado o acúmulo de PHA (10,15,61–63),  

Haloferax mediterranei acumula até 60% da massa seca celular como P3HB 

usando glicose e amido como fontes de carbono em cultivo descontínuo (10), Estudos 

subsequentes demonstraram que H, mediterranei pode ser capaz de produzir P3HB-co-

3HV a partir de glicose e amido hidrolisado sem a necessidade de adicionar co-

substratos, atingindo até 50,8% da massa seca celular em polímero com 10,4 mol% de 

monômeros 3HV (52), 
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Halomonas boliviensis, uma das bactérias halófilas mais estudada, é uma 

linhagem capaz de consumir diferentes fontes de carbono (glicose, xilose, maltose ou 

sacarose) e acumular elevados teores de P3HB (a partir de carboidratos) ou P3HB-co-

3HV (com o suprimento de co-substratos) (63–65), Elevado teor de polímero e 

concentração de massa seca celular (81% e 44 g/L, respectivamente) foram obtidos 

após de 36 horas de cultivo descontinuo (14), Um caso interessante é o observado em 

Halomonas campisalis, esta bactéria é capaz de sintetizar copolímero sem a adição de 

precursores, H, campisalis foi a primeira halófila selvagem do domínio Bacteria relatada 

como capaz de produzir copolímero P3HB-co-3HV a partir de uma única fonte de 

carbono, a maltose, O teor de PHA Acumulado foi de 45 a 81% da massa seca celular 

quando o microrganismo foi cultivado em um meio contendo 1% de maltose e 0,1% de 

extrato de levedura (66),  

Recentemente, mais duas espécies do gênero Halomonas foram isoladas e tem 

mostrado um grande potencial para reduzir os custos de produção de PHA, Halomonas 

TD01 mostrou um rápido crescimento, atingindo mais de 80 g/L de massa seca celular 

e 80% de P3HB depois de 56 horas de cultivo em batelada alimentada e usando como 

fonte de carbono glicose, Em cultivo continuo de dois estágios, uma contendo 

nitrogênio e outra deficiente em nitrogênio se observou um aumento no teor de P3HB 

acumulado, atingindo valores superiores a 50%, indicando que uma limitação de 

nitrogênio é benéfica para a produção de P3HB (15), H, campaniensis LS21 foi capaz 

de crescer em água do mar artificial e resíduo de cozinha constituído principalmente por 

celulose, amido, gordura animal e proteínas (67), Quando cultivada com resíduos de 

cozinha, H, campaniensis selvagem produziu P3HB correspondento a 26% da massa 

seca celular, enquanto H, campaniensis recombinante, superexpressando genes da 

biossíntese de P3HB, produziu P3HB correspondendo a 70% da massa seca celular, 

Notavelmente, H, campaniensis cresceu livre de contaminação ao longo de um período 

de 65 dias quando cultivado num processo continuo e aberto (67), 

A aplicação de halófilos para a produção de PHA pode reduzir os custos destes 

bioprocessos pelos seguintes motivos: primeiro, uma alta concentração de sal evita a 

contaminação por microrganismos não halófilos, reduzindo o gasto de energia e a 

complexidade do processo para a esterilização; segundo, a água do mar pode ser 
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utilizada para preparar o meio de cultivo, reduzindo assim o consumo de água potável; 

terceiro, a eficiência de um processo de longa duração e contínua é muito superior do 

que um cultivo descontinuo; quarta, para alguns halófilos, o custo para recuperação do 

PHA pode ser diminuída por lise celular por tratamento de choque hipo-osmótico 

(15,23,68), Alem disso, foi demonstrado que o custo de produção de P3HB-co-3HV por 

H, mediterranei foi mais baixo do que E, coli recombinante (69), 
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3 OBJETIVO  

 

3,1 Objetivo geral  

 

Este trabalho tem como objetivo avaliar o potencial de Halomonas sp, HG01 para 

a produção de PHA,  

 

3,1 Objetivos específicos  

 

Para avaliar o potencial de Halomonas sp, HG01 para a produção de PHA se 

propuseram os seguintes objetivos específicos: 

a) Testar o crescimento e síntese de PHA em diferentes meios de cultivo; 

b) Explorar a capacidade para crescer e sintetizar PHA a partir de diferentes 

carboidratos; 

c) Estudar a capacidade de síntese de copolímeros; e 

d) Avaliar a produção de PHA em biorreator 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4,1 Microrganismo 

 

Halomonas sp, HG01 isolada de amostras de água de uma lagoa salgada do 

distrito de San José, departamento de Lambayeque, Peru (28) foi utilizado neste 

estudo, Linhagens Halomonas sp, HG02 e Halomonas sp, HG03 geradas a partir de 

Halomonas sp, HG01 também foram estudadas e se obtiveram neste trabalho a partir 

de técnica de engenharia evolutiva, 

 

4,2 Analise filogenético 

 

A sequencia do  rRNA 16S foram amplificados por PCR,  A extração de DNA 

genômico foi feita utilizando o kit DNeasy Blood e Tissue Kit (Qiagen) e os os primer 

27F (5´ AGAGTTTGATCCTGGCTCAG -3´) e 1401R (5´CGGTGTGTACAAGAAGACCC 

3´), Os produtos de PCR foram purificados com o kit QIAquick PCR purification 

Microcentrifuge QIAGEN e utilizados para a reação de sequenciamento no Centro de 

Estudos do Genoma Humano – USP, O equipamento usado foi o ABI 3730 DNA 

Analyser (Applied Byosistems, USA), com o kit BigDye® Terminator v3,1 Cycle 

Sequencing Kits, A sequência do 16S rRNA (AB477015, 1353 bp) foi comparada com 

sequencias disponíveis nas bases de dados pública do BLAST, A análise filogenética 

de sequências de rDNA 16S foi realizada com a ajuda do pacote do software MEGA6  

usando o método de neighbor-joining (ANEXO B). 

 

4,3  Meios de cultivo 

 

Quando o objetivo era apenas o crescimento bacteriano, sem acúmulo de PHA, 

utilizou-se o meio caldo nutriente, Para experimentos cujo objetivo era avaliar a 

produção de PHA, os meios utilizados foram: meio mineral (MM), caldo halófilos 

moderados (HM) e caldo HE , Para cada um dos meios de cultivo utilizados, adicionou-

se sempre 100 g/L de NaCl e 15 g/L de agar para obtenção de meios sólidos, Para 
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experimentos em biorreator utilizou-se o meio mineral (MM) proposto por ROCHA et al,, 

2008, mas com algumas modificações, Os meios de cultivo, cuja composição é definida, 

foram ajustados com NaOH 2N para pH 7,0 antes de ser usados e posteriormente 

esterilizados em autoclave, à temperatura de 121ºC durante o tempo mínimo de 15 min,  

 

4,3,1 Caldo nutriente 

Extrato de carne ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3 g/L 

Peptona ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5 g/L  

 

4,3,2 Meio Halófilos moderados (HM) (64) 

MgSO47H2O,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,25 g/L 

CaCl22H2O ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,09 g/L 

KCl ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,50 g/L 

NaBr ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,06 g/L 

Ex, Levedura,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,00 g/L 

Glicose,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,10,00 g/L 

 

4,3,3 Meio HE (70) 

MgSO47H2O,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2,50 g/L 

NH4Cl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,00 g/L 

K2HPO4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,55 g/L 

FeSO47H2O,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,005 g/L 

Glicose,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,10,00 g/L 

 

4,3,4 Meio mineral  

(NH4)2 SO4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,00 g/L  

Na2HPO4,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,3,50 g/L  

KH2PO4  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,50 g/L  

MgSO4,7H2O,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,20 g/L  

CaCl2,2H2O ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,01 g/L  

Citr, Fe NH4 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,0,06 g/L 
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Solução elementos traços,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,00 mL 

 

Cada litro da solução de elementos traços continha: 

H3BO3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,30 g/L  

CoCl2,6H2O ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,20 g/L  

ZnSO4,7H2O,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,10 g/L  

MnCl2,4H2O ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,03 g/L  

NaMoO4,2H2O ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,03 g/L  

NiCl2,6H2O,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,02 g/L  

CuSO4,5H2O ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,01 g/L 

 

Para ensaios em biorreator utilizou-se o seguinte meio mineral modificado (MM1): 

KH2PO4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,65 g/L 

(NH4)2SO4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3,60 g/L 

MgSO4,7H2O…………………………………………,,,,0,31 g/L 

CaCl2,2H20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,01 g/L 

Citr,Fe NH4……………………………………………,,,,0,15 g/L 

Solução elementos traços,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2,00 ml  

 

4,4 Seleção do meio de cultivo para o crescimento e acúmulo de PHA por  

Halomonas sp, HG01  

 

Para a seleção do meio de cultivo a ser utilizado no crescimento e acúmulo de 

PHA por Halomonas sp, HG01 se avaliou o efeito do cultivo da bactéria nos meios HM, 

HE e MM, Para isso, culturas mantidas em freezer a -80 °C foram estriadas em placas 

contendo agar nutriente e incubadas por 24 horas em estufa a 30 °C, Colônias isoladas 

provenientes do meio sólido foram cultivadas em caldo nutriente a 30 °C, durante 24 

horas a 150 rpm, Após crescimento, um volume de 2,5 mL da cultura em caldo nutriente 

(10% do volume final do cultivo) foi utilizado para inocular 22,5 ml dos meios HM, HE ou 

MM contidos em frascos de 125 mL com glicose e incubados por 72 horas a 30 °C, 

Amostras foram retiradas após de 0, 24, 48 e 72 horas de cultivo para avaliar: pH, 
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biomassa seca celular, concentração de carboidrato e PHA produzido, Todos os 

cultivos foram realizados em triplicata,  

 

4,5 Cultivo em frascos agitados com diferentes carboidratos  

 

Culturas mantidas em freezer a -80 °C foram estriadas em Agar nutriente e 

cultivadas por 24 horas em estufa a 30 °C, Colônias isoladas provenientes do meio 

sólido foram cultivadas em caldo nutriente a 30 °C, durante 24 horas a 150 rpm, Após 

crescimento, um volume de 2,5 mL da cultura em caldo nutriente foi utilizado para 

inocular 22,5 ml de MM contido em frascos de 125 mL com glicose, sacarose, frutose, 

xilose, lactose ou glicerol, como fonte de carbono, e incubados a 30 °C e 150 rpm, 

Amostras foram retiradas após de 0, 24, 48 e 72 horas de cultivo para avaliar: pH, 

biomassa seca celular, concentração de carboidrato e PHA produzido,  

 

4,6 Cultivo em frascos agitados com glicose e diferentes co-substratos 

 

Com a intenção de avaliar a produção de copolímeros, Halomonas sp, HG01 foi 

cultivada em frascos contendo MM com glicose e diferentes co-substratos, A bactéria foi 

cultivada em MM com glicose por 24 horas e depois desse tempo adicionou-se  ácido 

orgânicos (ácidos propiônico, butírico, valérico, hexanóico, heptanóico, octanóico, 

nonanóico) ou 4-hidroxibutírico para uma concentração de 1 g/L e a incubação 

prosseguir por mais 48 horas, O inóculo foi preparado e a cultura foi avaliada e 

cultivada sob as mesmas condições descritas nos itens 4,4 e 4,5, ,  

 

