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RESUMO 

 

CASTELLANOS, N. A. M. Avaliação do sistema de mobilização de poli-3-

hidroxibutirato em Burkholderia sacchari. 112 f. Tese (Doutorado em Biotecnologia) - 

Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
 

Burkholderia sacchari é uma linhagem bacteriana que acumula altos teores de poli-3-

hidroxibutirato (P3HB), ao ser cultivada em sacarose. A função fisiológica do polímero na 

célula é de reserva de carbono e/ou energia. A degradação intracelular é a mobilização do 

grânulo acumulado pelas bactérias, é levado a cabo por enzimas P3HB despolimerases 

intracelulares e oligômero hidrolases. O conhecimento bioquímico e molecular deste sistema 

tem sido restringido devido a limitações técnicas. Neste trabalho, foram realizados estudos 

sobre o sistema de mobilização de P3HB em Burkholderia sacchari. Para tanto, foram 

utilizadas três estratégias: análise de bioinformática, complementação heteróloga e mutantes 

por transposon. Utilizando genes que putativamente codificam para P3HB despolimerases 

intracelulares e oligômero hidrolases em Ralstonia eutropha, foram analisados genomas de 

Burkholderia spp. Identificaram-se genes ortólogos a phaZa1, phaZd1, phaY1 e phaY2 em 

todos os genomas analisados. Além disso, dois novos genes de P3HB despolimerase 

intracelular denominados neste trabalho como phaZa6 e phaZd1b foram identificados em 

alguns genomas de Burkholderia spp. Estes resultados sugerem que em B. sacchari estas 

enzimas poderiam estar presentes no sistema de mobilização. Mutantes de B. sacchari 

afectados na mobilização de P3HB foram testados com relação à capacidade de restabelecer o 

fenótipo quando complementados com genes phaZa1, phaZa2 e phaZa3 de R. eutropha Os 

mutantes abrigando o gene phaZa1 revelou aumento significativo nas taxas de mobilização 

devido provavelmente a uma superexpressão deste gene. Utilizando os genes phaZa2 e 

phaZa3 houve também aumento na taxa de mobilização, porém, inferiores à linhagem 

selvagem. Foi desenvolvida uma metodologia que permitiu a rápida detecção de mutantes 

afetados na mobilização de P3HB em meio de cultura sólido. Com o uso deste metodologia, 

foram obtidos dos mutantes (NAM03 e NAM04) por inserção do transposon mini-Tn5 e 

afetados na mobilização de P3HB. O mutante NAM03 foi interrompido em gene com 

sequência putativa de aminoácidos similar a P3HB despolimerase intracelular (PhaZa1). O 

mutante NAM04 apresentou interrupção no gene que putativamente codifica uma Serino 

peptidase LonA. Este último pode representar de um gene cujo produto esta envolvido na 

ativação da mobilização de P3HB ou de uma nova PHA despolimerase intracelular. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

CASTELLANOS, N. A. M. Evaluation of poly-hydroxybutyrate mobilization system in 

Burkholderia sacchari. 112 p. PhD Thesis (Biotechnology) – Institute of Biomedical 

Sciences  (ICB), University of São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

 

Burkholderia sacchari is a bacterium able to accumulate poly-3-hydroxybutyrate (P3HB) 

from sucrose as carbon source. The physiological function of accumulated P3HB in bacteria 

is to serve as carbon and energy reserve. Intracellular degradation is the mobilization of an 

endogenous granule by accumulating bacterium, and it is performed by intracellular P3HB 

depolymerase and oligomer hydrolase enzymes. Biochemical and molecular knowledge of 

intracellular degradation system has been severely hampered mainly by technical limitations. 

In this work, the intracellular P3HB mobilization system in Burkholderia sacchari was 

analyzed. Thereby, three strategies were used: bioinformatic analysis, heterologous 

complementation and transposon mutation. Burkholderia spp. genomes were analyzed using 

genes putatively encoding for intracellular depolymerase and olygomer hydrolase in Ralstonia 

eutropha. In all genomes, phaZa1, phaZd1, phaY1 and phaY2 orthologs genes were identified. 

Furthermore, two new P3HB depolymerase intracellular genes designed as phaZa6 and 

phaZd1b were identified in some of the Burkholderia spp. Those results suggest that in B. 

sacchari the genes mentioned above might be present in the mobilization system. The ability 

to restore the wild-type phenotype in mutants affected on P3HB mobilization harboring 

phaZa1, phaZa2 and phaZa3 genes from R. eutropha was investigated using 

complementation test. Mutants harboring phaZa1 gene showed an expressive increase on 

P3HB mobilization rates probably due to overexpression of this gene. Mutants harboring 

phaZa2 and phaZa3 also increased the mobilization rates though to a lesser extent than 

phaZa1 gene and wild-type. A rapid methodology to select mutants unable of PHA 

mobilization in agar plates was developed. By using this methodology, two mini-Tn5 mutants 

(designed NAM03 and NAM04) affected on P3HB mobilization were detected. The 

sequencing of regions disrupted by the transposon revealed that NAM03 was affected in a 

gene ortholog to that encoding the P3HB intracellular depolymerase (PhaZa1). On the other 

hand, NAM04 mutant was disrupted in a gene annotated as a Serine peptidase LonA. Two 

hypotheses were formulated to explain the last result: the gene could be a PHA mobilization 

activator or it is a gene encoding a new PHA depolymerase intracellular enzyme not described 

before. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Polihidroxialcanoatos (PHAs) constituem uma família de poliésteres acumulados 

intracelularmente por bactérias na forma de grânulos. O acúmulo do polímero ocorre de forma 

mais expressiva se a fonte de carbono encontra-se em excesso e limitação de pelo menos um 

nutriente essencial à multiplicação celular. Poli-3-hidroxibutirato (P3HB) é o representante 

mais conhecido dos PHAs que tem despertado grande interesse industrial devido às suas 

propriedades termoplásticas, elastoméricas, adesivas, biodegradáveis e biocompatíveis.  

As propriedades físicas e mecânicas dos polímeros dependem da massa molar e do índice 

de polidespersão. Tem sido demonstrado que a síntese e degradação de P3HB são processos 

cíclicos que podem ocorrer simultaneamente no interior da bactéria, esses fatores 

potencialmente podem influenciar a massa molar do polímero produzido. Assim, estudos 

relacionados às enzimas das vias metabólicas de síntese e degradação intracelular do polímero 

têm sido realizados. 

O processo de degradação intracelular de PHAs é a mobilização do grânulo acumulado 

pela bactéria, para atender necessidades de fonte de carbono e/ou energia, e é realizado por 

PHA despolimerases intracelulares. O estudo de genes envolvidos na mobilização de PHA 

tem enfrentado grande dificuldade devido a limitações técnicas para obtenção de mutantes 

afetados nesses genes. As metodologias aplicadas para a identificação dos genes relacionados 

com mobilização em diversos microrganismos baseiam-se na similaridade com sequências 

disponíveis no banco de dados, que putativamente codificam para enzimas despolimerase 

intracelular e novas metodologias para a detecção de novos genes envolvidos não tem sido 

desenvolvidas.  

Burkholderia sacchari LFM 101 é uma nova linhagem isolada de solo de canavial capaz de 

produzir P3HB a partir de sacarose, destacando-se por sua capacidade de rápido crescimento 

nesta fonte de carbono, bem como acúmulo de altos teores de P3HB. Nesta bactéria, o sistema 

de mobilização é pouco conhecido. Mutantes com capacidade reduzida de mobilização de 

P3HB foram obtidos por exposição à luz UV e utilizando estratégia de enriquecimento em 

gradiente de Percoll, além de cultivos na presença de ampicilina quando os grânulos de P3HB 

era a única fonte de carbono disponível. 

Neste trabalho, foram realizados estudos com o objetivo de aprimorar o conhecimento 

sobre o sistema de mobilização de PHA em Burkholderia sacchari. Genomas seqüenciados de 
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bactérias do gênero Burkholderia foram analisados para a presença de genes que codificam 

PHA despolimerases intracelulares ou oligômero hidrolases. A complementação de mutantes 

de B. sacchari afetados na mobilização de P3HB por genes de PHA despolimerases 

intracelulares de Ralstonia eutropha também foi realizada. Além disso, foi desenvolvida 

metodologia para detecção de mutantes afetados na mobilização de PHA em meio de cultura 

sólido. Utilizando essa metodologia foram obtidos dois mutantes de B. sacchari com 

interrupção gênica pelo transposon mini-Tn5 e afetados na mobilização de P3HB. Os genes 

interrompidos pelo transposon foram identificados. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Polihidroxialcanoatos (PHAs) 

 

Os polihidroxialcanoatos (PHAs) constituem uma classe de poliésteres sintetizados 

por bactérias na forma de grânulos intracelulares. A maioria das bactérias é capaz de acumular 

PHAs em quantidades que variam entre 30% a 80% de massa seca celular. A produção destes 

polímeros ocorre sob condições de excesso de fonte de carbono e limitação de pelo menos um 

nutriente essencial (fósforo, nitrogênio, etc.) para a multiplicação celular. A função fisiológica 

do PHA na célula é de reserva de carbono e/ou energia (JENDROSSEK, 2009). Alguns 

autores atribuem-lhes outras funções como auxilio na resistência a condições ambientais 

estressantes como pressão osmótica, dessecação e irradiação por luz ultravioleta (WANG et 

al., 2009). 

Poli-3-hidroxibutirato (P3HB) e seu copolímero poli-3-hidroxibutirato-co-3-

hidroxivalerato (P3HB-co-3HV) foram os primeiros a serem estudados. O interesse 

biotecnológico sobre esses materiais vem desde a década de sessenta, quando se verificou que 

o P3HB possui propriedades termoplásticas (BAPTIST, 1962), impulsionando o interesse 

mundial por estes materiais. P3HB pode ser gerado a partir de matérias-primas renováveis e 

pode substituir os polímeros de origem petroquímica em algumas aplicações, como por 

exemplo, o polietileno, na fabricação de embalagens (BYROM, 1987). 

