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RESUMO 
 

O impacto ambiental de produtos de origem petroquímica, como os plásticos, têm levado à busca por 

materiais similares que sejam ambientalmente corretos e possam ser produzidos a partir de fontes renováveis. 

Uma alternativa são os polihidroxialcanoatos (PHA), uma família de poliésteres termoplásticos ou 

elastoméricos, biodegradáveis e biocompatíveis, acumulados por algumas bactérias. A incorporação e a 

modulação de monômeros variáveis à estrutura dos PHA apresentam potencial para o desenvolvimento de 

novos materiais para aplicações médicas. A literatura e patentes recentes apontam copolímeros de poli-3-

hidroxibutirato-co-3-hidroxihexanoato (3HB-co-3HHx) como produtos de grande potencial nesta área. Foram 

construídos, no laboratório de Bioprodutos do Instituto de Ciências Biomédicas-USP, recombinantes da 

bactéria Burkholderia sacchari, abrigando genes de Aeromonas sp, com o objetivo de se ter um organismo 

seguro capaz de produzir altos teores do copolímero. Este trabalho estudou aspectos da produção do 

copolímero 3HB-co-3HHx a partir de xilose e ácido hexanóico, por esses recombinantes, para dar subsídios 

à produção deste material com diferentes teores de 3HHx, potencialmente capazes de conferir variações nas 

propriedades e aplicações deste. Analisaram-seos perfis desses recombinantes, frente ao consumo de xilose 

e ácido hexanóico,  para propor alternativas metabólicas para o aprimoramento no consumo de xilose por 

esses mutantes a partir da análise de fluxos metabólicos. A xilose foi selecionada como principal fonte de 

carbono por ser uma pentose oriunda de hidrolisados hemicelulósicos do bagaço de cana-de-açúcar que se 

apresenta como um resíduo da produção de etanol de segunda geração. Foram testados seis recombinantes, 

abrigando os genes P, C e J de Aeromonas sp. ou Aeromonas hydrophila, em frascos agitados, selecionando-

se o recombinante B. sacchari LFM344 pBBR1MCS-2::phaPCJAsp para ensaios em biorreator.Esses 

experimentos, em meio de cultura contendo xilose mais ácido hexanóico como fontes de carbono,permitiram 

delimitar: a velocidade específica máxima de crescimento (µmaxX=0,18 h-1), a eficiência de conversão de xilose 

em monômeros de 3HB (Y3HB/xil=0,40 g.g-1) e a eficiência de conversão de ácido hexanóico em monômeros 

de 3HHx (Y3HHx/AHex=0,89 g.g-1), este último maior do que dados reportados na literatura.Foram propostas e 

aplicadas condições para experimentos visando modular o teor de 3HHx no copolímero a partir de xilose e 

ácido hexanóico em biorreator.As células foram capazes de acumular entre35 a 64% da biomassa na forma 

de PHA.Os teores de 3HHx nos copolímeros variaram de 10 mol% a 40mol %, mostrando que é possível 

controlar a composião monomérica e as propriedades do material. Os valores obtidos foram superiores a 

experimentos da literatura com glicose e ácido hexanóico. Finalmente, utilizaram-se os programas Metatool 

e Matlab para analise preliminar de fluxos metabólicos, sendo observada a necessidade de se melhorar a 

produção de poder redutor (NADPH) pela célula. 

 

Palavras chave: Poli (3-hidroxibutirato-co-3-hidroxihexanoato). Copolímeros biodegradáveis. Xilose.                
B. sacchari LFM344 pBBR1MCS-2::phaPCJAsp. Ensaios em biorreator. Análise de fluxos metabólicos.  

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The environmental impact of products of petrochemical origin, such as plastics, has led to the search 

for similar materials that are environmentally friendly and can be produced from renewable sources. An 

alternative is the polyhydroxyalkanoates (PHA), a family of thermoplastic or elastomeric polyesters, 

biodegradable and biocompatible, accumulated by some bacteria. The incorporation and modulation of 

variable monomers to the PHA structure present potential for the development of new materials for medical 

applications. Recent literature and patents have reported poly-3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate 

copolymers (3HB-co-3HHx) as products of great potential in this area. Burkholderia sacchari recombinants, 

harboring Aeromonas sp. genes, were constructed in the laboratory of Bioproducts of the Institute of 