4,7 Engenharia evolutiva para consumo de xilose e glicerol 

 

A estratégia utilizada neste estudo foi baseada na seleção de uma cultura capaz 

de consumir xilose o glicerol de forma eficiente, Halomonas sp, HG01 foi inicialmente 

cultivada em caldo nutriente por 24 horas, Após crescimento, um volume da cultura foi 

utilizada para inocular MM contendo 1 g/L  de xilose ou glicerol a fim de se obter uma 

DO inicial (DO600nm) de aproximadamente 0,1, A cultura foi incubada a 30 °C e 150 rpm 
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até atingir uma densidade óptica entre 1,0 a 1,5, Posteriormente, um volume da cultura 

crescida foi utilizada para inocular MM fresco contendo as mesmas fontes de carbono 

(xilose ou glicerol),  Cultivos sucessivos foram realizados  durante 60 dias, Finalmente a 

linhagem evoluída foi testada quanto ao crescimento e produção de PHA,  

 

4,8 Produção de PHA por Halomonas sp, HG01 ou seus clones evoluídos em 

biorreator 

 

4,8,1 Preparo do inóculo  

 

Pré-inóculo:  

Colônias de Halomonas sp, HG01, HG02 ou HG03 em agar nutriente, crescidas durante 

24 horas a 30 ºC, foram inoculadas em 25 mL de caldo nutriente contido em frascos de 

125 ml e mantidas por 24 horas a 30  ºC e 150 rpm, Este cultivo foi centrifugado (10,000 

g) e suas células lavadas um vez com solução NaCl 0,85%  e novamente 

ressuspendidas, A suspensão de células foi inoculada em MM1 contendo glicose, xilose 

ou glicerol como fonte de carbono e incubada a 30 ºC e  150 rpm durante 18 a 24 

horas, 

 

Inóculo:  

Do volume total do pré-inóculo, 20 ml foram utilizados para inocular 180 mL de MM, 

contendo glicose, xilose ou glicerol como fonte de carbono, A cultura foi incubada a 30 

°C, durante 18 a 24  horas a 150 rpm em agitador rotativo, Após o crescimento, a 

cultura foi utilizada para inocular o meio do biorreator, representando uma fração de 

inóculo de 10%, 

 

4,8,2 Condições do cultivo em biorreator  

 

A cultura crescida em MM foi inoculada em biorreator (Applikon marca 

Bronkhorst High – Tech B,V serie E-7000) de capacidade de 4 L contendo o meio 

mineral descrito anteriormente (2 L de meio de cultura), O pH foi mantido em 7 
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adicionando-se NaOH e H2SO4  2,0 N, Procurou-se evitar que a concentração de 

glicose, xilose ou glicerol ficasse abaixo de 5 g/L através de adição de solução 

concentrada (500 a 700 g/L) quando necessário, As condições de temperatura e 

oxigênio dissolvido foram monitoradas e mantidas a 30 ºC e acima de 50%, 

respectivamente, A vazão de ar de entrada no biorreator foi constante e igual a 1 L/min, 

Amostras periódicas foram retiradas para a análise de: biomassa celular, teor e 

composição de PHA, concentração das fontes de carbono e nitrogênio, A pressão 

parcial de oxigênio e gás carbônico contidas no ar de saída do biorreator também foram 

registradas através de analisadores de CO2 e O2 do gás de saída do biorreator, 

 

4,9 Metodologias analíticas  

 

4,9,1 Massa seca celular 

 

A massa seca celular foi determinada gravimetricamente, após centrifugação de 

10 mL da cultura a (10,000 g) durante 10 minutos a 4 °C e liofilização, 

 

4,9,2 pH  

 

O pH foi determinado do sobrenadante após centrifugação da cultura, em 

potenciômetro (Tecnal, modelo TEC-2) usando padrões de pH 4,0 e 7,0, 

 

4,9,3 Concentração de carboidratos  

 

As concentrações de carboidratos e glicerol foram determinadas por 

cromatografiade fase liquida (HPLC), A dosagem foi realizada em cromatógrafo 

Ultimate 3000 (Dionex, Sunnyvale, CA, Estados Unidos), com detector por Índice de 

Refração (Shodex, Kawasaki, Kanagawa, Japan) a 35 °C, coluna Aminex HPX-87H 

(Bio-Rad, Hercules, CA, Estados Unidos) a 45 °C, fase móvel (H2SO4 5 mM) com fluxo 

de 0,6 mL/min, e volume de injeção de 20 μL, Padrões foram preparados nas 

concentrações de 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 e 1,0 g/L de cada um dos carboidratos ou 
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glicerol, As amostras foram diluídas até concentrações compreendidas no intervalo da 

curva de calibração construída, 

 

4,9,4 Teor e composição do polímero  

 

A análise de PHA foi realizada utilizando o método de propanólise descrito por 

Riis e Mai (1988), Colocou-se até 15 mg de massa seca celular previamente liofilizada 

em tubos de vidro aos quais se adicionou 2 mL de solução de HCl e propanol (1:4 v/v) e 

2 mL de 1,2- dicloroetano, Utilizou-se como padrão interno (100 µL) uma solução de 

ácido benzóico (40 g/L), A mistura foi submetida à agitação vigorosa e incubada a 

100ºC por meia hora, sofrendo agitação novamente e depois, prosseguiu a incubação a 

100oC por mais  2,5 horas, Após atingida a temperatura ambiente, adicionou-se 4 mL 

de água destilada e agitou-se em vórtex, Após a separação das fases, a orgânica 

(inferior) contendo propil- ésteres, foi recuperada e cerca de 1 µL foi submetido à 

análise por Cromatografia Gasosa (CG),  

A injeção fracionada (1:20) em cromatógrafo Agilent 7890A contendo ou a coluna 

HP5 ((5%)phenyl-(95%)dimethylolysiloxanne), ou HP1 (100% dimethylolysiloxane) 

determinou a composição de propil-ésteres através de ionização de chama, sob as 

temperaturas do injetor e detector, respectivamente, iguais a 250 ºC e 300 ºC, Utilizou-

se hélio como gás de arraste na vazão 0,8 ml/min ou nitrogênio em 0,6 ml/min, Visando 

a separação dos propil-ésteres, as temperaturas da coluna foram controladas através 

de um programa que a manteve a 100 ºC por 1 minuto, e à 210 ºC por 15 minutos, 

aumentando a uma razão de 8 ºC/min quando a coluna HP5 foi utilizada, Utilizando a 

couna HP1, tempo inicial foi de 3 min (100 oC), com aumento de temperatura na razão 

de 6°C/min até 180 °C mantido por 5 min, novo aumento da temperatura (6 °C/min) até 

240 °C,  

Como padrões externos, foram utilizados PHA de composição conhecida,  
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4,9,5 Concentração de co-substratos 

 

Os diferentes co-substratos foram determinados por cromatografia de gases  

após acidificação das amostras (800 µl) com 200 µl de uma solução contendo HCl (0,2 

mol l-1) e acido acético (4,8 g/L), 

 

4,9,6 Concentração de nitrogênio amoniacal  

 

A concentração de nitrogênio amoniacal foi determinada em potenciômetro com 

eletrodo específico para detecção de amônia, Uma curva de calibração foi construída 

com diferentes soluções de concentrações de (NH4)2SO4 entre 10 e 500 ppm de 

nitrogênio, Em 3 ml de sobrenadante das amostras adicionou-se 30 µL de NaOH a 10 

M e acompanhou-se as modificações no potencial de redução (mV), 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5,1 Micorganismo e análise filogenética 

 

A sequência parcial do gene rRNA 16S desta linhagem foi comparada com todas 

as sequências de genes que codificando o 16S rRNA  disponíveis no GenBank 

utilizando o programa BLAST, A bactéria Halomonas sp, HG01 mostrou ter a maior 

semelhança com Halomonas halofila NR 114161 e Halomonas salina NR 042050 

(Figura 5,1), Portanto, foi nomeado como Halomonas sp, HG01, 

 

5,2 Seleção do meio de cultivo para o crescimento e acúmulo de PHA por 

Halomonas sp, HG01  

 

Três meios de cultivo (dois simples e um complexo) foram utilizados nesta etapa 

do projeto com o intuito de identificar aquele que melhor  sustenta o crescimento e 

acúmulo de PHA por Halomonas sp, HG01, O maior e menor valor em massa seca 

celular e acúmulo de PHA foram obtidos quando a bactéria foi cultivada em meio MM ou 

HE, respectivamente (Figuras 5,2 e 5,3), Massas secas celulares de 4,77 g/L e 1,71 g/L 

e teores de polímero de 85,61% e 48,83% foram os melhores e piores valores, 

respectivamente, obtidos após 72 horas de cultivo (Tabela 5,1), Foi observado um 

rápido crescimento celular (2,62  g/L)  e acúmulo de PHA (44,57%) após 24 horas de 

cultivo quando foi utilizado o meio HM, Essa concentração de biomassa obtida no meio 

complexo representa 64% mais biomassa daquela obtida no meio MM (1,67 g/L) no 

mesmo tempo de cultivo, Estes resultados podem ser explicados devido ao elevado 

conteudo de nitrogênio, aminoácidos e nutrientes essenciais (71) presentes no extrato 

de levedura, o que faz que o organismo não necessite sintetizar todos os componentes 

celulares para seu crescimento, permitindo um crescimento mais rápido, Resultados 

similares foram obtidos por Sreekanth et al, (2013), quando Bacillus sp, CFR 67 foi 

cultivada em meio contendo extrato de levedura ou sulfato de amônio, obtendo-se 3,2 e 

2,2 g/L de massa seca, respectivamente 
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 KJ185380 H. eurihalina strain BK-AB15