A fórmula geral dos PHAs é apresentada na Figura 1. A composição da cadeia lateral, 

radical R e o valor de n, determinam a identidade da unidade polimérica (LEE, 1996). 

Dependendo da cadeia lateral, os polímeros podem possuir propriedades que vão desde 

termoplásticos (R=, CH3, CH2CH3) a elastômeros (R=C3H7-C11H23) (WILLIAMS et al., 

1999). 
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Figura 1 – Fórmula geral dos polihidroxialcanoatos. n= pode variar de 1 a 4, R= pode ser um átomo 

de hidrogênio ou uma cadeia de até treze átomos de carbono. 

 

Os polímeros podem ser classificados de acordo com o comprimento da cadeia 

carbônica principal do monômero em PHASCL e PHAMCL. Os PHASCL (short-chain-length) são 

os PHAs contendo monômeros de cadeia curta, ou seja, monômeros com 3 a 5 átomos de 

carbono e são encontrados em Ralstonia eutropha, Rhodococcus ruber, Rhodospirillum 

rubrum, Azospirillum brasilense e Bacillus thuringiensis entre outras bactérias. Os seguintes 

monômeros são constituintes de PHASCL: ácidos 3-hidroxipropiônico (3HP), 3-hidroxibutírico 

(3HB), 3-hidrivalérico (3HV), 3-hidroxi-4-pentenóico (3H4PE), 2-metil-3-hidroxibutírico 

(2Me3HB) (STEINBÜCHEL et al., 2000). Os PHAMCL (medium-chain-length) contêm 

monômeros de cadeia média, com 6 a 14 átomos de carbono e são encontrados em 

Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas oleovorans, Pseudomonas fluorescentes e outras 

Pseudomonas sp. (JENDROSSEK; SCHIRMER, SCHLEGEL, 1996; STEINBÜCHEL e 

VALENTIN, 1995). 

Até o momento, cerca de 150 monômeros diferentes já foram identificados como 

constituintes de PHA produzidos por bactérias (REHM, 2003; REHM e STEINBÜCHEL, 

1999). A composição monomérica dos PHAs depende da linhagem bacteriana e da fonte de 

carbono utilizada (STEINBÜCHEL e VALENTIN, 1995). Um aspecto relevante para a 

obtenção de plásticos biodegradáveis de boa qualidade, são suas propriedades físicas e 

químicas como cristalinidade, ponto de fusão, maleabilidade, dureza e conformação dos 

cristais formados nos polímeros (BARHAM;BARKER, ORGAN, 1992), que dependem 

basicamente da composição monomérica (STEINBÜCHEL, 1991), massa molecular e sua 

distribuição, resultando numa grande variedade de possíveis aplicações, desde materiais 

rígidos, como o poli-3-hidroxibutirato (P3HB) (SUDESH; ABE; DOI, 2000) a materiais 

flexíveis e maleáveis como P(3HB-co-3HV) ampliando o campo de aplicações industriais. A 

maleabilidade e resistência de P3HB-co-3HV podem ser controladas pela quantidade de 

unidades 3HV incorporadas ao copolímero (HOLMES, 1985). 
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Na síntese de P3HB, três fatores podem interferir na massa molar do P3HB durante sua 

síntese: (a) processividade da PHA sintase, (b) taxa de transferência de cadeias e (c) taxa de 

despolimerização (KAWAGUCHI e DOI., 1992). A processividade corresponderia ao tempo 

com uma determinada velocidade que a PHA sintase conseguiria manter o processo de 

incorporação de monômeros em uma cadeia polimérica. A taxa de transferência 

corresponderia à velocidade com que a PHA sintase abandona uma cadeia polimérica e 

recomeça a incorporação de monômeros em outra cadeia polimérica. A despolimerização 

corresponde à retirada de monômeros de uma cadeia polimérica formada.  

2.2 Sínteses de polihidroxialcaonatos 

 

Os mecanismos da biossíntese de PHAs em varias bactérias vêm sendo estudados 

tanto em relação às vias metabólicas como às análises moleculares dos genes envolvidos. 

Entre os genes mais estudados da biossíntese de PHAs estão os da bactéria R. eutropha, 

produtora de P3HB. Esta bactéria pode utilizar vários compostos orgânicos como fontes de 

carbono para a produção do polímero, entre os quais está incluído a glicose, frutose, formiato, 

acetato, propionato, lactato, gluconato entre outros (STEINBÜCHEL, 1996). 

A síntese de PHA depende de três fatores principais: das vias metabólicas presentes 

nas bactérias produtoras, do tipo de PHA sintase bacteriana (enzima que catalisa a 

incorporação de monômeros à cadeia de PHA) e da fonte de carbono fornecida no momento 

de acúmulo. De acordo com o substrato fornecido, as vias metabólicas darão origem a 

diversos hidroxiacil-CoA que poderão ou não ser incorporados ao polímero, de acordo com a 

especificidade da PHA sintase microbiana (REHM, 2003).  

Uma grande variedade de substratos tem sido testada como matéria-prima para a 

produção de PHAs, associada ao emprego de diversas espécies bacterianas (DOI; KUNIOKA; 

NAKAMURA, 1987; KUNIOKA; NAKAMURA; DOI, 1988; LENZ et al., 1990; 

VALENTIN; SCHÖNENBAUM; STEINBÜCHEL, 1992; BUFFONI, 2006; SILVA, 2007). 

Entre tais matérias-primas podem ser citadas como exemplo, o uso de fontes de fácil 

renovação como carboidrato e óleos vegetais (BYROM et al., 1990; BRAUNEGG; 

LEFEBVRE; GENSER, 1998; REN et al., 1998; NONATO; MANTELATO; ROSSEL, 2001) 

Estes substratos podem ser metabolizados por três rotas metabólicas até gerar 

hidroxiacil-CoA: oxidação de carboidratos, oxidação de ácidos graxos e biossíntese de novo 

de ácidos graxos. Os hidroxiacil-CoA assim produzidos são incorporados ao polímero pela 

ação de uma PHA sintase específica (WITHOLT e KESSLER, 1999).  
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A síntese de P3HB em R. eutropha ocorre a partir de acetil-CoA obtida do 

catabolismo de carboidratos, envolvendo a ação de três enzimas (Figura 2). Primeiro, por ação 

da β-cetotiolase, duas moléculas de acetil-CoA se condensam, gerando acetoacetil-CoA. A 

conversão de acetoacetil-CoA a (R)-3-hidroxibutiril-CoA é feita pela acetoacetil-CoA 

redutase NADPH dependente. A PHA sintase finalmente incorpora cada molécula de (R)-3-

hidroxibutiril-CoA à cadeia polimérica em crescimento (STEINBÜCHEL, 1991; 

ANDERSON e DAWES, 1990). 

 

 

Figura 2 - Via metabólica de sínteses de P3HB em Ralstonia eutropha. 

FONTE: Piemolini et al.(2004). 

 

Os operons contendo os genes para a síntese de PHA de mais de 18 espécies 

bacterianas diferentes já foram caracterizados. Os genes codificadores das enzimas envolvidas 

na formação dos PHA não estão necessariamente agrupados (Figura 3) e a organização dos 

genes varia de espécie para espécie (REDDY; GHAI; KALIA., 2003). Os genes das enzimas 

PHA sintase (phaC) β-cetotiolase (phaA) e acetoacetil-CoA redutase NADPH dependente 

(phaB) constituem o operon phaCAB em R. eutropha, Alcaligenes latus e Burkholderia 

cepacia. Nos genomas das bactérias Pseudomonas oleovorans e Pseudomonas aeruginosa 
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dois genes codificam diferentes PHA sintases, os quais estão separados por um gene que 

codifica uma PHA despolimerase intracelular constituindo o operon phaC1ZC2 (REHM e 

STEINBÜCHEL, 1999). Em contraste, os genes phaA e phaB não estão ligados a phaC no 

mesmo operon em Zooglena ramigera, Rhodococcus ruber, Paracoccus denitrificans, 

Rhodobacter sphaeroides e Rhodospirillim rubrum (STEINBÜCHEL e BABEL 2000) 

 

 

Figura 3 - Organização genética de operons contendo os genes para a síntese de PHA. phaC/C1/C2: 

gene de PHA sintase; phaA, gene de β-cetotiolase; phaB, gene de acetoacetil-CoA 

redutase; phaZ, gene de PHA despolimerase; phaD, “open reading frames” com função 

desconhecida. 

 FONTE: Adaptado de Luengo et al.(2003). 

 

2.3 Enzimas envolvidas na biossíntese de poli-3-hidroxibutirato 

 

2.3.1 β-Cetotiolase (phaA) 

 

A β –Cetotiolase (acetil –CoA acetiltransferase)  catalisa a reação reversível : 

 

Esta enzima codificada pelo gene phaA, atua tanto na biossíntese como na degradação 

de P3HB. A regulação da reação de condensação ocorre pela concentração celular de 

coenzima A livre (CoASH). Assim, altas concentrações de CoASH fazem com que a reação 

ocorra no sentido contrario ao da biossíntese de PHA (OEDING e SCHLEGEL., 1973; 

LAFFERTY; KORSATKO; KORSATKO, 1988). 

Existem duas diferentes classes funcionais de tiolases: tiolase do tipo I (tiolase 3-

cetoacil-CoA) que cliva moléculas de ácidos graxos de cadeia longa e esta envolvida na β-

oxidação de ácidos graxos e a tiolase do tipo II (tiolase acetoacetil-CoA) com especificidade 
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por acetoacetil-CoA que, in vivo, deve participar preferencialmente na direção da reação de 

condensação, sendo relacionada com as vias de biossíntese de (PANTAZAKI; IOANNOU; 

KYRIAKIDIS, 2005). 