Biomedical Sciences-USP, with the objective of having a safe organism capable of producing high levels of 

the copolymer. This work studied some aspects of the production of 3HB-co-3HHx from xylose and hexanoic 

acid, by these recombinants, to subsidize the production of this material with different levels of 3HHx, 

potentially conferring improved propertiesto the copolymer and widening its applications.Recombinants 

profiles in xylose and hexanoic were analyzed, to propose metabolic alternatives to improve xylose 

consumption based on metabolic flux analysis. Xylose was selected as the main carbon source due to the fact 

that, besides being a significant component of sugarcane bagasse hemicellulosic hydrolysates, it isa residue 

of second generation ethanol production. Six B. sacchari recombinants, harboring genes P, C and 

JfromAeromonas sp. or Aeromonas hydrophila, were tested shaken flasks; recombinant B. sacchari LFM344 

pBBR1MCS-2 :: phaPCJAspwas selectedfor bioreactor experiments. The parameters delimited were: the 

maximum specific growth rate (µmaxX = 0,18 h-1), the efficiency in converting xylose to 3HB monomers (Y3HB / xil 

= 0,40 g.g-1),the efficiency in converting hexanoic acid to 3HHx monomers (Y3HHx / AHex = 0,89 g.g-1) in culture 

medium containing xylose plus hexanoic acid as carbon sources. Conditions were proposed and applied in 

order to modulate 3HHx content in the copolymer. Cells were able to accumulate from 35 to 64% of cell dry 

biomass as PHA. 3HHx content in the copolymers ranged from 10 mol% to 40 mol%, evidencing the possibility 

of controling monomers composition and thus polymer properties. Moreover, those figures were higher than 

previous values from the literature. Finally, Metatool and Matlab programs were tested as a preliminary 

analysis of metabolic fluxes, indicating the the need  for the cell to improve reducing power production 

(NADPH). 

 

Keywords: Poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate). Biodegradable copolymers. Xylose. 
B. sacchari LFM344 pBBR1MCS-2 :: phaPCJAsp. Bioreactor tests. Analysis of metabolic transfers. 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 
 

 
1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Nas décadas recentes, devido ao impacto ambiental do uso de plásticos de 

origem petroquímica, de difícil degradação, diversas alternativas vêm sendo 

estudadas para se produzirem materiais dotados das mesmas propriedades, que 

sejam menos danosos ao meio ambiente. Uma dessas alternativas são os 

polihidroxialcanoatos (PHA), que constituem uma classe de ésteres poliméricos, 

presentes tanto em procariotos quanto em eucariotos, porém, a quantidade 

detectada nesses últimos é considerada baixa, quando comparada à capacidade 

em que os procariotos têm em acumular até 80% de sua biomassa na forma de 

PHA (SILVA et al., 2001, SILVA et al., 2007, SILVA et al., 2014). O poli β-

hidroxibutirato (PHB) foi o primeiro tipo de PHA descoberto, em 1923 por Lemoigne 

(GOMEZ, 1994), tendo sido inicialmente utilizado como um dado adicional na 

identificação bacteriana. A partir da década de 1980, suas propriedades 

termoplásticas foram detectadas e, com isso, surgiu o interesse na sua produção 

em maior escala (STEINBÜCHEL; VALENTIN, 1995). 

O acúmulo de PHA por bactérias ocorre em forma de grânulos 

citoplasmáticos. Nos microrganismos, os PHA constituem uma reserva de 

carbono, energia e equivalentes redutores, tendo sido reportado seu envolvimento 

em processos de resistência à pressão osmótica, a proteção da célula contra a 

dessecação e a ação dos raios ultravioleta (UV) (BRANDL et al, 1990). Para que 

o microrganismo seja capaz de acumular o biopolímero de modo mais expressivo, 

em geral, é necessário que no meio de cultivo haja excesso da fonte de carbono e 

a limitação simultânea de ao menos um nutriente essencial a sua multiplicação, 

como nitrogênio, fósforo, oxigênio e etc. (LAFFERTY et al., 1988; BRANDL et al., 

1990). 