 NR115091 H. elongata strain ATCC 33173

 NR044264 H. caseinilytica strain AJ261

 NR115003 H. sinaiensis strain AloSharm

 NR043234 H. almeriensis strain M8

 NR042064 H. halmophila strain ATCC 19717

 NR044217 H. sabkhae strain 5-3

 NR116946 H. maura strain S-31 

 NR044317 H. nitroreducens strain 11S

 NR117837 H. stenophila strain N12

 EU159469 H. beimenesis strain NTU-107

 NR025773 H. koreensis strain SS20

 NR029029 H. organivorans strain G-16.1

 GU397426 H. smyrnensis strain AAD4

 Halomonas sp. HG01

 NR114161 H. halophila strain NBRC 102604

 NR042050 H. salina strain F8-11

 KJ009544 H. ventosae strain 5-Sj-4-1-3-M

 EF517969 H. alimentaria strain 6YNAh

 HM179173 H. fontilapidosi strain R081

 GU377268 H. aidingensis strain C-12

 KM199282 H. shengliensis strain Kh.SW.W1

 NR108844 H. ramblicola strain RS-16

 NR044316 H. cerina strain SP4

 NR043299 H. kenyensis strain AIR-2

 DQ289070 H. nitritophilus isolate WST 7

 NR028702 H. campisalis strain 4A

 NR042157 H. campaniensis strain 5AG

 JF346669 H. pacifica strain H1704

 JQ716249 H. salifodinae 

 NR109316 H. qijiaojingensis strain YIM 93003

 KF668262 H. taeanensis strain 170B

 KC237713 H. qiaohouensis strain YIM QH103

 AB681322 H. cupida strain NBRC 100987

 NR042491 H. denitrificans strain M29 

 NR044117 H. saccharevitans strain AJ275

 NR042067 H. subglaciescola strain DSM 4683

 NR043298 H. mongoliensis strain Z-7009

 GU228480 H. campisalis strain HB10.1

99

97

76

89

99

99

99

99

99

99

99

70

85

96

99

87

86

62

57

55

0.005  

Figura 5,1- Árvore filogenética construída a partir da comparação da sequência do 
rDNA 16S de Halomonas sp, HG01 com outros membros do gênero 
Halomonas, Os números de acesso GenBank das linhagens tipo usado na 
análise filogenética são apontados na frente de cada linhagem, Valores de 
Bootstrap (%) baseiam-se em 1000 repetições e são mostradas para 
ramos com valores maiores de 50 %, A barra (0,005) indica 5 
substituições para cada 1000 nucleotídeo,   
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O efeito positivo do extrato de levedura sobre o crescimento celular e acúmulo de 

polímero também foi observado por Quillaguamán et al, (2007) (73), Ao cultivar 

Halomonas boliviensis, obteve uma elevada concentração celular (14 g/L) e acúmulo do 

P3HB (54%) depois de 19 horas de cultivo, Não obstante, o crescimento celular no 

meio HM não foi possível ser mantido ao longo do cultivo (Figura 5,2), Isso pode ser 

devido ao baixo teor de fosfatos contido no extrato de levadura (74), O fósforo é 

componente de ácidos nucléicos e fosfolipídios, sendo estes componentes essenciais 

na célula, sua exaustão no meio de cultivo, implicará em suspensão do crescimento 

celular, Baixos teores de biomassa (0,18 g/L) e elevado conteúdo de PHA (33,33%) 

foram obtidos por Bacillus cereus SPV,  quando o meio de cultivo foi limitado em fosfato 

(75), Estes resultados são compatíveis com o fato da limitação de fosfatos dirigir o 

metabolismo para o acumulo de PHA, assim observa-se concentrações baixas de 

células, mas elevados teores de PHA, Resultados semelhantes foram conseguidos por 

Borah et al, (2002) (76), que, ao cultiva Bacillus mycoides RLJ B-017 com elevada (2,0 

g/L) ou baixa (1,0 g/L) concentração de KH2PO4, obtiveram valores máximos de 

crescimento celular e acúmulo de P3HB em cada uma dessas condições, 

respectivamente,  

Como mostrado na Tabela 5,1 e Figura 5,2 o meio HE resultou ser o menos 

apropriado para se usar no crescimento celular e acúmulo de PHA, uma vez que os 

menores valores em massa e conteúdo de polímero foram atingidos, Estes resultados 

podem ser atribuídos ao NH4Cl presente no meio HE, Como foi apontado por Beaulieu 

et al, (1995) (77), sais de amônio podem ser diferentemente metabolizados pelos 

microrganismos e essa a habilidade foi atribuída ao ânion que se encontra ligado a ele o 

qual facilita a troca iônica e, desta forma, seu consumo, Valores de biomassa seca e 

teor de P3HB de 25,25 g/L e 43% e 21,40 g/L e 42% foram obtidos quando Alcaligenes 

eutrophus foi cultivado com (NH4)2SO4 e NH4Cl, respectivamente, após 73 horas de 

cultivo em frascos agitados,  Arun et al, (2009) (78), obtiveram até 45% (4,01 g/L) mais 

P3HB quando cultivaram uma bactéria isolada de ambientes marinhos em meio 

contendo sulfato de amônio do que quando utilizaram de cloreto de amônio como fonte 

de nitrogênio, Resultados semelhantes foram obtidos por Grothe et al, (1999) (79), ao 

avaliar o efeito de diferentes fontes de nitrogênio sobre vários parâmetros de 
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crescimento, Das várias fontes de nitrogênio testadas, observou-se que todas 

sustentaram o crescimento e acúmulo de PHA na seguinte ordem: sulfato de 

amônia>cloreto de amônia>nitrato de amônia>ureia, Devido a estes resultados, o meio 

MM foi usado nos seguintes experimentos, 

 

 

Figura 5,2- Perfil de crescimento de Halomonas sp, HG01 nos meios: HM, HE e MM, A 
bactéria foi cultivada em frascos agitados (150 rpm) a 30 °C, utilizando 
glicose (10 g/L) como única fonte de carbono, Os dados aqui apresentados 
representam a meia de três repetições, 

 

 

Figura 5,3- Teores de P3HB acumulado (%MSC) após 24 e 72 horas de cultivo nos 
meios HM, HE e MM, 
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Tabela 5,1- Crescimento e acúmulo de P3HB por Halomonas sp, HG01 em diferentes 
meios de cultivo com glicose (10 g/L) como única fonte de carbono 

MSC, Massa seca celular; %MSC, Porcentagem da massa seca celular; Y(p/s,) 

 

 

5,3 Cultivo em frascos agitados com diferentes fontes de carbono 

 

Para a produção industrial de PHA, o custo da fonte de carbono é um dos fatores 

limitantes, Dessa forma, o conteúdo de polímero e a eficiência na conversão da fonte 

de carbono em polímero devem ser considerados na escolha do substrato para o 

processo industrial (80,81), Assim, diferentes fontes de carbono foram avaliadas para 

determinar a capacidade de Halomonas sp, HG01 converter estas em polímero, 

Halomonas sp, HG01 foi cultivada em meio com limitação em nitrogênio (sulfato de 

amônio, 1 g/L) e com excesso de carbono (glicose, frutose, xilose, sacarose, lactose e 

glicerol – 10 g/L) com a finalidade de promover a síntese do polímero, 

Das várias fontes de carbono avaliadas, glicose, sacarose e frutose foram 

capazes de promover o crescimento celular e acúmulo de PHA, Nenhum crescimento 

celular ou acúmulo de P3HB significativo foi observado quando se usou xilose, lactose 

ou glicerol, Como mostrado na Tabela 5,2, o melhor desempenho foi obtido quando a 

bactéria foi cultivada com glicose ou sacarose como únicas fontes de carbono, 

Meio de 
cultivo 

Tempo 
(h) 

Glicose 
consumida 

(g/L) 
pH 

MSC  
(g/L) 

P3HB 
(%MSC) 

Yp/s 

(g/g) 

HM 

0 0,00 7,27 0,06 13,20 0,00 
24 2,45 5,39 2,62 44,57 0,48 
48 2,36 4,88 1,18 61,17 0,31 

72 2,15 4,86 1,32 64,93 0,40 

HE 

0 0,00 7,48 0,05 11,60 0,00 
24 1,07 7,08 0,69 24,55 0,16 
48 2,31 6,77 0,86 37,28 0,14 

72 4,45 5,25 1,71 46,83 0,18 

MM 

0 0,00 6,91 0,11 10,01 0,00 
24 3,34 5,94 1,67 50,31 0,25 
48 8,31 5,56 4,18 80,58 0,41 
72 8,21 5,82 4,77 85,61 0,50 
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Tabla 5,2,  Produção de P3HB por Halomonas sp, HG01 a partir de glicose, sacarose e frutose  

 
Tempo Fonte de carbono (g/L) pH MSC 

 
P3HB 

P3HB XR Yp/s Y
T 

p/s Y
Max

 

 (h) Concentração Consumido  (g/L) (%MSC) (g/L) (g/L) (g/g) (g/g) (%) 

G
lic

o
se

 

0 10,82 ±0,00 0,00 ± 0,00 6,91 ± 0,00 0,11 ± 0,01 10,01 ± 0,68 0,01 ± 0,00 0,09 ± 0,01 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

24 7,48 ± 0,17 3,34 ± 0,17 5,94 ± 0,01 1,65 ± 0,05 50,31 ± 3,93 0,84 ± 0,06 0,83 ± 0,07 0,25 ± 0,03 0,25 ± 0,02 102,55 ± 7,57 

48 2,50 ± 0,09 8,31 ± 0,09 5,56 ± 0,00 4,18 ± 0,07 80,58 ± 0,69 3,37 ± 0,03 0,81 ± 0,04 0,41 ± 0,01 0,39 ± 0,00 104,35 ± 2,86 

72 2,61 ± 0,05 8,21 ± 0,05 5,82 ± 0,00 4,77 ± 0,02 85,61 ± 0,15 4,08 ± 0,01 0,69 ± 0,01 0,50 ± 0,00 0,42 ± 0,00 119,75 ± 0,36 

Sa
ca

ro
se

 

0 9,90 ±0,00 0,00 ± 0,00 7,00 ± 0,00 0,12 ± 0,01 6,29 ± 0,38 0,01 ± 0,00 0,10 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

24 7,35 ± 0,10 2,55 ± 0,10 6,09 ± 0,01 1,31 ± 0,01 41,19 ± 0,92 0,54 ± 0,01 0,77 ± 0,02 0,21 ± 0,01 0,21 ± 0,00 100,34 ± 3,42 

48 2,18 ± 0,13 7,72 ± 0,13 5,89 ± 0,01 3,93 ± 0,06 79,03 ± 2,64 3,11 ± 0,09 0,83 ± 0,11 0,40 ± 0,02 0,40 ± 0,01 101,09 ± 0,70 

72 0,00 ± 0,00 9,90 ± 0,00 5,89 ± 0,01 4,75 ± 0,06 83,66 ± 1,82 3,98 ± 0,04 0,78 ± 0,10 0,40 ± 0,00 0,41 ± 0,01 98,35 ± 2,76 

Fr
u

to
se

 

0 11,75 ±0,22 0,00 ± 0,00 6,85 ± 0,01 0,11 ± 0,00 8,71 ± 0,97 0,01 ± 0,00 0,10 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

24 9,60 ± 0,09 1,93 ± 0,09 6,56 ± 0,02 0,39 ± 0,01 23,17 ± 2,80 0,09 ± 0,01 0,30 ± 0,01 0,05 ± 0,00 0,11 ± 0,01 40,47 ± 1,42 

48 5,65 ± 0,04 5,89 ± 0,04 5,83 ± 0,01 2,26 ± 0,04 60,25 ± 2,54 1,36 ± 0,04 0,90 ± 0,07 0,23 ± 0,01 0,29 ± 0,01 79,04 ± 1,44 

72 3,59 ± 0,31 7,94 ± 0,31 5,85 ± 0,01 3,31 ± 0,02 68,57 ± 1,24 2,27 ± 0,05 1,04 ± 0,04 0,29 ± 0,01 0,33 ± 0,01 86,17 ± 2,99 