 

2.3.2 Acetoacetil-CoA redutase (phaB) 

 

Esta enzima reduz o produto da reação anterior a hidroxibutiril-CoA através da reação: 

 

Dois tipos de acetoacetil-CoA redutases foram estudadas em R. eutropha, cada uma 

com especificidade pelo substrato distinta e coenzimas específicas. Ambas foram estudadas 

quanto à sua atividade na reação reversa (oxidação), tendo sido demonstrado que a enzima 

NADPH-dependente catalisa a oxidação de (R)-3-hidroxiacil-CoA de cadeia com 4 a 6 

átomos de carbono, enquanto que a enzima NADH dependente, é ativa com moléculas (R)- e 

(S)-3-hidroxiaxil-CoA de cadeia curta e media (C4 e C10). Contudo, na reação de redução, 

esta enzima forma moléculas de (S)-3-hidroxiacil-CoA e, portanto, não participa na 

biossíntese de PHA, uma vez que a PHA sintase aceita apenas monômeros na configuração R 

(STEINBÜCHEL, 1996; SLATER et al., 1997) . 

 

2.3.3 PHA Sintase (phaC) 

 

A PHA sintase é considerada a enzima chave para o acúmulo de PHA, pois catalisa a 

polimerização de (R)-3-hidroxiacil-CoA à cadeia de PHA em crescimento, com a liberação de 

coenzima A. A identificação de novos genes possivelmente codificando PHA sintase tem sido 

incrementado com o seqüenciamento de um número cada vez maior de genomas bacterianos. 

Recentemente, sequências de nucleotídeos de pelo menos 88 genes de PHA sintases foram 

obtidas (GRAGE et al., 2009). Levando em consideração as estruturas primárias, o número de 

subunidades e a especificidade pelo substrato, as PHA sintases foram classificadas em quatro 

grupos. 

PHA sintase classe I e II estão constituídas por uma subunidade (PhaC) com peso 

molecular entre 61 e 73 KDa. PHA sintases I utilizam (R)-3-hidroxiácidos de 3 a 5 átomos de 

carbono como substrato e o PHA produzido é do tipo PHASCL (R. eutropha), enquanto que, 

PHA sintases da classe II utilizam (R)-3-hidroxiácidos de 6-14 átomos de carbono e 

sintetizam PHAMCL (Pseudomonas aeruginosa). PHA sintases da classe III são compostas por 
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duas subunidades PhaC de 40 KDa, similar às subunidades da classe I e II e PhaE também de 

40 KDa (Allochromatium vinosum). PHA sintases da classe IV, encontrada no gênero 

Bacillus, igualmente são constituída por duas subunidades, PhaC de 40 KDa e outra PhaR de 

20 KDa. Os PHAs sintetizados pelas PHA sintases III e IV são PHASCL (GRAGE et al., 2009) 

 

2.4 Estrutura e características dos grânulos de polihidroxialcanoatos 

 

Polihidroxialcanoatos existem como inclusões discretas, localizados no citoplasma das 

células e podem ser visualizados ao microscópio com contraste de face devido a sua alta 

refratividade (DAWES e SENIOR, 1973). In vivo, o interior dos grânulos de PHASCL é 

constituído por aproximadamente 97.5% de poliéster hidrofóbico, em sua maioria em estado 

amorfo, e água componente principal para prevenir a cristalização. O grânulo encontra-se 

envolto por uma monocamada de 2 nm de espessura, constituída por 0,5% de fosfolipídios, 

esta camada pode ter a função de proteção, evitando o contacto com a água, o que poderia 

levar o polímero da forma amorfa para a cristalina. Nesta camada fosfolipídica, encontram-se 

embebidas proteínas catabólicas e não-catabólicas, que correspondem a apenas 2% da massa 

do grânulo e estão associadas estruturalmente a ele (JURASEK. e MARCHESSAULT, 2004).  

Em Ralstonia eutropha, foram descritas quatro classes de proteínas: a classe I 

compreende as PHA sintases (Item 2.2.3); a classe II compreende as PHA despolimerases 

intracelulares, que são as enzimas responsáveis pela mobilização intracelular dos PHAs (Item 

2.5.2); a classe III é composta pelas proteínas não catabólicas denominadas “PHAsinas”, que 

podem constituir cerca de 5% do total de proteínas presentes no grânulo (DENNIS et al., 

2008), agem como uma barreira entre o citoplasma celular e o polímero, evitando sua 

interação com outros componentes celulares (ALMEIDA et al., 2007), parecem controlar o 

tamanho dos grânulos, podendo participar na regulação da síntese e degradação (SUDESH; 

ABE; DOI, 2000; PÖTTER et al., 2002; KUCHTA et al., 2007); a classe IV engloba todas as 

outras proteínas associadas ao grânulo, como as proteínas regulatórias (STEINBÜCHEL, 

2000) (Figura 4). Recentemente, em estudos de microscopia de fluorescência foi demonstrado 

a presença de uma Acil-CoA sintetase na superfície do grânulo de PHA em Pseudomonas 

putida (RUTH et al., 2008). 
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Figura 4 - Estados físicos dos grânulos polihidroxialcanoatos. 

FONTE: Adaptado de Jendrossek. (2002). 

 

A síntese dos grânulos de PHA não ocorre aleatoriamente no interior da célula 

bacteriana. De acordo com Jendrossek (2005), o melhor modelo que descreve a formação do 

grânulo e o do brotamento. Por este modelo foi estabelecido que os estágios iniciais de 

formação do polímero ocorrem próximo aos pólos da célula e à membrana plasmática, isto é, 

a PhaC estaria ancorada à membrana no citoplasma, e a cadeia crescente de PHA seria 

liberada da camada fosfolipídica da membrana, resultando na formação do grânulo. À medida 

que o processo de formação das inclusões de PHA ocorre em estágios mais tardios, a sua 

distribuição pode tornar-se mais aleatória no interior da célula. 

O número e o tamanho de grânulo de polímero presentes na bactéria podem varia 

consideravelmente dependendo da linhagem bacteriana e também das condições de cultivo. 

Na maioria das vezes, 8 a 12 grânulos variando entre 0,2 a 0,5 μm de diâmetro, são 

encontrados intracelularmente, podendo, em bactérias constituir o volume praticamente total 
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proteínas, estado amorfo. 



24 

 

da célula (ANDERSON e DAWES, 1990; GERNGROSS e MARTIN 1995; STEINBÜCHEL 

et al., 1995; YORK et al., 2001). 

Estudos sobre biodegradação de polihidroxialcanoatos têm demonstrado diferenças na 

estrutura física dos grânulos, dentro e fora da célula o PHA apresenta duas conformações: in 

vivo a molécula encontra-se na forma nativa (PHAn), isto é, em estado amorfo, onde as 

cadeias de carbono são altamente móveis e desordenadas, coberto por uma camada superficial 

de proteínas e fosfolipídios (STEINBUCHEL et al., 1995; MAYER, 1992; PÖTTER e 

STEINBÜCHEL, 2005) Uma vez que o grânulo encontre-se fora da célula, por extração ou 

morte e lise celular, a camada superficial do grânulo é rapidamente danificada ou perdida, as 

cadeias poliméricas tendem a adotar uma forma helicoidal, desenvolvendo uma fase cristalina. 

Este PHA extracelular é conhecido como polímero desnaturado (PHAd) (STEINBUCHEL, 

2002). 

Em 1990, Doi et al. confirmaram que os grânulos nativos após extração podem 

continuar sendo amorfos, no entanto, certos tratamentos como sonicação contínua, ciclos de 

congelamento e descongelamento ou exposição a detergentes ou solventes, causam a 

cristalização do polímero. Para evitar a desnaturação ou cristalização do polímero durante o 

processo de purificação, é recomendado usar lise enzimática ou mecânica em Prensas 

francesas seguido de centrifugação em gradiente de densidade (GRAGE et al., 2009).  

Existe também outro representante dos grânulos amorfos, é o chamado grânulo 

artificial (PHAa). Estes grânulos são preparados a partir de uma solução de PHA cristalino em 

solvente orgânico (clorofórmio, triclorometano). Após emulsificação do polímero em 

detergentes como SDS, desoxicolato de sódio ou CTAB por sonicação, os grânulos são 

obtidos depois de retirado o solvente por evaporação. As características destes grânulos tais 

como densidade, massa molecular, tamanho entre outras são similares às encontradas nos 

grânulos amorfos (P3HBn), este polímero é utilizado para ensaios de atividade enzimática de 

despolimerase intracelular (HOROWITZ e SANDERS, 1994).  

 

2.5 Degradação de polihidroxialcanoatos 

 

Trabalhos realizados sobre hidrolise enzimática de polihidroxialcanoatos por enzimas 

PHA despolimerases levaram à distinção entre degradação extracelular e degradação 

intracelular de PHA. Degradação extracelular é a utilização do PHA exógeno por PHA 

despolimerases extracelulares microbianas e a degradação intracelular e a mobilização do 
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polímero que se encontra no interior da própria célula produtora, sendo realizada por PHA 

despolimerases intracelulares. Em ambos os casos a degradação ocorre para a utilização do 

polímero como fonte de carbono (JENDROSSEK, 2002). 

Dependendo do substrato e seu estado físico, as despolimerases se classificam em 

quatro grupos (Figura 5). Enzimas que degradam o polímero nativo: (I) contendo monômeros 

de cadeia curta, despolimerases intracelulares (iPHASCL), (II) contendo monômeros de cadeia 

média, despolimerases intracelulares (iPHAMCL); enzimas que degradam polímero 

desnaturado: (III) de cadeia curta, despolimerases extracelulares (ePHASCL) e (IV) de cadeia 

média despolimerases extracelulares (ePHAMCL). Uma exceção a esta classificação é a 

ePHASCL despolimerase de Paucimonas lemoignei que degrada também grânulos nativos 

(HANDRICK et al., 2001; KNOLL et al., 2009). 

 

Figura 5 - Classificação das PHAs despolimerases. 