Além de serem termoplásticos, ou seja, poderem ser conformados e 

moldados sob ação do calor (SILVA et al., 2004), PHA são biocompatíveis e assim 

podem ser empregados em procedimentos cirúrgicos, sem que haja rejeição do 

órgão ou tecido, e na produção de cápsulas para liberação controlada de fármacos 

(SILVA et al., 2001), entre outras aplicações médico-farmacêuticas. São 

biodegradáveis por fungos e bactérias, quando descartados no meio ambiente, 

liberando como produtos CO2 e água (STEINBÜCHEL; VALENTIN, 1995). Em 

meio intracelular, a degradação ocorre por meio de enzimas denominadas PHA 
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despolimerases e é realizada em todos os microrganismos que possuem a 

capacidade de acumular esse polímero naturalmente (GOMEZ, 1994). Uma 

vantagem industrial e ambiental dos PHA é que podem ser produzidos a partir de 

matérias-primas de baixo custo econômico e de fontes renováveis, como 

carboidratos, óleos vegetais e até mesmo a partir de resíduos agroindustriais 

(SILVA et al., 2007, SILVA et al., 2014). 

Diversos estudos foram realizados para buscar no meio ambiente bactérias 

com bom potencial de produção de PHA, destacando-se neste trabalho 

Burkholderia sacchari, isolada no Brasil a partir de solo de canavial (GOMEZ et al., 

1996, BRÄMER et al., 2001, ALEXANDRINO et al., 2015) sendo capaz de produzir 

até 80% da biomassa na forma de PHA. Esta bactéria mostrou-se promissora para 

uso industrial, sendo alvo de patente (SILVA;GOMEZ.,2013), tendo sido utilizada 

em estudos recentes e proposta como plataforma biológica para a expressão de 

genes de outras vias envolvidos na produção de PHA, visando obter PHA com 

composição monomérica variável, o que implica na diversificação de propriedades 

físico-químicas e, portanto, ampliando suas aplicações, diretamente dependentes 

dessa composição monomérica, como apresentado mais adiante (GOMEZ et al., 

1996, SILVA et al., 2000, BRÄMER et al., 2001, 2002, SILVA et al., 2004, PEREIRA 

et al., 2009; LOPES et al 2009; 2011, MENDONÇA et al., 2013; SILVA et al., 2015; 

MENDONÇA et al., 2016, NASCIMENTO et al., 2016).Os monômeros constituintes 

dos PHA podem ser hidroxialcanoatos dotados de estrutura química de cadeia 

curta (SCL), contendo 3-5 átomos de carbono, ou ainda, monômeros de cadeia 

média (MCL), com 6-12 carbonos. Copolímeros contendo mais de um monômero 

diferente podem ser formados a depender da especificidade da PHA sintase, 

enzima responsável pela esterificação dos monômeros. Quatro classes de PHA 

sintases foram descritas e, de modo geral, têm especificidade ou para monômeros 

SCL ou MCL, sendo difícil incorporar percentuais equivalentes de ambos 

(MADISON; HUISMAN, 1999; RHEM 2003). Este aspecto é relevante, já que, a 

variedade da composição monomérica determina as propriedades mecânicas do 

polímero e, consequentemente suas aplicações. A partir de carboidratos como 

xilose ou sacarose, o PHA produzido é o 3HB cristalino e quebradiço, com 

limitadas aplicações (SUDESH et al., 2000). A inserção de outros monômeros na 

cadeia, como 3-hidroxivalerato (3HV), 4-hidroxibutirato (4HB), ou especialmente 

monômeros de cadeia média (mcl-HA) com 6 (3- hidroxihexanoato, 3HHx) ou mais 
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átomos de C confere maior elasticidade aos PHA. O copolímero P (3HB-co-3HHx) 

exibe uma flexibilidade adequada para muitos usos, com propriedades mecânicas 

similares ao polietileno de baixa densidade, tornando-se mais flexível com o 

aumento do teor de 3HHx. Atualmente, várias empresas estão investindo na 

produção deste copolímero. A Kaneka no Japão e Bélgica produzem a AONILEX®, 

a base de 3HB-co-HHx. A Meredian, Ga, USA, inaugurou recentemente o que 

parece ser a maior instalação de produção de PHA, principalmente dos 

copolímeros (PHB-co-HHx) P (3HB-co-3HO, 3HO:3-hidroxioctanoato) e (3HB-co-

3HOD, 3HOD: 3-hidroxioctadecanoato), com uma capacidade anual de cerca de 

300.000 toneladas. O uso de 3HB-co-3HHx tem sido reportado na área médica 

(tecidos cartilaginosos, suporte para a proliferação de células ósseas e 

musculares) (LIZARRAGA-VALDERRAMA et al., 2015). 3HB-co-3HHx é 

naturalmente produzido por bactérias pertencentes ao gênero Aeromonas, (A. 