Os dados são apresentados como a média ± desvio padrão (n = 3), 
P3HB, Poli-3-hidroxibutirato; MSC, Massa seca celular;  % MSC, Percentual da massa seca celular;  Xr, Concentração celular residual;  Yp/s, Rendimento de P3HB a partir 
do substrato;  YT

p/s, Rendimento máximo teórico de P3HB a partir do substrato;  YMax, Percentual do rendimento máximo teórico, 
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Após 24 horas de cultivo com glicose, surpreendentemente, a bactéria já tinha 

conseguido produzir P3HB com a eficiência máxima teórica, sendo este acompanhado 

ao longo do experimento, Glicose é uma fonte de carbono comumente consumida pelos 

microrganismos, mas poucas bactérias são capazes de convertê-lo em polímero com a 

máxima eficiência, Alcaligenes latus DSM 1123, Burkholderia saccari IPT 101 e E, coli 

MG1655 recombinantes foram também avaliados a fim de determinar sua capacidade 

para coverter a glicose em polímero, obtendo-se valores entre 95 e 76% da eficiência 

máxima teórica (81–83),  

Quando a bactéria foi cultivada com sacarose como única fonte de carbono, a 

fonte de carbono foi consumida eficientemente, de modo contrário ao que se observou 

quando glicose foi suprida como fonte de carbono e que apenas 76% foi consumida, 

Apesar disso, os cultivos com glicose e sacarose apresentaram valores muito 

semelhantes em biomassa seca total, teor de polímero acumulado e eficiência de 

conversão da fonte de carbono em P3HB, Estes resultados sugerem que ambas as 

fontes de carbono são eficientemente metabolizadas pela via de Entner-Doudoroff (via 

ED), Yamane (1993) (80), calculou as eficiências máximas teóricas de diferentes 

substratos e verificou que tanto com glicose como com sacarose os valores são 

semelhantes considerando o metabolismo desses carboidratos pela via ED, Nessa via 

de metabolismo de carboidratos, elevadas quantidades de NADPH são gerados e, 

quando o crescimento celular é afetado, estes são direcionados para reduzir 

acetoacetil-CoA a 3-hidroxibutiril-CoA, sendo a produção de PHA altamente favorecida 

(83), Sacarose é uma das fontes de carbono mais abundantes e de baixo custo extraída 

da cana de açúcar e beterraba (84), No Brasil, este substrato é produzido com elevado 

grau de pureza (acima de 99%) e custo muito baixo (menos de U$ 300 por tonelada) 

(85), Portanto, considerando que a sacarose é uma fonte de carbono barata e eficiente 

consumida por Halomonas sp,HG01 seu uso pode ser bastante promissor para a 

produção de PHA,  

Frutose também foi utilizada com boa eficiência para a produção de PHA por 

Halomonas sp, HG01 (Tabela 5,2), Alto teor de P3HB (69% de massa de célula seca) 

foi alcançado após 72 horas de cultivo; porém, quando comparado ao valor obtido com 

glicose, a concentração com frutose foi 56% menor do valor obtido com glicose, A 
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frutose foi também pouco consumida pelo microrganismo, apenas 69% da fonte de 

carbono fornecida foi utilizado, Outra diferença observada no cultivo com frutose foi a 

eficiência de conversão desta em PHA, que correspondeu a 87% do valor teórico 

máximo, Isto provavelmente deve-se a que a bactéria consume esta fonte de carbono 

preferencialmente pela via de Embden-Meyerhof (via EM) (Figura 5,4), Rojo (2010) (86), 

indica que, em Pseudomonas, a frutose é inicialmente convertida a frutose 1-fosfato e 

depois fosforilada a frutose 1,6-bisfosfato, Dessa forma, se Halomonas sp, HG01 

apresentar um metabolismo semelhante, esta fonte de carbono seria metabolizada pela 

via EM, que não gera a coenzima reduzida NADPH, mas sim NADH, Como a síntese de 

P3HB demanda NADPH, seria necessária a ação de uma transidrogenase ou a frutose 

1,6-bisfosfato deveria ser convertida a frutose 6-fosfato para ser metabolizada na via 

ED ou na via das pentoses fosfato, gerando NADPH, Tanto a ação da transidrogenase, 

como o ciclo fútil gerado pela conversão frutose 1-fosfato→frutose 1,6-

bisfosfato→frutose 6-fosfato, implicam em gastos energéticos adicionais à célula e 

podem explicar a menor eficiência de conversão de frutose em P3HB em comparação 

aos valores atingidos com glicose como única fonte de carbono, 

 

 

Figura 5,4- Rotas metabólicas sugeridas para o metabolismo da glicose, sacarose e 
frutose e síntese de P3HB, Sacarose deve atravessar a célula para poder 
ser hidrolisada e consumida, 
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A partir de glicose, frutose ou sacarose a composição do PHA sintetizado por 

Halomonas sp, HG01 foi a mesma, ou seja, apenas 3-hidroxibutirato foi detectado, 

Várias bactérias do gênero Halomonas têm demonstrado a sua capacidade para 

sintetizar apenas P3HB a partir de carboidratos (15,27,64,87–89), Existe apenas um 

relato de uma Halomonas capaz de sintetizar copolímeros a partir de carboidratos (66),  

Os valores atingidos com glicose, sacarose ou frutose na produção de PHA por 

Halomonas sp, HG01 foram muito bons quando comparados com aqueles obtidos com 

outras Halomonas cultivadas com diferentes fontes de carbono (Tabela 5,3), 

 

Tabela 5,3- Produção de PHA em frascos agitados por Halomonas spp, 
Linhagem  Substrato Tempo 

(hora) 
Tipo 
PHA 

MSC 
(g/L) 

PHA 
(%) 

Referencia 

Halomonas boliviensis Maltose 33 P3HB 0,9 58,8 (64) 

Halomonas boliviensis Glicose 30 P3HB 2,1 39,3 (65) 

Halomonas campisalis Maltose 30 P3HBV 1,4 44,0 (66) 

Halomonas TD01 Glicose 48 P3HB ≤ 6,0 69,0 (15) 

Halomonas campaniensis Glicose 48 P3HB 8,2 57,0 (67) 

Halomonas sp,HG01 

Glicose 

Sacarose 

Frutose 

48 

48 

48 

P3HB 

P3HB 

P3HB 

3,4 

3,1 

1,4 

80,6 

79,0 

60,3 

Este trabalho 

Este trabalho 

Este trabalho 

 

5,4 Cultivo em frascos agitados com glicose e diferentes co-substratos 

 

Como mostrado em experimentos anteriores, Halomonas sp,HG01 é uma 

bactéria capaz de sintetizar PHA com apenas um tipo de monômero (3-hidroxibutirato) a 

partir de carboidratos, A incorporação de diferentes tipos de monômeros na estrutura do 

polímero tem sido investigada em uma variedade de microrganismos, sendo esta 

favorecida quando certos co-substratos com estrutura relacionada ao monômero que se 

deseja incorporar ao PHA (precursores dos diferentes monômeros) são adicionados ao 

cultivo (36), Assim, diferentes substratos precursores foram adicionados às culturas de 

Halomonas sp, HG01, a fim de avaliar seu potencial em produzir copolímeros de PHA, 

Culturas de Halomonas sp, HG01 foram conduzidas em meio mineral limitado em 

nitrogênio e com excesso de glicose a fim de favorecer ao acúmulo do polímero, Após 

24 horas de cultivo de Halomonas sp,HG01, diferentes co-substratos foram adicionados 
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a uma série de frascos de cultura para atingir a concentração  final de 1g/L, O teor de 

polímero acumulado e tipo de monômero incorporado no polímero foram analisados 

após 48 e 72 horas de cultivo, O cosubstrato foi adicionado após 24 horas de cultivos 

pois nesse momento o nitrogênio (nutriente limitante do crescimento) se encontrava 

exaurido (ver na Tabela 5,2 que a concentração de biomassa residual não aumenta 

após 24 horas de cultivo), 

Poli-3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato (P3HB-co-3HV) e poli-3-hidroxibutirato-

co-4-hidroxibutirato (P3HB-co-4HV) foram os únicos copolímeros formados pela 

bactéria quando cultivada com diferentes co-substratos, Valerato e propionato foram 

precursores para a biosíntese de P3HB-co-3HV; enquanto, monômeros de 4-

hidroxibutirato foram incorporados no polímero quando o 4-hidroxibutirato (4HB) foi 

adicionado ao cultivo, A adição de butirato, hexanoato, heptanoato, octanoato e 

nonanoato não favoreceram a formação de copolímeros e no polímero sintetizado só 

foram detectados monômeros de 3-hidroxibutirato (3HB) (Tabelas 5,4 e 5,5), 

Como pode ser observado nas Tabelas 5,4 e 5,5, o melhor precursor para a 

síntese de monômeros de 3-hidroxivalerato (3HV) foi o valerato, Após 48 horas de 

cultivo, observou-se a incorporação de um elevado percentual de monômeros 3HV (22 

mol%); entretanto, um efeito inibitório sobre o acúmulo de PHA foi observado (Tabela 

5,4), Isso pode ser explicado pelo efeito toxico dos ácidos carboxílicos de cadeia curta, 

Ácido valérico é transportado e se dissocia no interior da célula, gerando um 

desbalanço e a bactéria gasta energia na expulsão de prótons para manter o equilíbrio 

(90), Ao final do experimento, todo valerato adicionado ao cultivo foi consumido e a 

concentração celular e conteúdo de PHA foram muito semelhantes aos obtidos com 

glicose como única fonte de carbono, Foi observada uma elevada eficiência de 

conversão de valerato em monômeros 3HV (0,81-0,91 g/g) por Halomonas sp, HG01, 

quando comparado à eficiência máxima teórica (0,98 g/g) (80,91); ou seja, praticamente 

todo o valerato suprido foi utilizado para formar monômeros 3HV, Estes dados são 

consistentes com dados obtidos por  Doi et al, (1988) (92), que observou que a maior 

parte do valerato adicionado no cultivo de Alcaligenes eutrophus (hoje, Ralstonia 

eutropha) é metabolizado sem a decomposição do esqueleto, para formar 3-

hidroxovaleril-CoA, que é incorporado como monômeros 3HV no polímero, Lindenkamp 
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et al, (2012) (93), conseguiram produzir um polímero com até 99 mol% de 3HV em 

mutantes de Ralstonia eutropha H16 deficientes na β-cetotiolase cultivados com  

valerato, Estes autores propuseram que o valerato pode ser utilizado como fonte de 

carbono pela β-oxidação de ácidos graxos, mas a maior parte deste é convertido em 3-

hidroxovaleril-CoA para ser incorporado no polímero, 

 

Tabela 5,4- Produção de PHA por Halomonas sp, HG01 a partir de glicose e utilizando 

co-substratos como precursores de monômeros diferentes de 3HB, 

Resultados obtidos após 48 horas de cultivo  

Fonte(s) de carbono 
MSC 

(g/L) 

PHA (mol%) PHA 

(%MSC) 

Yp/s 

(g/g) 