 

As PHA despolimerases são carboxilesterases pertencentes à família das α/β 

hidrolases (JENDROSSEK, 2002). Em geral, as despolimerases possuem características 

comuns como o trio catalítico (serina – histidina – ácido aspártico) constituindo o sítio ativo, 

sendo que a serina catalítica encontra-se embebida na sequência GxSxG denominada “lípase 

box”. Além disso, uma histidina não catalítica encontra-se próxima ao buraco do oxanion, 

como em lipases (JAEGER, STEINBÜCHEL e JENDROSSEK., 1995; KOBAYASHI et al., 

2003). Uma exceção é a PHB despolimerase intracelular PhaZa1 identificada em R. eutropha 

que não apresenta a "lípase Box" (SAEGUSA et al., 2001). 

 

2.5.1 Degradação extracelular 

 

Uma das características mais importantes dos PHAs é sua degradação em ambientes 

naturais, principalmente por atividade enzimática de microrganismos (ANDERSON e 

DAWES, 1990). A degradação dos polímeros depende de vários fatores, incluindo a atividade 

microbiana do meio ambiente, a área do material polimérico, temperatura, pH, umidade, 

suprimento de nutrientes, massa molar e cristalinidade (ABE e DOI, 1999). 

Substrato 

Grânulo nativo 
PHAn 

Grânulo desnaturado 
PHAd 

iPHAscL despolimerase intracelular 
iPHAmcL despolimerase intracelular 

ePHAscL despolimerase extracelular 
ePHAMCL despolimerase extracelular 
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A degradação extracelular é a utilização de PHA exógeno (desnaturado, PHAd), como 

fonte de carbono e energia, liberado pela morte e lise celular de bactérias que acumulam estes 

polímeros, sendo degradado por enzimas PHA despolimerases extracelulares. 

A capacidade de degradar PHA extracelular é amplamente distribuída entre bactérias e 

fungos que habitam o solo, esgoto aeróbio e anaeróbio, água doce e marinha, sedimentos de 

estuário e ar. Sendo isoladas bactérias como Comamonas testosteroni, Rasltonia pickettii, 

Pseudomonas stutzeri, Alcaligenes faecales, Pseudomonas fluorescences, Paucimonas 

lemoigne e Acidovorans delafieldii entre muitas outras bactérias (MATAVULJ e 

MOLITORIS, 1992; JENDROSSEK et al., 1993; BRIESE; JENDROSSEK; SCHEGEL, 

1994; GONDA; JENDROSSECK; MOLITORIS, 2000; HANDRICK et al., 2001). 

Microrganismos capazes de degradar PHAMCL do gênero Pseudomonas e Stenotrophomonas 

foram isolados a partir de amostras de solo e água do mar (NAM et al., 2002; KIM et al., 

2007). 

 Inicialmente, algumas bactérias e fungos colonizam a superfície do material 

polimérico, excretando as enzimas PHA despolimerases extracelulares e PHA oligômero 

hidrolases, que degradam e solubilizam o polímero no meio ambiente, formando oligômeros 

e/ou monômeros próximos à membrana das células. Os produtos solúveis da degradação são 

então absorvidos através do envelope celular, estes produtos são oxidados a acetoacetato pela 

P3HB desidrogenase NAD específica, seguindo a formação de acetil-CoA via acetoacetil-

CoA (Figura 6) (DOI, 1990; SUGIYAMA et al., 2004).  

PHAs são completamente degradados a água e gás carbônico em sistemas aeróbios, 

enquanto que em condição anaeróbias são produtos finais da sua degradação a água, o gás 

carbônico e o gás metano (BRANDL et al., 1995; COX et al., 1992). 
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Figura 6 - Modelos descritos de degradação extracelular de P3HB em duas bactérias, Ralstonia. 

picketti T1 e Acidovorax sp. SA1. 

 FONTE: Sugiyama et al. (2004). 

 

A facilidade do isolamento tem permitido importantes avanços no conhecimento 

bioquímico e molecular destas enzimas. Microrganismos capazes de degradar PHAs 

desnaturados podem ser facilmente isolados em meios sólidos que contenham o polímero 

como única fonte de carbono. Estes microrganismos secretam as PHA despolimerases 

específicas, que hidrolisam o polímero extracelularmente a produtos solúveis em água criando 

uma zona transparente ao redor da colônia que produz a PHA despolimerase extracelular 

(Figura 7) (JENDROSSEK, 2002). 

 

  

Figura 7 - Formação de zonas claras em placas contendo P3HB cristalino como substrato.  

  FONTE: Pereira- Achancaray, (2009). 

 

Todas as PHA despolimerases extracelulares que têm sido purificadas são especificas 

para a unidade monomérica que vai ser degrada; dPHASCL ou dPHAMCL (JENDROSSEK e 
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HANDRICK. 2002). Atualmente, cerca de 30 genes codificadores para enzimas 

despolimerases extracelulares específicas para PHASCL foram caracterizados (SAITO et al., 

1989; JENDROSSEK et al., 1995; KASUYA et al., 1997; KITA et al., 1997; SHINOMIYA et 

al., 1997; KOBAYASHI et al., 1999; OHURA; KASUYA; DOI, 1999; TAKEDA et al., 

2000). Despolimerases extracelulares isoladas de Streptomyces exfoliatus K10 (KLINGBEIL; 

KROPPENSTEDT; JENDROSSEK, 1996) e Streptomyces hygroscopicus (WU et al., 2000) 

também apresentaram especificidade para PHASCL. Igual PHA despolimerase extracelular foi 

demonstrada em Alcaligenes faecalis, Rasltonia pickettii, Acidovoranx (DOI et al., 1995). 

Geralmente, as bactérias que degradam PHAs têm apenas uma despolimerase, mas 

Paucimonas lemoigne possui pelo menos sete despolimerases (PhaZ1 a PhaZ7), das quais, 

seis despolimerases extracelulares são específicas para PHA desnaturado e uma, PhaZ7 

despolimerase extracelular, é específica para PHB em estado amorfo. 

As enzimas que degradem extracelularmente PHAMCL têm sido pouco estudadas. A 

primeira PHAMCL despolimerase extracelular estudada ao nível molecular foi a de 

Pseudomonas fluorescence GK13 (JENDROSSEK e HANDRICK, 2002). Posteriormente, a 

clonagem e caracterização bioquímica do gene phaZ de P. fluorescens GK13, genes phaZ de 

outras espécies de Pseudomonas foram clonados. ( KIM; KIM; RHEE, 2002, 2005; PARK et 

al.,2006; RHEE; KIM; SHIN, 2006). 

 

2.5.2 Degradação intracelular 

 

Uma vez que os polihidroxialcanoatos são inclusões de armazenamento de carbono, os 

microrganismos que acumulam este polímero estão dotados de um mecanismo de 

despolimerização intracelular para sua utilização. A degradação intracelular acontece quando 

o polímero na forma amorfa/nativa (PHAn) é mobilizado para atender necessidades de fonte 

de carbono e/ou energia, sendo degradado por PHA despolimerases intracelulares (PhaZs) e 

oligômero hidrolases (PhaYs), formando monômeros e/ou oligômeros. PHA despolimerases 

intracelulares são incapazes de hidrolisar PHA extracelular sendo específicas para o 

comprimento da cadeia carbônica principal do monômero que vai ser degradado. 

Representação esquemática deste mecanismo em R. utropha é apresentada na Figura 8. 
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Figura 8 - Modelo de degradação intracelular de P3HB em R. eutropha. 

 FONTE: Sugiyama et al. (2004). 

 

Conhecimentos bioquímicos e moleculares sobre mecanismos de degradação 

intracelular ainda são muito fragmentados devido a limitações técnicas. Os primeiros 

trabalhos sobre a despolimerização de PHAs datam da década de 60. Os estudos empregaram 

grânulos de P3HB isolados de Bacillus megaterium, hidrolisados a ácido R-β-hidroxibutírico 

por um complexo enzimático presente na fração solúvel de células de Rhosdospirillum 

rubrum. Este sistema enzimático consistia de um ativador termostável, uma despolimerase 

termolábil e uma esterase. Além do ácido R-β-hidroxibutírico pequenas quantidades de 

produtos esterificados também eram liberados, sendo hidrolisados pela esterase. O ativador 

parecia ter uma afinidade pelo P3HB (MERRICK; LUNDGREN; PFISTER, 1965; 

MERRICK e DOUDOROFF, 1964; GRIEBEL, SMITH; MERRICK, 1968; GRIEBEL e 

MERRICK, 1971; MERRICK; STEGER; DOMBROSKI, 1999). 

Até os anos 90, as pesquisas sobre degradação intracelular eram baseadas somente na 

análise dos produtos de hidrólises (3HB) dos grânulos nativos pela ação das enzimas 

despolimerases intracelulares, sob diferentes condições e utilizando diferentes extratos 

celulares. Estes estudos revelaram, por exemplo, que apenas grânulos nativos são mobilizados 

por enzimas despolimerases intracelulares (GRIEBEL; SMITH; MERRICK., 1968), que as 

condições prévias de incubação das células interferem na mobilização do P3HB 

(JENDROSSEK; SCHIRMER; HANDRICK, 1997) e que os valores ótimos de pH para a 

mobilização eram de pH 8-9 (SAITO; TAKIZAWA; SAEGUSA, 1995). 

Na Figura 9, está esquematizado o ciclo de síntese e degradação intracelular de P3HB 

em R. eutropha, que inicia com a ação da P3HB despolimerase intracelular que leva à 

formação dos monômeros e/ou oligômeros de ácido R-3-hidroxibutírico, oxidados a 
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acetoacetato pela 3-hidroxibutirato desidrogenase NAD
+
 específica. A molécula de 

acetoacetato pode ser convertida a acetoacetil-CoA por dois mecanismos com conseqüente 

gasto de energia, a transferência de CoA pode ser feita através da enzima acetoacetil-CoA 

transferase ou acetoacetato-succinil-CoA transferase. Finalmente, a enzima β-cetotiolase cliva 

uma molécula de acetoacetil-CoA formando duas moléculas de acetil-CoA que podem entrar 

no ciclo dos ácidos tricarboxílicos ou no clico do glioxilato. Desta forma, o polímero é 

reciclado e os monômeros podem ser utilizados como fonte de carbono e energia (SENIOR e 

DAWES, 1973; DOI et al., 1989).  