caviae e A hydrophila) a partir de óleos vegetais ou ácidos graxos com uma 

incorporação de 5 a 25 % molar de 3HHx (DOI et al., 1995; Lu et al., 2005). No 

entanto, a porcentagem (m/m) em copolímero é geralmente baixa e a separação 

das células é difícil devido à elevada viscosidade do meio decorrente da fonte de 

C utilizada. B. sacchari demonstrou ser capaz de acumular cerca de 60 % de PHB 

a partir de hidrolisados lignocelulósicos (SILVA et al., 2004; CESÁRIO et al, 2014) 

e de sintetizar 3HB-co-3HHx a partir de glicose e ácido hexanóico (MENDONÇA 

et al., 2012, MENDONÇA et al., 2013, MENDONÇA et al., 2014) com uma 

incorporação de cerca de 2 % de 3HHx. De modo a aumentar a incorporação dos 

monômeros de 3HHx na cadeia polímerica, foram construídos recombinantes de 

B. sacchari com genes de A. hydrophyla ou genes de Ralstonia eutropha 

envolvidos na síntese de PHA, tendo-se obtido 10 a 15 vezes maior teor de HHx 

no copolímero, modulando o teor de 3HHx no PHA (MENDONÇA, 2009; 

MENDONÇA et al., 2012; MENDONÇA et al., 2013 a, b; TAVARES et al., 2012; 

MENDONÇA et al., 2017).        

 Em projeto finalizado no nosso laboratório (FAPESP BeBasic, processo 

2012/51533-6), em colaboração com a empresa ChainCraft, B. V. 

(http://www.chaincraft.nl/home- en/), esta desenvolveu um processo em que, a 

partir de resíduos agro-alimentícios, gerou uma mistura de ácidos graxos de cadeia 

média (MCFA) especialmente desenhada para alimentar os recombinantes 

construídos, que foram testados nessa mistura de MCFA em presença de glicose 

http://www.chaincraft.nl/home-
http://www.chaincraft.nl/home-
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(Mendonça et al., artigo em preparação).     

 No Brasil, com o desenvolvimento de etanol de 2a geração e a incapacidade 

de leveduras fermentarem a xilose a etanol de modo eficiente, há a perspectiva de 

haver grandes quantidades de xilose disponíveis para gerar outros produtos 

(SILVA et al., 2015). Embora diversas iniciativas tenham sido anunciadas, dados 

científicos ainda são escassos. Biopolímeros da família dos PHA tem sido um dos 

bioprodutos modelo de estudo empregando diversos derivados de biomassa. 

 Neste contexto, este trabalho de mestrado se propõe a avaliar linhagens de 

B. sacchari construídas por Mendonça 2014, abrigando genes do operon phaPCJ 

de Aeromonas sp.  

2 SÍNTESE DA BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL 
 

2.1 Biomassa lignocelulósica como matéria-prima para produzir PHA 
 

Essencialmente as plantas são formadas por três tipos básicos de polímeros: 

lignina, hemicelulose e celulose. Vários fatores podem interferir na composição 

desses compostos presentes no vegetal, tais como: fatores ambientais, como a 

disponibilidade de água, luz, dióxido de carbono, temperatura, pH do solo ou 

fatores internos, como as características genéticas intrínsecas à espécie (BAJPAI, 

2016; CARERE et al., 2008; CHANDRA et al., 2007; KICHISE; TAGUCHI; DOI, 

2002)          

 Matérias-primas lignocelulósicas necessitam de um pré-tratamento químico 

para produzir um substrato que possa ser facilmente degradado por enzimas de 

origem industrial ou por enzimas provenientes de microrganismos, representando 

assim uma etapa a ser superada na obtenção de matéria-prima proveniente de 

compostos lignocelulósicos para a produção de biomateriais (BAJPAI, 2016). A 

celulose é o principal constituinte da parede celular vegetal e sua função está 

ligada à sustentação e resistência contra impactos. Esse polímero é encontrado 

em eucariotos, como fungos e algas, e procariotos, como as bactérias. A 

hemicelulose é o segundo polímero mais abundante nos vegetais, representando 

cerca de 20% a 50 % da biomassa total lignocelulósica.  