YMax 

(%) 3HB 3HV 4HB  

Glicose 3,98 100,00 0,00 0,00 68,76 0,35ª 103,73 

Glicose + propionato  3,00 98,67 1,33 0,00 58,06 0,04b 3,04 

Glicose + butirato 2,17 100,00 0,00 0,00 38,14 - - 

Glicose + valerato 2,76 77,97 22,03 0,00 57,83 0,89b 90,82 

Glicose + hexanoato 2,73 100,00 0,00 0,00 56,57 - - 

Glicose + heptanoato 1,46 100,00 0,00 0,00 36,84 - - 

Glicose + octanoato 1,29 100,00 0,00 0,00 34,56 - - 

Glicose + nonanoato 1,43 100,00 0,00 0,00 33,05 - - 

Glicose + 4-hidroxibutirato 4,41 98,81 0,00 1,19 67,41 - - 

MSC, Massa seca celular; 3HB, 3-hidroxibutirato; 3HV, 3-hidroxivalerato; 4HB, 4-hidroxibutirato; %MSC, 
percentual da MSC Yp/s, de conversão de produto a partir do substrato, Y

Max
, Percentual do rendimento 

máximo teórico, 
a, Y3HB/G – fator de conversão de glicose em 3HB, 
b, Y3HV/Prop ou Val, – fator de conversão de propionato ou valerato em 3HV, 
 
 

Monômeros 3HV são sintetizados a partir de ácido propiónico por condensação 

de propionil-CoA e acetil-CoA na célula (92), Culturas de Halomonas sp, HG01 com 

adição de propionato foram realizadas e observou-se que mais de 90% do ácido 

propiónico adicionado no cultivo foi oxidado pela bactéria e não convertido a unidades 

3HV, A fração molar de monômeros 3HV incorporado no polímero foi muito pequena, A 

eficiência de conversão de propionato em monômeros 3HV correspondeu a apenas 3% 

(0,04 g/g) do valor máximo teórico (1,35 g/g) (91), Esta eficiência é muito baixa quando 
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comparado com os rendimentos obtidos por Silva et al, (2000) (24), utilizando 

Burkholderia sp, IPT 101 selvagem (0,10 g/g) e por Fu et al, (2014) (94) com 

Halomonas TD01 selvagem (0,24 g/g), Esta baixa eficiência pode ser devida à 

predominância da rota de oxidação do propionato para a obtenção de carbono ou 

energia (95), Mutantes deficientes na oxidação do propionato pela α oxidação ou pelo 

ciclo do 2-metilcitrato (2MCC) mostraram que o 2MCC é a via predominante para o 

catabolismo do propionato em Burkholderia sp, IPT101 (24,95), Além disso, essa via 

metabólica opera melhor em condições de baixas concentrações de propionato (0,2 a 

0,4 g/L), Fu et al, (2014) (94), demonstraram que mutantes de Halomonas sp, TD01 

deficientes na 2-metilcitrato sintase (enzima do 2MCC) e sob-baixas concentrações de 

propionato (0,5 g/L) TD01 atingiam 96% da eficiência máxima de conversão de 

propionato em 3HV, Recentemente, foi sequenciado o genoma de Halomonas sp, 

HG01 (dados não publicados) e foram anotados os genes do 2MCC, o que pode 

explicar o baixo conteúdo de 3HV no polímero, 

Tabela 5,5- Produção de PHA por Halomonas sp, HG01 a partir de glicose e utilizando 
co-substratos como precursores de monômeros diferentes de 3HB, 
Resultados obtidos após 72 horas de cultivo, 

Fonte(s) de carbono 
MSC 

(g/L) 

PHA (mol%) PHA 

(%MSC) 

Yp/s 

(g/g) 

YMax 

(%) 3HB 3HV 4HB 

Glicose 4,40 100,00 0,00 0,00 71,23 0,40ª 115,08 

Glicose + propionato  4,15 98,79 1,21 0,00 65,84 0,04b 3,04 

Glicose + butirato 2,31 100,00 0,00 0,00 45,27 - - 

Glicose + valerato 4,45 74,47 25,53 0,00 69,40 0,81b 82,65 

Glicose + hexanoato 3,14 100,00 0,00 0,00 61,35 - - 

Glicose + heptanoato 1,45 100,00 0,00 0,00 38,58 - - 

Glicose + octanoato 1,20 100,00 0,00 0,00 37,74 - - 

Glicose + nonanoato 1,43 100,00 0,00 0,00 34,59 - - 

Glicose + 4-hidroxibutirato 4,32 98,64 0,00 1,36 63,00 - - 

MSC, Massa seca celular; 3HB, 3-hidroxibutirato; 3HV, 3-hidroxivalerato; 4HB, 4-hidroxibutirato; %MSC, 
percentual da MSC Yp/s, de conversão de produto a partir do substrato, Y

Max
, Percentual do rendimento 

máximo teórico, 
a, Y3HB/G – fator de conversão de glicose em 3HB, 
b, Y3HV/Prop ou Val, – fator de conversão de propionato ou valerato em 3HV, 
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Outro copolímero sintetizado por Halomonas sp, HG01 e reportado pela primeira 

vez no gênero Halomonas foi P3HB-co-4HB, Doi et al, (1988) (96), demonstraram que 

fontes de carbono com estrutura relacionada ao 4HB podem ser utilizadas para 

sintetizar PHA contendo monômeros de 4HB; tais como: ácido 4-hidroxibutírico ou ácido 

4-clorobutírico, Neste trabalho, o 4-hidroxibutirato foi usado como co-substrato para 

promover a síntese de copolímeros, Observou-se que a bactéria é capaz de utilizá-lo e 

incorporá-lo na estrutura do polímero; porem, apenas uma pequena quantidade de 

monômeros 4HB (1,3 mol%) foi incorporada ao polímero (Tabela 5,5), Com 

Burkholderia sacchari atingiu-se uma fração molar de 4HB correspondendo a 9% (97), 

Valentin et al, (1995) (98), identificaram a via metabólica de oxidação do 4-

hidroxibutirato e estabeleceram que este co-substrato pode ser catabolizado no ciclo 

dos ácidos tricarboxílicos para gerar succinato ou monômeros de 3-hidroxibutiril-CoA 

que podem ser utilizados para a síntese de P3HB, mas também pode ser diretamente  

convertido em 4-hidroxibutiril-CoA (pela CoA transferase ou tiokinase) que é substrato 

para a PHA sintase, Então, é possível que Halomonas sp, HG01 utilize o acido 4-

hidroxibutirico principalmente para a síntese de intermediários metabólicos ou com fins 

energéticos,  

Não se detectou a incorporação de qualquer monômero diferente do 3HB quando 

butirato, hexanoato, heptanoato, octanoato ou nonanoato foram supridos como co-

substratos, Entretanto, o efeito tóxico destes compostos foi marcante, com reduções 

expressivas na quantidade de PHA acumulado e em alguns casos observou-se redução 

significativa na concentração de biomassa residual atingida (Tabelas 5,4 e 5,5),  

 

5,5 Engenharia evolutiva na produção de PHA com xilose e glicerol 

 

Engenharia evolutiva é uma técnica usada para selecionar microrganismos com 

capacidade para resistir ou crescer em condições específicas, baseando-se no princípio 

da existência de variabilidade e seleção natural, conforme proposto por Charles Darwin 

em sua Teoria da origem das espécies, que consiste em selecionar os organismos mais 

adaptados a determinada condição imposta pelo meio, Diferentes estratégias de 

Engenharia evolutiva têm sido empregadas nos últimos anos, O cultivo de 
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microrganismos por longos períodos de tempo é uma estratégia de introduzir 

variabilidade na população mais conhecidas, pois após varias gerações transcorridas 

há uma maior probabilidade de ocorrer mutações (99), A Engenharia evolutiva é uma 

estratégia que busca selecionar fenótipos desejados biotecnologicamente impondo-se 

uma pressão seletiva a uma população de uma linhagem específica, 

Produção de PHA a partir de substratos de baixo custo é uma abordagem que 

recentemente ganhou muita atenção, uma vez que o custo da fonte de carbono 

representa até 50% do custo total de produção de PHA (52,53), Assim, resíduos da 

indústria do biodiesel como o glicerol e da indústria agrícolas como a xilose 

apresentam-se como bons candidatos que podem contribuir para levar a um processo 

mais rentável (100,101), Halomonas sp, HG01 é uma bactéria capaz de acumular 

elevados teores de P3HB intracelularmente a partir de glicose, frutose e sacarose, mas 

foi incapaz de consumir glicerol e xilose como fontes de carbono, Com o intuito de obter 

linhagens capazes de consumir essas fontes de carbono, experimentos de Engenharia 

evolutiva foram realizados,  

 

5,5,1 Engenharia evolutiva para seleção de clones capazes de utilizar xilose, 

 

Halomonas sp, HG01 foi inoculada em meio mineral (MM) contendo xilose como 

única fonte de carbono a uma densidade óptica (DO600nm) inicial de 0,1, Depois de 

evidente crescimento, uma alíquota da cultura foi transferida para um novo MM, O 

processo foi repetido continuamente por longos períodos de tempo até observar uma 

redução do tempo requerido para atingir uma DO600nm entre 1 a 1,5, Após 103 dias de 

cultivo sucessivos em MM com xilose, as culturas com uma DO inicial de 0,1 

conseguiram atingiram uma DO final entre 1 a 1,5 depois de 12 horas de cultivo, Para 

garantir que futuros experimentos com xilose sejam feitos a partir de uma única 

linhagem, a cultura evoluída foi semeada em MM sólido contendo xilose como fonte de 

carbono e após crescimento evidenciado, cinco das colônias crescidas foram 

selecionadas ao acaso e preservadas a -80 oC, As colônias selecionadas foram 

cultivadas para avaliar seu perfil de crescimento e a velocidade específica máxima de 



62 

 

crescimento (µmax), As curvas de crescimento e as µmax dos clones evoluídos quando 

cultivados com xilose como única fonte de carbono são apresentadas na Figura 5,5,  

Como apresentado na Figura 5,5, os valores máximos de µmax foram obtidos 

pelas culturas dos clones evoluídos C1 (0,165 h-1) e C4 (0,161 h-1), estes resultados 

são muito superiores quando comparados com a µmax da linhagem selvagem (0,005 h-1) 

cultivada com a mesma fonte de carbono, Entretanto, esses valores mostraram ser 

semelhantes quando comparados com a µmax da linhagem selvagem (0,161 h-1) 

cultivada com glicose como única fonte de carbono, Variações no tempo de duração da 

fase lag também foram observadas nos clones evoluídos selecionados e estas variaram 

entre 10 e 20 horas, Mesmo que as velocidades máximas de crescimento dos clones 

evoluídos C1 e C4 foram similares, o clone C1 foi selecionado para avaliar o seu 

potencial para produzir PHA em frascos agitados contendo xilose como fonte de 

carbono, O clone C1 foi nomeado como Halomonas sp, HG02,  

 

 

 

Figura 5,5 Perfil de crescimento de clones evoluídos para o consumo de xilose, 
Apresentam-se as velocidades específicas máximas de crescimento (µmax) dos clones 
evoluídos e para comparação as µmax da linhagem selvagem cultivada com glicose 
(HG01-G) ou xilose (HG01-X)  