 

 

Figura 9 - Via metabólica de síntese e degradação intracelular de P3HB em R. eutropha. 

FONTE: Adaptado de Shiraki et al. (2006). 

 

 

Foi demonstrado que, quando células de Ralstonia eutropha contendo P3HB são 

incubadas em presença de ácido valérico (precursor para a síntese de unidades 3HV), sob 

condições que determinam o acúmulo de PHA, apesar de não ocorrerem alterações 

significativas na quantidade de PHA presente na célula, a fração de unidades 3HV do 

polímero aumenta gradativamente ao longo do cultivo. Similarmente, quando células 
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contendo P(3HB-co-3HV) são cultivadas em presença de ácido butírico (precursor para a 

síntese de unidades 3HB), sob condições que determinam o acúmulo de PHA, apesar de não 

ocorrerem alterações na quantidade de PHA presente na célula, a fração de unidades 3HV 

presente no polímero reduz-se gradativamente ao longo do cultivo (DOI et al., 1990). Estes 

resultados sugeriram que o metabolismo de PHA em Ralstonia eutropha é um processo 

cíclico, no qual a PHA sintase e a PHA despolimerase intracelular atuam simultaneamente, ou 

seja, a polimerização e a mobilização de PHA são processos simultâneos que possuem como 

intermediário comum a acetoacetil-CoA (DOI et al., 1992). Porém, as taxas de propagação da 

cadeia polimérica realizada pela PHA sintase são cerca de 10 vezes mais altas que as taxas de 

degradação intracelular (KAWAGUCHI e DOI., 1992). Recentemente, foi demonstrado o 

processo simultâneo de síntese e degradação intracelular em Pseudomonas putida. Sob 

condições de acúmulo, o consumo de octanoato presente no meio ocorreu paralelamente à 

liberação de altas concentrações de 3-hidroxioctanoato (3HO) ao meio, quando a fonte de 

carbono foi limitada, o consumo dos monômeros de 3OH liberados foi detectado. A liberação 

de monômeros de 3OH não foi evidenciada na linhagem mutante de Pseudomonas putida 

GPo500 ( phaZ
-
) (REN et al., 2009).  

Esta hipótese ainda esta em discussão, pois alguns autores alegam que a sínteses e 

degradação pode ser um ciclo energeticamente inviável, uma vez que moléculas de ATP são 

hidrolisadas a AMP e pirofosfato. Porém, estudos de Uchino et al. (2007) e Ren et al. (2009) 

demonstraram que a enzima P3HB despolimerase intracelular PhaZa1 pode catalisar a reação 

de tiólise de grânulos nativos (PHAn) in vitro. Nessa condição e na presença de CoA, ocorre a 

formação de 3HB-CoA em vez de 3HB, desta forma pode-se guardar a energia presente nas 

ligações éster, dando suporte à hipótese que a síntese e degradação ocorrem simultaneamente. 

O gene que codifica a PHA despolimerase intracelular da bactéria produtora de PHAMCL 

Pseudomonas putida (P. oleovorans), foi o primeiro a ser clonado. Huisman et al., realizaram 

complementação homologa a partir de uma biblioteca genômica de P. oleovorans, 

restabelecendo o fenótipo do mutante P. oleovorans GPo500 deficiente na mobilização, após 

a clonagem e subclonagem tratava-se do operon da síntese de PHA, no qual o gene phaZ 

encontrou-se localizado entre dois genes que codificam PHA sintases (HUISMAN et al., 

1991). Esta mesma organização estrutural tem sido encontrada nas bactérias do gênero 

Pseudomonas spp. estudadas até o momento (EUGENIO et al., 2007), o que facilitou a 

identificação do gene phaZ em outros trabalhos, pois a busca pelos genes phaC em mutantes 
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deficientes na sínteses de PHA levou também à obtenção de mutantes deficientes tanto na 

síntese quanto na mobilização de PHAs nestas linhagens (GARCIA et al., 1999).  

Após a identificação do gene phaZ em P. putida, ensaios de atividade enzimática com 

grânulos nativos de polihidroxioctanoato (PHO), exibindo uma taxa de degradação de 1,17 

mg/h, foram realizados (FOSTER et al., 1996). Posteriormente, esta enzima foi localizada na 

superfície do grânulo, hidrolisa especificamente polímero de cadeia média, sendo uma 

despolimerase intracelular do tipo endo/exo e também foi determinado que esta enzima em P. 

putida KT2442 é induzida quando as células estão em crescimento sob condições nas quais 

nitrogênio não é o fator limitante (EUGENIO et al., 2007). 

Recentemente, foi restabelecida a atividade despolimerase intracelular em mutante 

“knockout” no gene phaZ em P. putida KTMQ01 quando complementado com o plasmídio 

pYZPp01 que abriga o gene phaZ de P. putida KT2442 (CAI et al., 2009). 

Despolimerases intracelulares que degradam polímero de cadeia curta (iPHASCL) 

foram descritas somente a partir do ano 2000, quando o grupo de Saito clonou a primeira 

P3HB despolimerase intracelular denominada PhaZ (atualmente PhaZa1) de R. eutropha. Este 

foi um marco histórico atingido apenas após um intenso trabalho de avaliação de uma 

biblioteca genômica de R. eutropha em E. coli, conseguindo identificar um fragmento de 

DNA que codificava uma enzima capaz de degradar grânulos artificiais de P3HB (SAEGUSA 

et al., 2001). O efeito no acúmulo de P3HB em mutantes de R. eutropha com o gene phaZ 

inativado em meio rico em nutriente foi investigado. Este mutante atingiu cerca de 40% de 

P3HB acumulado durante a fase logarítmica (12h) e após 80h de cultivo, a mobilização de 

P3HB foi de apenas 36%, contudo a linhagem ainda foi capaz de mobilizar P3HB, sugerindo 

a presença de outra enzima envolvida no sistema. 

Gao et al. (2001) reportaram a identificação do gene phaZ  que codifica para uma 

despolimerase intracelular, próximo ao gene phaC em Paracoccus denitrificans. Os produtos 

de degradação do P3HB foram principalmente dímeros de 3HB e alguns ensaios indicaram a 

possível existência de dois tipos de PHA despolimerase; uma oligômero hidrolase e uma 

despolimerase intracelular. Posteriormente foi confirmada a presença da oligômero hidrolase 

nesta bactéria (UEDA et al., 2002). 

Alguns outros genes de P3HB despolimerases ou mesmo de oligômeros hidrolases 

foram identificados em R. eutropha e algumas da suas propriedades estão listadas na Tabela 1 

(SUGIYAMA et al., 2002; SAEGUSA; SHIRAKI; SAITO, 2002; KOBAYASHI et al., 

2005). 
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A partir da provável sequência de aminoácidos disponível de PhaZa1, York et al. 

(2003) identificaram duas enzimas P3HB despolimerases intracelulares em R. eutropha 

(PhaZa2 e PhaZa3). O comportamento das linhagens com simples (ΔphaZa2), dupla 

(ΔphaZa1-ΔphaZa2) ou tripla (ΔphaZa1-ΔphaZa2-ΔphaZa3) mutação em condições de 

acúmulo e mobilização foi observado. Todos os mutantes acumularam cerca de 80% de 

P3HB, similar á linhagem selvagem. Após 48 horas, a linhagem selvagem mobilizou metade 

do conteúdo de P3HB acumulado, entretanto, o mutante ΔphaZa1ΔphaZa2ΔphaZa23 não 

apresentou taxas de mobilização no mesmo período. Estes resultados sugeriram que PhaZa2 e 

PhaZa3 também estão envolvidas no sistema de mobilização. No mutante ΔphaZa1ΔphaZa2 

não houve atividade significativa de mobilização, porém, o comportamento na mobilização do 

mutante ΔphaZa2 foi similar à linhagem selvagem. Estes resultados sugeriram que PhaZa2 é 

uma despolimerase intracelular podendo atuar sobre os produtos gerados pela PhaZ1. No 

mesmo ano, o grupo de Saito realizou ensaios similares (KOBAYASHI et al., 2003). 

Em 2004, investigações adicionais sobre a P3HB despolimerase intracelular em 

Rhosdopirillum rubrum, permitiram identificar algumas outras propriedades além das 

identificadas por Merrick. A enzima foi purificada e análise enzimática mostrou 

especificidade por grânulos de P3HB nativos, artificiais e oligômeros com três ou mais 

unidades de 3-hidroxibutirato. A sequência de aminoácidos não apresentou similaridade com 

as P3HB despolimerases intracelulares descritas, apresentando alta homologia com 

sequências pertencentes a P3HB despolimerases extracelulares. A sequência de aminoácidos 

que tem sido identificada nas despolimerases extracelulares como sitio catalítico foi 

encontrada em R. rubrum, sendo altamente conservada, onde esta localizado o trio catalítico 

na posição Ser42, Asp138, His 178, além, da lípase box (G X S42 X G). Um segundo gene que 

putativamente codifica uma PhaZa2 foi identificado (HANDRICK et al., 2004). 

O gene que codifica P3HB despolimerase intracelular em Rhodobacter sphaeroides 

foi clonado e sequenciado. A sequência de aminoácidos apresentou homologia com a PhaZa1 

de Rasltonia eutropha. A hidrolises de P3HB foi observada em grânulos amorfos, tetrâmeros 

e pentâmeros de 3HB (KOBAYASHI; NISHIKORI; SAITO, 2004).  