 Diferentemente da celulose, a hemicelulose não possui uma composição 

química homogênea (BAJPAI, 2016; DESVAUX, 2005). A hemicelulose tem em 

sua composição diversos tipos de monossacarídeos. Entre esses 

monossacarídeos há pentoses, moléculas orgânicas formadas por cinco carbonos, 
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7 CONCLUSÃO 
        

Ensaios em frascos agitados com recombinantes de B. sacchari permitiram 

verificar o acúmulo de 3HB-co-3HHx a partir de xilose e ácido hexanóico. Os 

parâmetros experimentais obtidos nesses ensaios para o consumo de ácido 

hexanóico e síntese de 3HHx foram similares aos valores reportados por MENDONÇA 

(2014). Em relação aos parâmetros experimentais referentes ao fornecimento de 

xilose, os valores obtidos foram próximos reportados por LOPES (2010). 

 Cultivos em biorreator foram realizados com a linhagem selvagem B.sacchari 

LFM 101 e o recombinante B.sacchari LFM344 pBBR1MCS-2::phaPCJAsp. Esses 

ensaios indicaram que entre as limitações avaliadas (fósforo ou nitrogênio), o acúmulo 

de PHA é mais eficiente quando o cultivo é limitado em nitrogênio, para ambas as 

linhagens. Em relação à metabolização de xilose e sua conversão em P3HB, a 

linhagem selvagem se demonstrou mais eficiente.        

 Ensaios em biorreator com o fonecimento de xilose e ácido hexanóico foram 

realizados apenas com a linhagem recombinante B.sacchari LFM 344pBBR1MCS-

2::phaPCJAsp com o objetivo de se controlar a composição molar de 3HHx no 

copolímero total produzido(3HB-co-3HHx). A composição do copolímero (3HB-co-

3HHx) produzido pela linhagem recombinate B.sacchari LFM344 pBBR1MCS-

2::phaPCJAsp pode ser modulada pela relação xilose/ácido hexanoico fornecida, 

atingindo valores iguais a 40 mol % de 3HHx. Esses valores são o dobro dos dados 

obtidos na literatura, quando glicose e ácido hexanóico são fornecidos. Foram obtidos 

teores poliméricos (3HB-co-3HHx) entre 51 a 64% % da massa seca celular. Também 

foram alcançados fatores de conversão de xilose a 3HB (entre 0,26 e 0,40 g.g-1) e 

ácido hexanóico a 3HHx (entre 0,54 e 0,89 g.g-1).    

 Foram analisados os períodos pseudo-estacionários de produção de polímeros 

3HB e 3HB-co-3HHx, verificando-se um balanço de carbono entre93 e 105%. 

 Nos períodos pseudo-estacionários investigados, a eficiência de conversão do 

ácido hexanoico em 3HHx correspondeu a 90%, isso é relevante, já que a literatura 

mostra que esses valores estavam anteriormente em torno 50% do máximo teórico 

para a linhagem B. sacchari LFM344 pBBR1MCS-2::phaPCJAsp. A eficiência de 

conversão da xilose em monômeros de 3HB variou entre 54 a 83% do máximo teórico. 

Observou-se menores valores de conversão de xilose em 3HBem copolímeros com 

frações maiores frações molares de 3HHx.      
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 A partir dos resultados dos dados experimentaise da analise preliminar dos 

fluxos metabólicos, foi possível  obter um bom ajuste ao modelo metabólico proposto 

(Balanos de carbono entre 93-105%). De acordo com os modelos, para aumentar a 

conversão de intermediários em 3HB a partir de xilose, haveria necessidade de 

maiores teores de poder redutor (NADPH). Nesses modelos observa-se que há um 

fluxo igual a zero na reação catalizada por uma das transidrogenases de membrana 

(PNTAB). O aumento nesse fluxo poderia ser considerado como uma forma de 

promover um maior acúmulo, uma hipótese a ser mais bem discutida. Análises futuras 

e mais aprofundadassobre ocatabolismo de xilose poderão demonstrar alternativas 

mais eficazes na conversão dessa fonte de carbono em monômeros de 3HB.  
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