µmaxC.Evol.1 : 0,165 h
-1

 

µmaxC.Evol.2 : 0,101 h
-1

 

µmaxC.Evol.3 : 0,158 h
-1

 

µmaxC.Evol.4 : 0,161 h
-1

 

µmaxC.Evol.5 : 0,056 h
-1

 

µmaxHG01-G : 0,161 h
-1

 

µmaxHG01-X : 0,005 h
-1
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5,5,1,1 Cultivo de Halomonas sp, HG02 em frascos agitados contendo xilose 

 

Halomonas sp, HG02, uma linhagem evoluída para o consumo de xilose foi 

avaliada quanto à produção de PHA em frascos agitados, A linhagem foi capaz de 

crescer e produzir PHA contendo apenas monômeros 3HB, Como apresentado na 

Tabela 5,6, um significativo teor de polímero (42%) foi acumulado por esta linhagem 

após 72 horas de cultivo, Este resultado é muito semelhantes àquele atingido por 

Burkholderia sacchari IPT 101 com a mesma fonte de carbono e em condições de 

cultivo semelhantes, Concentração de massa seca celular  e conteúdo de P3HB de 2,9 

g/L  e 35%, respectivamente, foram atingidos por Burkholderia sacchari (102), 

Entretanto, estes resultados são muito inferiores àqueles atingidos com E,coli 

recombinante que atingiu concentração de  massa seca celular de 5,7 g/L e teor de 

P3HB de 68,8% após 48 horas de cultivo com xilose em frascos agitados (103), Apesar 

disso, a linhagem evoluída mostrou ser uma boa produtora de P3HB devido a sua 

elevada eficiência na conversão de xilose em monômeros de 3HB (Tabela 5,6), que 

correspondeu a mais de 93% da eficiência máxima teórica, Este resultado é superior ao 

valor atingido por Burkholderia cepacia IPT 048, cuja eficiência correspondeu até 76% 

do valor máximo teórico (102),   

 

5,5,2 Engenharia evolutiva para seleção de clones capazes de utilizar glicerol 

 

Da mesma forma como feito para a obtenção de clones evoluídos para o 

consumo de xilose, culturas com glicerol foram submetidas a subcultivos sucessivos por 

longos períodos de tempo, Após 176 dias de cultivos sucessivos em MM com glicerol 

como única fonte de carbono, as culturas com uma DO inicial de 0,1 conseguiram 

atingir uma DO final entre 1 a 1,5 depois de 12 horas de cultivo,  Como feito para a 

seleção de linhagens evoluídas para o consumo de xilose, cinco das colônias crescidas 

da cultura com glicerol foram selecionadas ao acaso e curvas de crescimento dos 

clones evoluídos foram realizadas em MM com glicerol como fonte de carbono (Figura 

5,6), 
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Tabela 5,6, Produção de P3HB por Halomonas sp, HG02 com xilose como fonte de carbono 

Tempo 
(h) 

Xilose  (g/L) 
pH 

MSC 
(g/L) 

P3HB 
(%MSC) 

P3HB 
(g/L) 

XR 
(g/L) 

Yp/s 
(g/g) 

Y
T 

p/s 
(g/g) 

Y
Max

 
(%) 

Concentração Consumido 

0 
7,41 ± 0,00 0 ± 0,00 6,85 ± 0,03 0,12 ± 0,01 0 ± 0,00 0 ± 0,00 0,12 ± 0,01 0 ± 0,00 0 ± 0,00 0 ± 0,00 

24 
5,26 ± 0,08 2,15 ± 0,08 5,95 ± 0,03 1,13 ± 0,01 5,36 ± 0,05 0,06 ± 0,00 1,07 ± 0,01 0,02 ± 0,00 0,02 ± 0,00 98,88 ± 4,02 

48 
2,88 ± 0,01 4,53 ± 0,01 5,46 ± 0,05 2,13 ± 0,04 33,21 ± 0,08 0,71 ± 0,02 1,42 ± 0,03 0,15 ± 0,02 0,16 ± 0,01 93,32 ± 3,57 

72 
1,65 ± 0,13 5,76 ± 0,13 5,63 ± 0,02 2,64± 0,03 42,27 ± 0,65 1,12 ± 0,03 1,52 ± 0,02 0,20 ± 0,00 0,21 ± 0,00 93,33 ± 1,69 

Os dados são apresentados como a média ± desvio padrão (n = 3), P3HB, Poli-3-hidroxibutirato; MSC, Massa seca celular;  % MSC, Percentual da massa seca celular;  Xr, 
Concentração celular residual;  Yp/s, Rendimento de P3HB a partir do substrato;  YT

p/s, Rendimento máximo teórico de P3HB a partir do substrato;  YMax, Percentual do 
rendimento máximo teórico, 
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Como apresentado na Figura 5,6, os maiores valores de µmax foram obtidos pelos 

cultivos das colônias C1 (0,143 h-1) e C2 (0,150 h-1), Estes resultados são muito 

superiores quando comparados com a µmax da linhagem selvagem (0,007 h-1) cultivada 

com a mesma fonte de carbono, Entretanto, esses resultados são muito semelhantes 

quando comparados com a µmax da linhagem selvagem cultivada com glicose (0,161 h-

1), O tempo de duração da fase lag foi comum a todas as colônias avaliadas e este 

tempo durou aproximadamente 25 horas, Este tempo é muito prolongado quando 

comparado com outras bactérias como Zobellella denitrificans strain MW1, Halomonas 

sp, KM-1 e Cupriavidus necator (12,27,104) usando a mesma fonte de carbono, mas 

um fenômeno parecido foi observado com Pseudomanas putida KT2440, Quando 

cultivada com glicerol como única fonte de carbono, até 15 horas de fase lag foi 

observada nessa bactéria,  

Segundo Escapa et al, (2013) (40), o regulador transcricional GlpR (repressor 

que controla a transcrição dos genes que codificam as proteínas para o transporte e 

fosforilação do glicerol) é capaz de suprimir o catabolismo de glicerol e esta repressão é 

responsável pela fase lag observada em Pseudomanas putida KT2440 quando o 

glicerol é utilizado como a única fonte de carbono, Além disso, eles demonstraram que 

a inativação de glpR, não só leva a um consumo mais rápido de glicerol, mas permite 

um maior acúmulo de PHA, provavelmente devido ao aumento da disponibilidade de 

intermediários metabólicos canalizados para a síntese de novo de ácidos graxos no 

sentido da produção de PHA, Um mecanismo similar nos clones evoluídos avaliados 

pode estar envolvido na prolongada fase lag observada, Finalmente, a colônia C2 (com 

a melhor µmax atingida) foi escolhida para avaliar seu potencial para produzir PHA em 

frascos agitados e foi nomeada como Halomonas sp, HG03, 
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Figura 5,6, Perfil de crescimento de clones evoluídos para o consumo de glicerol, 

Apresentam-se as velocidades específicas máximas de crescimento (µmax) 

dos clones evoluídos e para comparação as µmax da linhagem selvagem 
cultivada com glicose (HG01-G) ou glicerol (HG01-Gly)  

 

5,5,2,1 Cultivo de Halomonas sp, HG03 em frascos agitados contendo glicerol 

 

Halomonas sp, HG03, uma linhagem evoluída para o consumo de glicerol, foi 

avaliada para produzir PHA em frascos agitados, A linhagem evoluída foi capaz de 

crescer e produzir PHA incorporando no polímero apenas monômeros 3HB, Como 

apresentado na Tabela 5,7, um elevado teor de polímero (61% da massa seca celular) 

foi atingido pela linhagem evoluída após 72 horas de cultivo, O teor de polímero foi 

similar ao valor atingido por Burkholderia sp, USM (JCM15050) (60%) e Ralstonia 

eutropha H16 recombinante (64%); no entanto, a massa seca celular atingida por 

Halomonas sp, HG03 foi mais de 40 % superior ao valor atingido por esses 

microrganismos (Tabela 5,8) (105,106), Estes resultados são  inferiores àqueles obtidos 

com Zobellella denitrificans MW1, que, após 96 horas de cultivo em frascos agitados, 

conseguiu atingir uma concentração de massa seca celular e teor de P3HB de 3,9 g/L e 

79%, respectivamente (12),  

µmaxC.Evol.1 : 0,143 h
-1

 

µmaxC.Evol.2 : 0,150 h
-1

 

µmaxC.Evol.3 : 0,139 h
-1

 

µmaxC.Evol.4 : 0,105 h
-1

 

µmaxC.Evol.5 : 0,110 h
-1

 

µmaxHG01-G : 0,161 h
-1

 

µmaxHG01-Gly : 0,007 

h
-1

 

 

 

 

 

 



67 

 

Tabela 5,7, Produção de P3HB por Halomonas sp, HG03 com glicerol como fonte de carbono 

Tempo 
(h) 

Glicerol  (g/L) 
pH 

MSC 
(g/L) 

P3HB 
(%MSC) 

P3HB 
(g/L) 

XR 
(g/L) 

Yp/s 
(g/g) Concentração  Consumido 

0 10,72 ± 0,00 0 ± 0,00 6,85 ± 0,03 0,07 ± 0,01 0 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,07 ± 0,01 0 ± 0,00 

24 10,09 ± 0,05 0,63 ± 0,05 6,72 ± 0,02 0,29 ± 0,04 6,21 ± 0,07 0,02 ± 0,00 0,27 ± 0,01 0,03 ± 0,00 

48 4,67 ± 0,05 6,05 ± 0,05 5,99 ± 0,02 4,27 ± 0,13 41,00 ± 0,81 1,75 ± 0,09 2,52 ± 0,04 0,15 ± 0,02 

72 2,25 ± 0,28 8,46 ± 0,28 5,97 ± 0,02 3,36 ± 0,10 61,09 ± 2,12 2,05 ± 0,08 1,52 ± 0,02 0,24 ± 0,00 

Os dados são apresentados como a meia ± desvio standard (n = 3), P3HB, Poli-3-hidroxibutirato; MSC, Massa seca celular;  % MSC, Percentual 
da massa seca celular;  Xr, Concentração celular residual;  Yp/s, Rendimento de P3HB a partir do substrato, 
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A Tabela 5,8 apresenta os melhores resultados obtidos do cultivo de diferentes 

bactérias com glicerol como fonte de carbono, 

 

Tabela 5,8, Comparação dos parâmetros de produção de PHA a partir de glicerol por 
Halomonas sp, HG03 e outras linhagens cultivadas em frascos agitados, 

Micro-organismo Tempo 
(h) 

MSC 
(g/L) 

PHA 
(%) 

P3HB 
(g/L) 

Yp/s 
(g/g) 

Referencia 

Cupriavidus necator H16 72 1,3±0,1 33±3 - - 
(Chee et al, 

2010) 

Burkholderia sp, USM 

(JCM15050) 
72 2,0±0,4 60±4 - - 

(Chee et al, 

2010) 

Pseudomonas putida  

recombinante 
46 1,2±0,0 35±5 0,46±0,1 - (40) 

Ralstonia eutropha H16 

recombinate 
72 2,3±0,1 63,9±1,7 1,44±0,1 - (106) 