Usando a sequência de aminoácidos de uma despolimerase extracelular de Rasltonia 

pickettii foi identificada um nova P3HB despolimerase intracelular (PhaZd) em R. eutropha, 

mostrando atividade enzimática principalmente por grânulos artificiais com a liberação de 

oligômeros. Aparentemente, esta enzima se encontra localizada tanto no grânulo como no 

citoplasma (ABE; KOBAYASHI; SAITO, 2005). 
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Tabela 1 – Propriedades de algumas P3HB despolimerases em Rasltonia eutropha 

Propriedades PhaZd1 PhaZa1 PhaZa2 PhaY2 

Substrato 
a
     

PHB + + + + + + 

3HB 

oligômeros 

+ + + + + + + 

Tipo de 

hidrólise 

Endo Endo Exo e Endo Exo 

Localização PHB, citoplasma PHB PHB, citoplasma Citoplasma 

Massa 

Molecular (Da) 

39,168 47,316 78,461 31,542 

Similaridade P3HB 

extracelular 

despolimerase 

Despolimerase Extracelular 3HB 

oligômero hidrolase (R. 

picketti) 

Intracelular 3HB oligômero 

hidrolase (Acidovorans sp.) 

a 
+ <10 μmol/min/mg; + +, >10 μmol/min/mg; + + +, > 100 μmol/min/mg.  

FONTE: Abe et al. (2005). 

 

Embora numerosas enzimas tenham sido identificadas como despolimerases 

intracelulares em outros microrganismos como Azospirillum brasilense, Azotobacter 

chroococcum, Bacillus megaterium, Bacillus thuringiensis etc. (KOBAYASHI; NISHIKORI; 

SAITO, 2004; KADOURI; JURKEVITC; OKON, 2003; PAL SAHA; PATRA; PAUL, 2007; 

CHEN; SHIH-CHUAN; GWO-CHYUAN, 2009; TSENG; CHEN; SHAW, 2006) evidencias 

bioquímicas sobre sua função in vivo têm sido pouco reportadas. 

 

2.6 Burkholderia sacchari 

 

Na busca de novas linhagens produtoras de PHA, foi descoberta una nova linhagem 

bacteriana Gram negativa, Burkholderia sacchari, isolada de solo de plantação de cana-de-

açúcar que, entre diversas linhagens testadas, se destacou por sua capacidade de crescer e 

acumular altos teores de P3HB quando fornecida sacarose como fonte de carbono. Ao se 

oferecer como co-substrato o propionato, a bactéria acumula o copolímero de poli-3-

hidroxibutirato-co-hidroxivalerato (GOMEZ, 1994; GOMEZ et al., 1996a; GOMEZ et al., 

1997; SILVA, 1998). Estudos taxonômicos indicaram que o isolado representa uma nova 

espécie do gênero Burkholderia, tendo sido proposto o nome de Burkholderia sacchari 

(BRÄMER et al., 2001).  

A capacidade de utilizar xilose e hidrolisado de bagaço de cana de açúcar para a 

produção de P3HB também tem sido estudada nesta linhagem, assim como outras matérias 



35 

 

primas, avaliando-se a composição do polímero produzido. O uso de ácidos valérico e 

propiônico, ácido hexanóico e glicose, ácido nonanóico e álcool isopropílico, permitiram o 

acúmulo de unidades de HV, além de HB, com traços de 3-hidroxiexanoato, 5-

hidroxivalerato, 4-hidroxivalerato e 4-hidroxibutirato. (SILVA, 1998; SILVA e GOMEZ, 

1998; BUFONI, 2006; ROCHA et al., 2007, PEREIRA et al., 2008; LOPES; GOMEZ; 

SILVA, 2009; MENDONÇA, 2010). Como os produtos obtidos se mostraram diferentes, em 

muitos casos, daqueles relatados na literatura para R. eutropha, os autores sugeriram que pode 

haver diferenças metabólicas entre as duas espécies e que há necessidade de identificar 

melhor a PHA sintase de B. sacchari, bem como vias geradoras de hidroxiacil-CoAs para a 

síntese de polímeros. Para isto, foram estudados mutantes de B. sacchari incapazes de 

acumular PHA, inserindo-lhes genes de Wautersia eutropha (phaCBwe), que restituíram a 

capacidade de acúmulo de PHA aos mutantes, indicando similaridade entre os genes das duas 

espécies (NOGUEIRA, 2006). 

Ainda visando o melhoramento das características do polímero, Filipov (2000), 

buscou estudar o efeito da mutação em vias relacionadas à despolimerização sobre a massa 

molar do polímero produzido por B. sacchari. Nesse estudo, foi desenvolvido protocolo de 

enriquecimento para a obtenção de mutantes deficientes na mobilização de P3HB, que 

consistiu em separar os mutantes contendo ou não P3HB em gradiente de Percoll, a porção do 

gradiente contendo P3HB correspondente aos clones desejados, foi inoculada em meio 

mineral com sacarose para favorecer o acúmulo, após esta fase era adicionado sulfato de 

amônio para favorecer a mobilização, além do uso do antibiótico ampicilina com o objetivo 

de matar células em crescimento, devido à utilização do P3HB intracelular como fonte de 

carbono e/ou energia. Deste modo, foi possível obter mutantes capazes de mobilizar menos 

que 60% do polímero acumulado, nenhum dos mutantes obtidos demonstrou ser totalmente 

incapaz de mobilizar o polímero, sugerindo a existência de múltiplas vias de degradação, ou 

ainda, que os mutantes obtidos estariam apenas parcialmente afetados. Quanto à massa 

molecular do polímero sintetizado, não revelou diferenças significativas em relação à 

linhagem selvagem.  

Como se demonstrou, vários estudos têm sido realizados em relação ao metabolismo 

nesta bactéria devido a sua importância biotecnológica e acadêmica. Porém, estudos 

moleculares relacionados à despolimerização intracelular têm sido bastante restritos e, como 

discutido anteriormente, este processo pode afetar características importantes como massa 

molar do polímero produzido, ou  pode melhorar a produção  de P3HB. 
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3 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho foi realizar estudos sobre o sistema de mobilização de 

P3HB em Burkholderia sacchari.  

Os seguintes objetivos específicos foram estabelecidos: 

 Realizar análise de bioinformática em genomas de Burkholderia spp. para detectar 

a presença de diferentes genes que provavelmente codificam PHA despolimerases 

intracelulares ou oligômero hidrolases.  

 Desenvolver metodologia que permita a rápida detecção de mutantes afetados na 

mobilização de P3HB em meio de cultura sólido.  

 Clonagem de genes de PHA despolimerases intracelulares de Ralstonia eutropha e 

sua avaliação com relação à capacidade de complementar fenotipicamente mutantes 

de Burkholderia sacchari afetados na mobilização de P3HB. 

 Construção de uma biblioteca de linhagens mutantes por inserção de transposon 

mini-Tn5 afetados na mobilização de P3HB e identificar os genes afetados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

As principais atividades realizadas neste trabalho estão esquematizadas na Figura 10.  

 

 

 
Figura 10. Principais atividades realizadas 

 

4.1 Linhagens e Plasmídios 

 

As linhagens de Burkholderia sacchari, Escherichia coli e os plasmídios utilizados neste 

trabalho estão listados nas Tabelas 2 e 3, respectivamente. 

 

Estratégia de avaliação da mobilização 

de PHB em meio sólido

Mutagênese com Transposon mini-Tn5 

em Burkholderia sacchari LFM 101

Seleção de mutantes deficientes 

na mobilização de PHB

Avaliação quantitativa 

dos mutantes selecionados

Identificação dos genes

interrompidos pelo Tn5

Estratégia de avaliação da mobilização 

de PHB em meio sólido

Mutagênese com Transposon mini-Tn5 

em Burkholderia sacchari LFM 101

Seleção de mutantes deficientes 

na mobilização de PHB

Avaliação quantitativa 

dos mutantes selecionados

Identificação dos genes

interrompidos pelo Tn5

Amplificação dos genes phaZa1, phaZa2 e phaZa3 

de R. eutropha

Clonagem dos fragmentos em vetor de expressão

pBBR1MCS-2

Complementação heteróloga da mobilização de PHB 

em mutantes de Burkholderia sacchari

Avaliação qualitativa da mobilização de PHB 

em meio mineral sólido

Avaliação quantitativa da mobilização de PHB

Amplificação dos genes phaZa1, phaZa2 e phaZa3 

de R. eutropha

Clonagem dos fragmentos em vetor de expressão

pBBR1MCS-2

Complementação heteróloga da mobilização de PHB 

em mutantes de Burkholderia sacchari

Avaliação qualitativa da mobilização de PHB 

em meio mineral sólido

Avaliação quantitativa da mobilização de PHB
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Tabela 2 - Linhagens de bactérias utilizadas. 

Linhagens Genótipos e Fenótipos Referência  

Burkholderia sacchari 

LFM 101 Sac
+
, P3HB

+
, Kan

s
, Amp

s
, Tc

s
, Linhagem 

selvagem isolada de solo de canavial 

Gómez (1994) 

LFM 403 Sac
+
, P3HB

+
, Kan

s
, Amp

s
, Tc

s 
, mutante obtido por 

radiação UV, deficiente na mobilização de P3HB 

Filipov (2000) 

LFM 398 Sac
+
, P3HB

+
, Kan

s
, Amp

s
, Tc

s
, mutante obtido por 

radiação UV, deficiente na mobilização de P3HB 

Filipov (2000) 

LFM 399 Sac
+
, P3HB

+
, Kan

s
, Amp

s
, Tc

s
, mutante obtido por 

radiação UV, deficiente na mobilização de P3HB 

Filipov (2000) 

LFM 344 Sac
+
, P3HB

-
, Kan

s
, Amp

s
, Tc

s
, mutante obtido por 

radiação UV 

Filipov (2000) 

NAM03 Sac
+
, P3HB

+
, Kan

r
, Amp

s
, pUTKm2::mini-Tn5, 

deficiente na mobilização de P3HB 

Este trabalho 

NAM04 Sac
+
, P3HB

+
, Kan

r
, Amp

s
, pUTKm2::mini-Tn5, 

deficiente na mobilização de P3HB 

Este trabalho 

Escherichia coli   

XL1-Blue PHA
-
, lac

-
, Tc

r 
, Gm

s
, Kan

s
 Bullock et al. (1987) 

S17-1 Genes recA e genes tra do plasmídio RP4 

integrados ao cromossomo 

Simon et al. (1983) 

Rasltonia eutropha H16 Linhagem selvagem produtora de PHASCL  

LFM- Laboratório de fisiologia de microrganismos do ICB-USP; sac+- crescimento em sacarose, P3HB+- acúmulo de P3HB. 

Kans- sensível à canamicina, Amps- sensível à ampicilina, Tcs- sensível à tetraciclina, P3HB-- não acúmulo de P3HB, Kanr- 

resistência à canamicina.  

 

 

Tabela 3 - Plasmídios utilizados 

Plasmídios  Descrição  Referência 

pBBR1MCS-2 Vetor de amplo espectro de hospedeiro, lac POZ’, Kan
r
, 

MCS, Mob 

Kovach et al.(1995) 

pBBR1MCS-2:: phaZa1 Plasmídio abrigando fragmento de DNA de 1.9 Kb 

contendo o gene phaZa1 de R. eutropha 

Este trabalho 

pBBR1MCS-2:: phaZa2 Plasmídio abrigando fragmento de DNA  de 1.7 Kb 

contendo o gene phaZa2 de R. eutropha 

Este trabalho 

pBBR1MCS-2:: phaZa3 Plasmídio abrigando fragmento DNA de 2.1 Kb contendo o 

gene phaZa3 de R. eutropha 

Este trabalho 

pJET Vetor de clonagem e expressão  Fermentas 

pJET:: phaZa1 Plasmídio abrigando fragmento de DNA contendo o gene 

phaZa1 de R. eutropha 

Este trabalho 

pGEM
®
 – T Easy lacPOZ’, mcs, Amp

r
, pUC/M13 Reverse Sequencing Primer 

binding site  

Promega 

pGEM::phaZa2 Vetor de clonagem abrigando fragmento de DNA contendo 

o gene PhaZa2 de Ralstonia eutropha 

Este trabalho 

pGEM::phaZa3 Vetor de clonagem abrigando fragmento de DNA contendo 

o gene PhaZ3  de Ralstonia eutropha 

Este trabalho 

pUTKm2 Plasmídio suicida carregando o transposon mini-Tn5  De Lorenzo et 

al.(1990) 

pUCBM20 Vetor de clonagem, Replicon ColE1, Amp
r
 Böehringer Mannheim 

GmbH 
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4.2 Oligonucleotídeos 

 

Os oligonucleotídeos utilizados estão listados na Tabela 4. 

 
Tabela 4 - Sequência de oligonucleotídeos utilizados. 

Nome  Sequência Finalidade 

PhaZa1 5’-TGCGCAACGAGCATGGCATCTACG-3’ 

3’-TGTTCCGCGACGATATCGACGTGC-5’ 

Amplificação do fragmento 

PhaZa1 R. eutropha 

PhaZa2  5’-GTCTTGCTGCTAATGGTGAGTGTG-3’ 

3’-GCCAGTAGAGGATGTCCTGTCC-5’ 

Amplificação do fragmento 

PhaZa2 R. eutropha 

PhaZa3  5’-ACTTGAGCGCTATTGGGTTCGCA-3’ 

3’-AAGATGCCCCTGATGCTGCTG-5’ 

Amplificação do fragmento 

PhaZa3 R. eutropha 

M13 forward CAGGAAACAGCTATGACC.  

Sequenciamento DNA M13 reverse CAGGAAACAGCTATGACC 

Ext 12 CGCTGACTTGACGGGACGGGACGGC 

 

4.3 Condições de crescimento e meios de cultura utilizados 

 

As linhagens de E. coli utilizadas neste trabalho cresceram em meio Luria–Bertani 

(LB) a 37 °C. As linhagens de R. eutropha, B. sacchari e seus mutantes foram cultivadas a 30 

°C em Caldo Nutriente (CN) ou Meio Mineral (MM) (RAMSAY et al., 1990) contendo ou 

não sacarose. Quando necessário, os meios de culturas foram suplementados com canamicina 

(50 µg/mL) ou ampicilina (100 µg/mL).  

 

Tabela 5 - Antibióticos e concentrações utilizados 

Antibiótico Solução estoque (mg/mL) Concentração final (μg/mL) 

Ampicilina (A) sal sódico 100 (em H2O) 100 

Canamicina (K) 50 (em H2O) 50 
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4.4 Composição de meios de cultura utilizados 

 

 

4.4.1 Caldo Nutriente (CN) ou àgar nutriente (AN) 

 

Peptona 5 g/L 

Extrato de carne 3 g/L) 

Agar nutriente quando sólido (contendo 15 g/L de àgar) e caldo nutriente quando 

líquido. 

 

4.4.2 Luria Bertani (LB)  

 

Triptona 10 g/L 

Extrato de levedura 5 g/L 

NaCl 5 g/L 

De acordo com SAMBROOK e RUSELL, (2001). 

 

4.4.3 Meio mineral (MM)  

 

Na2HPO4 3.5 g/L 

(NH4)2SO4 1,0 g/L variável (ver Tabela 6) 

KH2PO4 1,5 g/L 

MgSO4.7H2O sol 20% (m/v) 1 mL/L 

CaCl2.2H2O Sol 1% (m/v) 1 mL/L 

Citrato Férrico Amoniacal sol 6% (m/v) 1 mL/L 

solução de elementos traços* 1 mL/L 

 

* solução de elementos traços 

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 
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As seguintes denominações foram dadas para meios minerais sólidos e líquidos 

contendo diferentes fontes de carbono e sulfato de amônio: 

 

Tabela 6 - Modificação do meio mineral. 

Meio de Cultura Sacarose Sulfato de amônio Finalidade 

MMS 1/1 1 g/L 1 g/L Crescimento 

MMS 5/1 5 g/L 1 g/L Crescimento e acúmulo de P3HB 

MMS 15/1 15 g/L 1 g/L Acúmulo de P3HB 

MM 0/3 ------ 3 g/L Mobilização P3HB 

MM 5/0,5 5 g/L 0,5 g/L Acúmulo e mobilização 

  

4.5 Definição de metodologia para avaliar mobilização de P3HB em meio mineral 

sólido 

 

Para favorecer o acúmulo e posterior mobilização de P3HB, diferentes concentrações 

de sacarose e sulfato de amônio foram testadas em meio mineral (MM) sólido. As colônias 

repicadas nos diferentes meios foram colocadas por um período de incubação a 30 °C até 

esgotar a fonte de carbono (período de acúmulo) e após este período foi adicionado sulfato de 

amônio (100g/L) em poços perfurados no meio de cultura sólido (Figura 11). As placas foram 

novamente incubadas a 30
o
C de forma a possibilitar a mobilização do polímero e permitir a 

diferenciação entre clones afetados ou não no sistema de mobilização de P3HB. 

Os experimentos foram realizados a partir de concentrações de sacarose de 10 g/L, 5 

g/L, 3 g/L e 1,5 g/L bem como sulfato de amônio 1 g/L e 0,5 g/L. Igualmente, foram testados 

diferentes tempos de incubação para o acúmulo 3, 5 e 7 dias a 30 °C e de mobilização 3 a 5 

dias após a adição ao meio de 20 μL de sulfato de amônio (100g/L) a 30 °C. As linhagens 

utilizadas como controles para realizar o teste foram a linhagem selvagem B. sacchari LFM 

101 e seus mutantes LFM 403 (deficiente na mobilização de P3HB) e LFM 344 pha- 

(deficiente no acúmulo de P3HB)  
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Figura 11- Fotografia da estratégia de avaliação da mobilização em meio mineral sólido. 

  

4.6 Bibliotecas de mutantes de Burkholderia sacchari LFM 101 por transposon 

 

A inserção do transposon foi realizada através da conjugação da linhagem 

Burkholderia sacchari LFM 101 com E. coli, carregando o plasmídio suicida pUTKm2 que 

contém o transposon mini-Tn5. 

B. sacchari foi cultivada em CN e E. coli em LB com canamicina (LBK) durante 24 

horas. Após este período, 10 mL de cada cultivo foram filtrados em membrana de 0,45 µm de 

poro. A membrana foi colocada em meio sólido LB e incubada por 24 horas a 30 °C. A 

seguir, a membrana foi lavada para suspensão das células em solução salina (NaCl 0,85%). A 

suspensão obtida foi diluída e semeada em meio mineral contendo 1 g/L de glicose e 

canamicina (MMGK) e incubadas durante 48 horas.  

As células que se desenvolveram em MMGK foram consideradas linhagens de B. 

sacchari que receberam o transposon. 

 

4.6.1 Seleção de mutantes por transposon deficientes na mobilização de poli-3-

hidroxibutirato 

 

Os clones obtidos da biblioteca foram repicados em MMS5/0,5 e incubados por 5 dias 

para favorecer o acúmulo de P3HB e por mais 4 dias a 30 °C após a adição de sulfato de 

amônio para a mobilização do P3HB acumulado. O acúmulo e mobilização do P3HB nos 

mutantes foram avaliados qualitativamente por inspeção visual da opacidade das colônias, 

Sulfato de 

Amônio 20 μL 
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utilizando a linhagem selvagem (LFM 101) e seus mutantes deficientes no acúmulo (LFM 

344) ou mobilização do P3HB (LFM 403) como controles. 

Os clones selecionados foram avaliados quantitativamente com relação à mobilização 

de P3HB em meios líquidos de acordo com o item 4.9. 

 

4.6.2 Confirmação das linhagens mutantes pelo método de “Southern blot” 

 

 

A confirmação da existência de uma única inserção do transposon mini-Tn5 no 

genoma das linhagens mutantes de B. sacchari, foi obtida pelo método de “Southern blot”.  