Zobellella denitrificans MW1 96 3,9±0,1 79,0±1,3 3,11±0,2 0,31±0,0 (12) 

Halomonas sp, HG03 72 3,4±0,1 61,1±2,1 2,1±0,1 0,24±0,0 Este trabalho 

 

   

5,6 Produção de P3HB por linhagens de Halomonas sp, HG em biorreator 

 

Com o intuito de obter maiores detalhes da cinética de produção de poli-3-

hidroxibutirato por Halomonas sp, HG01, Halomonas sp, HG02 e Halomonas sp, HG03, 

culturas em biorreator (culturas descontínuas alimentadas) foram feitas utilizando 

glicose, xilose ou glicerol como fontes de carbono, respectivamente, 

 

5,6,1 Produção de P3HB por Halomonas sp, HG01 em biorreator 

 

Realizou-se um cultivo descontínuo alimentado em biorreator com Halomonas 

sp, HG01 usando glicose como fonte de carbono (ANEXO C). Curvas de evolução da 

concentração de massa seca celular (MSC), massa seca celular residual (MSCR) e 
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concentração de P3HB ao longo do cultivo são apresentadas na Figura 5,7, Observou-

se, um aumento da concentração celular ao longo do experimento, inicialmente, devido 

a fase de multiplicação celular e, em seguida, na fase estacionária, devido ao acúmulo 

de polímero, Como apresentado na Figura 5,7, depois da cultura inoculada, não se 

observou fase lag e a cultura cresceu constantemente desde o inicio do cultivo até 

completar 23 horas, aproximadamente, Nesta fase, conseguiu-se uma velocidade 

específica de crescimento (µ) de 0,161 h-1, este resultado coincide com os resultados 

obtidos nos experimentos em frascos agitados (µmax = 0,161h-1), mas confirma a baixa 

velocidade de crescimento quando comparado com as velocidades de crescimento de 

E, coli recombinante (0,74 h-1) e Pseudomonas sp, GL01 (0,53 h-1) usando a mesma 

fonte de carbono (107,108), Após as primeiras 23 horas de cultivo, o nitrogênio foi 

totalmente consumido e a fonte de carbono usada foi dirigida principalmente à síntese 

de P3HB (Figura 5,8), Isso pode ser demonstrado, ao observar o aumento do teor de 

polímero durante o experimento, No entanto, como observado na Figura 5,8, a síntese 

do polímero não começou após o esgotamento da fonte de nitrogênio (fase 

estacionária), sendo observada durante toda a fase exponencial de crescimento, 

Interessantemente, o acúmulo de P3HB foi encontrado associado com o crescimento 

bacteriano, Isto contrasta com o início da síntese de PHA de muitos dos 

microrganismos já relatados, cuja síntese é iniciada em condições limitadas para o 

crescimento durante  a fase estacionaria de crescimento (13–15), Este fato coincide 

com a síntese de P3HB por Halomonas TDO1, cuja síntese está também relacionada 

com o crescimento (15), Entretanto, como pode ser observado na Figura 5,8, a síntese 

de P3HB por Halomonas sp, HG01 é maior  após o esgotamento do nitrogênio (fase 

estacionária de crescimento), demonstrando o efeito positivo da limitação de nitrogênio 

para a síntese do polímero, A concentração de massa seca celular residual foi de 4,69 

g/L, atingida com 24 horas de cultivo, A máxima concentração e teor de P3HB foi 7,70 

g/L e 63,31%, respectivamente, ambos atingidos no final do cultivo, A máxima 

produtividade volumétrica foi 0,13 g/L,h e foi atingida a 36 horas de cultivo, Esta 

produtividade volumétrica é relativamente baixa quando comparado com as 

produtividades volumétricas atingidas por Halomonas TD01 (1,46 g/L,h ), Halomonas 

boliviensis (1,10 g/L,h) e P, putida (0,83 g/L,h)  (14,15,109), No entanto, deve-se 
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considerar que as condições de cultivo neste experimento ainda não foram otimizadas, 

Os cultivos foram realizados com baixa densidade celular, cultivos em densidades 

celulares maiores deverão proporcionar maiores produtividades volumétricas,  O fator 

de conversão de glicose em P3HB correspondeu a aproximadamente 52% da eficiência 

máxima teórica, valor este bastante inferior àquele obtido em frascos agitados, 

 

 

Figura 5,7- Crescimento e produção de PHA por  Halomonas sp, HG01  em biorreator 

com glicose como fonte de carbono,  
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Figura 5,8- Efeito do nitrogênio sobre a produção de P3HB por  Halomonas sp, HG01 

 

5,6,2 Produção de P3HB por Halomonas sp, HG02 em biorreator 

 

Visando a conhecer a cinética de produção da linhagem evoluída para o 

consumo de xilose, a bactéria foi cultivada em um biorreator em um experimento 

discontínuo e alimentado (ANEXO D). Curvas de evolução da concentração de massa 

seca celular (MSC), massa seca celular residual (MSCR) e concentração de P3HB ao 

longo do cultivo são apresentadas na Figura 5,9, Como observado, após de inoculação, 

não se observou fase lag e a cultura cresceu exponencialmente desde o inicio do 

cultivo até completar  22 horas, Nesta fase, foi calculada a velocidade específica de 

crescimento (µ),a qual foi de 0,107 h-1, este resultado é relativamente menor ao 

resultado obtido no experimento em frascos agitados (µmax = 0,165 h-1), este valor é 

muito baixo quando comparado com as velocidades de crescimento de E, coli 

recombinante (0,46 h-1) e Pseudomonas putida KT2440 (0,24 h-1) usando a mesma 

fonte de carbono (108,110), No entanto, este resultado é bastante promissor, 

considerando que a linhagem foi melhorada naturalmente para o consumo de xilose, 
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além de ser a primeira tentativa para melhorar o consumo dessa fonte de carbono, 

Após as primeiras 22 horas de cultivo, o nitrogênio no reator estava exaurido, A partir 

deste momento, o carbono consumido foi utilizado para a síntese de P3HB como pode 

ser observado na figura 5,10, Uma diferença observada entre a linhagem selvagem e a 

evoluída foi o início da síntese do polímero, Interessantemente, o acúmulo de P3HB 

não foi observada associada ao crescimento da linhagem HG02 em xilose e a síntese 

de P3HB só é iniciada quando o nitrogênio foi totalmente exaurido, A concentração de 

massa seca celular residual foi de aproximadamente 4,78 g/L, foi atingida após 24 

horas de cultivo mantendo-se até 72 horas,  

 

Figura 5,9- Crescimento e produção de PHA por Halomonas sp, HG02 em biorreator 
com xilose como fonte de carbono,   

 

A máxima concentração e teor de P3HB foi 4,80 g/L e 51,52%, respectivamente, 

atingidos após 70 horas de cultivo, A máxima produtividade volumétrica foi 0,07 g/L,h, 

atingida após 60 horas de cultivo, Esta produtividade volumétrica é muito baixa quando 

comparada com os valores atingidos por Burkholderia, sacchari  IPT 101 (0,47 g/L,h 

cultivada com glicose e xilose (102) ou com a produtividade atingida com a mesma 
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linhagem (1,6 g/L,h)  (mas nomeada como  Burkholderia sacchari DSM 17165), quando 

cultivada com hidrolisados lignocelulósicos (contendo: glicose, xilose e arabinose) 

(111), Entretanto, novamente considerando que a produtividade volumétrica depende 

da densidade celular, valores maiores poderão ser atingidos com cultivos de 

Halomonas sp, HG02 em densidades celulares maiores, O fator de conversão de xilose 

em P3HB correspondeu a aproximadamente 44% da eficiência máxima teórica, 

 

 

Figura 5,10- Efeito do nitrogênio sobre a produção de P3HB por Halomonas sp, HG02, 

 

5,6,3 Produção de P3HB por Halomonas sp, HG03 em biorreator 

 

Halomonas sp, HG03 foi cultivada em biorreator (descontinuo alimentado) para 

estudar em maior detalhe a sua cinética de crescimento (ANEXO E). A Figura 5,11 

apresenta as curvas de evolução da MSC, MSCR e concentração de P3HB ao longo do 

cultivo, Após inoculação, observou-se um lento crescimento celular que se estendeu até 

as primeiras 35 horas de cultivo,  A velocidade específica de crescimento (µ)  foi de 
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0,119 h-1, este resultado é um pouco inferior ao resultado obtido nos experimentos em 

frascos agitados (µmax = 0,150 h-1), Quando comparado com outras bactérias, a 

velocidade específica de crescimento da linhagem evoluída foi superior a atingida com 

Zobellella denitrificans  MW1 (µ: 0,053 h-1) (12) e, surpreendentemente, idêntica as 

velocidades atingidas por Ralstonia eutropha H16_glpFK  (µ: 0,15 h-1) (106) e C, necator 

JMP 134 (µmax 0,11 h-1) (112) cujas velocidades de crescimento são as mais elevadas 

até agora relatadas,  O nitrogênio estava exaurido após 37 horas de cultivo, momento 

em que a cultura entrou em fase estacionárias, Como pode ser observado na Figura 

5,11, há uma pequena síntese de polímero associada ao crescimento, mas como 

observado na linhagem selvagem cultivada em glicose, a síntese do polímero foi 

aumentada quando o nitrogênio estava totalmente exaurido (Figura 5,12), A 

concentração de massa seca celular residual atingiu  5,14 g/l após 35 horas de cultivo, 

mantendo-se até o final do cultivo (72 horas), A máxima concentração e teor de P3HB 

foi 4,14 g/L e 46,99%, respectivamente, ambos atingidos após 70 horas de cultivo, A 

máxima produtividade volumétrica foi 0,06 g/L,h e foi atingida com 51 horas de cultivo, 

Esta produtividade volumétrica é relativamente baixa quando comparada com os 

valores atingidos por Cupriavidus necator DSM 545 (1,1 g/L,h) (112) ou por C, necator 

ATCC 17699 (0,92 g/L,h) (113), No entanto, como discutido nos cultivos anteriores, a 

produtividade volumétrica deverá ser aumentada em cultivos de alta densidade celular  
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Figura 5,11- Cinética de crescimento de Halomonas sp, HG03 cultivada em biorreator 

com glicerol como fonte de carbono,  

 

 

Figura 5,12- Efeito do nitrogênio sobre a produção de P3HB por Halomonas sp, HG03
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6 CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho foi possível obter as seguintes conclusões: 

 O meio mineral foi o meio de cultivo que promoveu o melhor  crescimento e 

maior produção de polihidroxialcanoatos (PHA),  

 Glicose, frutose e sacarose foram fontes de carbono eficientemente utilizadas por 

Halomonas sp, HG01,  

 Xilose, lactose e glicerol não foram fontes de carbono utilizadas por Halomonas 

sp, HG01,  

 A partir de carboidratos, Halomonas sp, HG01 produz um homopolímero 

contendo apenas monômeros de 3-hidroxibutirato,  

 Monômeros de 3-hidroxivalerato foram incorporados ao PHA,  quando os ácido 

propiônico ou  valérico foram supridos como precursores, A conversão de ácido 

valérico em 3HV atingiu eficiência próxima ao valor máximo teórico,  

 A formação do copolímero poli-3hidroxibutirato-co-4hidroxibutirato (P3HB-co-

4HB) foi possível quando o ácido 4-hidroxibutírico foi suprido como  precursor,, 

  Foram obtidas linhagens evoluídas (Halomonas sp, HG02 e  Halomonas sp, 

HG03) para o consumo de xilose e glicerol, respectivamente, 
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ANEXO A 

 

 

Estrutura molecular de alguns solutos compatíveis encontrados em 
microrganismos halófilos, 
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ANEXO B 

 

 

Sequência do  rRNA 16S de Halomonas sp, HG01, 

 

TGGGCAGCTACATGCAGTCGAGCGGAACGATCCTAGCTTGCTAGGAGGCGTCGAG

CGGCGGACGGGTGAGTAATGCATAGGAATCTGCCCGGTAGTGGGGGATAACTTGA

GGAAACTCAAGCTAATACCGCATACGCCCCAAGGGGGAAAGCAGGGGATCTTCGG

ACCTTGCGCTATCGGATGAGCCTATGTCGGATTAGCTAGTTGGTGAGGTAATGGCT

CACCAAGGCCGCGATCCGTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCCACATCGGGACT

GAGACACGGCCCGAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAATGG

GCGAAAGCCTGATCCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAA

GCACTTTCAGCGAGGAAGAAGCTTGGGTTAATACCCGCAAGAAGACATCACTCGCA

GAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCAA

GCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCGCGTAGGCGGCTTGATAAGCCGGT

TGTGAAAGCCCCGGGCTCAACCTGGGAACGGCATCCGGAACTGTCAGGCTAGAGT

GCARGAGAGGAAAGGTAGAATTCCCGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCGGG

AGGAATACCAGTGGCGAAGGCGGCCTTCTGGACTGACACTGACGCTGAGGTGCGA

AAGCGTGGGTAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGT

CGACTAGCCGTTGGGGTCCTCGAGACCTTTGTGGCGCAGTTAACGCGATAAGTCG

ACCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCC

GCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTAC

TCTTGACATCGAGCGAACCTCCAGAGATGGATGGGTGCCTTCGGGAACGCTCAGA

CAGGTGCTGCATGGCCGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAATGTTGGGTTAAGTCCCGT

AACGAGCGCAACCCTTGTCCCTATTTGCCAGCGATTCGGTCGGGAACTCTAGGGA

GACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAGGTCATCATGGCC

CTTACGAGTAGGGCTACACACGTGCTACAATGGCCGGTACAATGGGCTCAATCCC

CGAGGGGGAGCTAATCTCAAAAGCCGGTCTCAGTCCGGATCGGAGTCTGCAACTC

GACTCCGTGAAGTCGGAATCGCTAGTATCGTGCATCAGAATGCT 
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ANEXO C 

 

 

Planilha do ensaio em biorreator de Halomonas sp, HG01 utilizando glicose 

como fonte de carbono, 

Tempo 
(h) 

Glicose 
cons,acumulada 

(g) 

Xt 
(g/L) 

Xt 
(g) 

PHB 
(%) 

PHB 
(g/L) 

PHB 
(g) 

NH4 
(g/L) 

Xr 
(g/L) 

Xr 
(g) 

0,0 0,0 0,1 0,2 6,3 0,0 0,0 0,4 0,1 0,2 

3,0 0,9 0,1 0,3 7,1 0,0 0,0 0,4 0,1 0,2 

6,0 1,6 0,4 0,7 5,8 0,0 0,0 0,4 0,3 0,6 

9,0 3,0 0,5 1,0 7,3 0,0 0,1 0,4 0,5 0,9 

12,0 4,2 0,7 1,4 8,2 0,1 0,1 0,3 0,7 1,3 

15,0 7,2 1,3 2,4 9,0 0,1 0,2 0,3 1,2 2,2 

18,0 11,4 1,9 3,5 10,7 0,2 0,4 0,2 1,7 3,1 

21,0 19,1 3,9 7,1 8,9 0,3 0,6 0,1 3,6 6,5 

24,0 29,6 5,4 9,5 12,8 0,7 1,2 0,0 4,7 8,3 

27,0 38,6 6,1 10,7 23,3 1,4 2,5 0,0 4,7 8,2 

30,0 45,7 7,0 12,0 33,0 2,3 4,0 0,0 4,7 8,1 

33,0 52,4 7,1 11,9 43,6 3,1 5,2 0,0 4,0 6,7 

36,2 57,4 9,3 15,4 49,8 4,6 7,7 0,0 4,7 7,8 

39,0 63,0 10,9 17,8 45,7 5,0 8,1 0,0 5,9 9,7 

42,0 67,0 12,3 19,8 45,2 5,5 8,9 0,0 6,7 10,8 

45,0 71,8 9,8 15,6 53,0 5,2 8,2 0,0 4,6 7,3 

48,3 76,7 10,3 16,0 54,5 5,6 8,7 0,0 4,7 7,3 

51,0 80,9 10,4 15,9 58,5 6,1 9,3 0,0 4,3 6,6 

54,0 85,1 11,2 17,0 58,3 6,5 9,9 0,0 4,7 7,1 

57,0 86,8 11,3 16,9 63,2 7,1 10,7 0,0 4,2 6,2 

60,0 91,3 11,5 16,8 59,8 6,9 10,1 0,0 4,6 6,8 

69,0 99,3 11,7 16,8 63,3 7,4 10,7 0,0 4,3 6,2 

72,0 100,8 12,2 17,3 63,0 7,7 10,9 0,0 4,5 6,4 
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Anexo D 

 

 

Planilha do ensaio em biorreator de Halomonas sp, HG02 utilizando xilose como 

fonte de carbono, 

Tempo 
(h) 

Xilose 
cons,acumulada 

(g) 

Xt 
(g/L) 

Xt 
(g) 

PHB 
(%) 

PHB 
(g/L) 

PHB 
(g) 

NH4 
(g/L) 

Xr 
(g/L) 

Xr  
(g) 

0,0 0,0 0,3 0,6 3,0 0,0 0,0 0,5 0,3 0,6 
4,0 0,5 0,6 1,2 1,4 0,0 0,0 0,5 0,6 1,2 
7,0 2,0 0,9 1,6 1,5 0,0 0,0 0,5 0,9 1,6 
9,3 3,9 0,9 1,8 1,4 0,0 0,0 0,4 0,9 #N/A 

10,0 4,4 1,2 2,2 1,7 0,0 0,0 0,4 1,2 2,2 
13,0 9,4 1,8 3,2 1,1 0,0 0,0 0,3 1,8 3,2 
16,0 11,9 2,3 4,2 1,0 0,0 0,0 0,2 2,3 4,2 
19,0 16,9 2,8 5,1 0,8 0,0 0,0 0,1 2,8 5,0 
22,0 23,2 4,5 8,1 0,8 0,0 0,1 0,0 4,5 8,0 
24,0 33,6 4,9 8,6 3,0 0,1 0,3 0,0 4,8 8,3 
27,0 36,4 5,1 8,8 10,0 0,5 0,9 0,0 4,6 7,9 
30,0 41,0 5,6 9,6 14,7 0,8 1,4 0,0 4,7 8,2 
32,7 45,5 5,7 9,7 22,4 1,3 2,2 0,0 4,4 7,6 
36,0 49,2 6,5 11,1 25,2 1,6 2,8 0,0 4,9 8,3 
40,0 55,5 6,2 10,4 29,9 1,8 3,1 0,0 4,3 7,3 
43,0 58,3 7,1 #N/A 33,3 2,4 3,9 0,0 4,7 7,9 
48,0 62,9 7,9 13,3 38,1 3,0 5,0 0,0 4,9 8,2 
51,0 68,8 7,7 12,6 39,4 3,0 5,0 0,0 4,7 7,7 
55,3 72,8 8,1 13,3 43,1 3,5 5,7 0,0 4,6 7,5 
60,0 77,1 9,0 14,7 44,8 4,0 6,6 0,0 5,0 8,1 
70,0 92,1 9,3 #N/A 51,5 4,8 7,8 0,0 4,5 7,4 
72,0 93,2 9,4 15,2 50,5 4,7 7,7 0,0 4,6 7,5 
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Anexo E 

 

 

Planilha do ensaio em biorreator de Halomonas sp, HG03 utilizando glicerol 

como fonte de carbono,  

Tempo 
(h) 

Glicerol 
cons,acumuada 

(g) 

Xt 
(g/L) 

Xt 
(g) 

PHB 
(%) 

PHB 
(g/L) 

PHB 
(g) 

NH4 
(g/L) 

Xr 
(g/L) 

Xr 
(g) 

0,0 0,0 0,2 0,3 1,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,3 
3,0 0,2 0,3 0,6 0,9 0,0 0,0 0,5 0,3 0,6 
4,0 0,6 0,3 0,7 0,9 0,0 0,0 0,5 0,3 0,6 
7,0 0,9 0,4 0,7 0,8 0,0 0,0 0,5 0,4 0,7 

10,0 1,2 0,5 0,9 0,6 0,0 0,0 0,5 0,5 0,9 
13,0 1,5 0,4 0,8 0,8 0,0 0,0 0,4 0,4 0,8 
16,0 2,3 0,6 1,0 0,7 0,0 0,0 0,3 0,6 1,0 
19,0 5,3 0,8 1,4 1,0 0,0 0,0 0,3 0,8 1,4 
22,0 7,6 0,9 1,6 1,2 0,0 0,0 0,2 0,9 1,5 
25,0 9,0 1,2 2,1 1,3 0,0 0,0 0,3 1,2 2,1 
28,0 10,9 1,7 3,0 1,6 0,0 0,0 0,2 1,7 3,0 
30,0 14,4 2,4 4,2 1,8 0,0 0,1 0,2 2,4 4,1 
32,0 17,4 2,9 4,9 2,2 0,1 0,1 0,1 2,8 4,8 
34,0 18,2 3,8 6,5 2,6 0,1 0,2 0,1 3,7 6,3 
37,0 22,7 4,4 7,4 11,4 0,5 0,8 0,0 3,9 6,5 
40,0 28,6 6,4 10,6 19,7 1,3 2,1 0,0 5,1 8,5 
43,0 35,2 6,0 9,9 27,8 1,7 2,7 0,0 4,3 7,1 
46,0 41,5 7,2 11,8 30,8 2,2 3,6 0,0 5,0 8,2 
48,0 44,0 6,9 11,3 35,8 2,5 4,0 0,0 4,4 7,2 
51,0 48,8 7,4 11,9 38,5 2,8 4,6 0,0 4,5 7,3 
58,0 57,8 8,2 13,1 44,4 3,6 5,8 0,0 4,5 7,3 
70,0 70,7 8,8 14,1 47,0 4,1 6,6 0,0 4,7 7,5 
72,0 73,1 8,8 14,1 45,5 4,0 6,4 0,0 4,8 7,7 

 

 