Os DNAs das linhagens mutantes e da linhagem selvagem foram digeridos com a 

enzima de restrição PstI. Em seguida, a digestão foi submetida à eletroforese em gel de 

agarose 0,8%. Após a corrida, o gel foi corado com brometo de etídio 0,5µg/mL e fotografado 

sob luz UV com uma régua ao lado do marcador. O gel foi lavado com água destilada para 

retirar o brometo de etídio, em seguida, foi incubado por 45 minutos em solução de 

desnaturação (NaOH 0,5 M; NaCl 1,5 M) lavado em água destilada e novamente transferido 

por 45 minutos para tampão de neutralização (Tris base 0,5 M; NaCl 1,5 M pH 7,5), sendo 

finalmente incubado em solução 2 vezes SSC (NaCl 3 M; citrato de sódio 0,3 M) por 16 

horas. A transferência do DNA do gel para a membrana de nitrocelulose foi realizada em 300 

mL de solução 10 vezes SSC por mais 16 horas em temperatura ambiente. Após a 

transferência, a membrana foi seca durante 30 minutos a temperatura ambiente.  

Para verificar se houve transferência, o gel foi corado novamente com brometo de 

etídio. Em seguida, a membrana foi exposta por 5 minutos à luz UV para fixar o DNA, pré-

hibridizada por 2 horas a 37 °C em solução de hibridização (SSC 5 vezes; formamida 30%; 

EDTA 10mM; SDS 1%; tampão Sorensen (fosfato de potássio pH 6,2) 60mM; leite em pó 

5%) e posteriormente foi hibridizada com a sonda marcada a 37 °C por 16 horas. A 

membrana foi lavada com as soluções 2 vezes SSC 0,1% SDS; 1 vezes  SSC 0,1% SDS e 0,1 

vezes SSC 0,1% SDS, sendo incubadas nas duas primeiras soluções a 37 °C e na terceira, a 65 

°C por 30 minutos. Finalmente, a membrana foi seca a temperatura ambiente por 30 minutos e 

exposta a filme Hyperfilm (Amersham) durante a noite a -80 °C. 
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4.6.3 Identificação dos genes interrompidos pelo transposon mini-Tn5 

 

 

Para identificar o gene que foi interrompido nos mutantes selecionados e determinar o 

sitio de inserção do transposon mini-Tn5, foi realizada clonagem no vetor pUCBM20. Para 

isso, tanto o DNA genômico dos mutantes selecionados como o vetor pUCBM20 foram 

digeridos com a enzima PstI (Invitrogen) durante 16 horas a 37 °C. Em seguida, a ligação do 

vetor ao DNA genômico foi realizada e 2µL desta ligação foram utilizados na transformação 

por eletroporação para E. coli XL1-Blue (Item 4.7.5.2). Os clones contendo fragmentos de 

interesse foram selecionados por crescimento em meio sólido LB contendo canamicina 

(LBK). 

O DNA dos fragmentos clonados no vetor pUCBM20 foram seqüenciados utilizando 

os iniciadores Ext 12, M13 Forward e M13 Reverse.  

 

4.7 Manipulação de DNA  

 

4.7.1 Extração de DNA genômico e plasmidial 

 

Foram utilizados os seguintes kits para extração e purificação do DNA bacteriano 

conforme instruções do fabricante: 

- DNA genômico: QuiaGEM e Purelink
TM 

Genomic DNA Purification (Invitrogen Corp.). 

- DNA plasmidial: Quick Plasmid Miniprep (Invitrogen Corp.) e Qiaprep
®
 Spin Miniprep 

(QuiaGEM). 

 

4.7.2 Digestão do DNA genômico e plasmidial  

 

Os DNAs genômico e plasmidial extraídos foram digeridos com enzimas de restrição 

em volume final de 10 ou 20 µL. As reações de digestão ocorreram de acordo com a 

temperatura especificada para enzima utilizada por um período de 16 horas. O tempo e 

temperatura para sua inativação foi de acordo com especificações do fabricante. 
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4.7.3 Ligação do DNA 

 

As reações de ligação dos fragmentos de DNA foram realizadas utilizando a enzima 

T4 DNA ligase (Invitrogen ou New England Biolabs), em volume final de 10 µL ou 20 µL 

com incubação a 14 °C por 16 horas. 

 

4.7.4 Eletroforese em gel de agarose 

 

As reações de digestão dos DNAs genômico e plasmidial foram analisadas por 

eletroforese em gel de agarose 0.8% em tampão de corrida TAE 1X (Tris-base; EDTA 2mM, 

acido acético glacial). As corridas eletroforéticas em géis foram realizadas a 90V, 80mA, 

80W por 1 hora. 

Os fragmentos foram observados após coloração do gel com brometo de etídeo (0,1 

mg/100mL de TAE) por 20min, lavados no mesmo tampão e visualizados sob luz UV (254 

nm) em transluminador (Ultralum 100). 

 

4.7.5 Inserção do DNA em bactérias por transformação  

 

4.7.5.1 Choque térmico 

 

Células de E. coli XL1-Blue e E. coli S17-1 foram inoculadas em 25 mL de meio LB 

líquido contendo MgCl2 10M e MgSO4 10mM e incubadas em agitador rotativo a 37 ºC até 

uma DO650 = 0,3-0,5. Após este período, 8 mL da cultura foram centrifugadas (15 min a 5000 

x g) a 4 °C. As células obtidas foram re-supensas com 4 mL de tampão de transformação, 

mantidas por 15 minutos em gelo e novamente centrifugadas sob mesmas condições descrita 

anteriormente.  

Para obtenção das células competentes, a massa celular obtida após centrifugação, foi 

re-suspensa em 0,8 mL do tampão de transformação, dividida em alíquotas de 200 L e 

mantidas em banho de gelo. As células foram utilizadas imediatamente.  

Para cada 200L de células competentes, adicionaram-se 5 μL de DNA. A mistura foi 

incubada em banho de gelo por 30min e submetida a choque térmico por 90 segundos a 42 ºC 

e imediatamente resfriada em gelo. Adicionou-se 600 μL de meio LB, e incubou-se por 1 hora 

a 37 ºC. Clones transformantes foram selecionados em meio de cultura contendo o antibiótico 
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apropriado, 10 µL de IPTG (isopropil-tio-β-D-galactosídeo) (20%) e 40 µL X-Gal (5-bromo-

4-cloro-3-indolil-β-D-galactosídeo). 

Tampão de transformação 

Tris/HCl pH 8,010 mM 

CaCl2 50mM 

MgCl2 10 mM 

MgSO4 10 mM 

Água destilada qsp 1000 mL 

 

4.7.5.2 Choque elétrico 

 

Células eletrocompetentes da linhagem E. coli XL1-Blue foram preparadas conforme 

descrito por Ausubel e et al. (1992). Uma colônia de E. coli foi inoculada em meio LB liquido 

durante 16 horas a 37 °C em agitador rotativo. Após incubação, a densidade ótica (D.O.610nm) 

foi determinada e 500 mL de meio LB foram inoculados com um volume apropriado do 

cultivo celular, para se obter uma D.O.610nm inicial de 0,1 unidades de absorbância. O cultivo 

foi então incubado a 37 °C e medições D.O. foram feitas ate atingir D.O.610nm = 0,5 - 0,6. 

Uma vez atingida a unidade de absorbância requerida, a cultura foi transferida para tubos de 

centrifuga pré-resfriados, colocados no gelo por 15 minutos e posteriormente foram 

centrifugados (20min a 4000 x g) a 4 °C . Após centrifugação, sobrenadante foi desprezado e 

as células foram re-supensas em 100 mL de água milli-Q estéril e gelada, centrifugando-se 

(20min a 4000 x g) a 4 °C. Desprezando o sobrenadante, as células foram re-supensas em 

40mL de água milli-Q, e centrifugadas sob as mesmas condições acima descritas. Novamente, 

descartou-se o sobrenadante e as células foram ressuspendidas em 5 mL de glicerol 10% 

gelado e centrifugadas a 4 °C por 20 minutos a 4000 x g. Finalmente, as células obtidas foram 

ressupendidas em 1000 µL de glicerol 10% gelado, distribuídas em tubos Eppendorf 

(alíquotas 40 µL) e conservadas no freezer -80 °C. 

Para transformação das células eletrocompetentes com os vetores, foram utilizados 40 

µL de E. coli XL1-Blue e 2 µL da reação de ligação. A mistura foi transferida para cubetas de 

eletroporação de 0.1 cm, previamente gelada. As células foram eletroporadas a pulsos 1,8 

KV/cm, capacitância 25 µF e resistência 200 Ω e incubadas em meio LB liquido por 1 hora a 

37 °C. Posteriormente, as células foram semeadas em placas de LB contendo antibiótico 

adequado e incubadas a 37 °C. 
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4.8 Amplificação dos fragmentos de DNA phaZa1, phaZa2 e phaZa3 por PCR 

 

Os genes phaZa1, phaZa2, phaZa3 foram obtidos por amplificação a partir do DNA 

genômico de R. eutropha H16, utilizando a técnica de PCR com oligonucleotídeos específicos 

descritos na Tabela 3. As condições de PCR são apresentadas na Tabela 7. A amplificação foi 

realizada com Termo ciclador (Mastercycler Gradient, eppendorf). A reação foi levada a cabo 

com 15 μL do kit PCR Máster mix (Promega), 2,5 μL do DNA molde (R. eutropha), 2,5 μL 

dos iniciadores “forward e reverse”, 1,5 μL de DMSO (dimetil sulfoxido). 

 
Tabela 7 - Condições de amplificação dos fragmentos de DNA 

Fragmento de 

interesse 

Desnaturação 

inicial 

N
o
 de ciclos Desnaturação Anelamento Extensão 

phaZa1 94 °C/2min 35 94 °C/1min 65 °C/3min 72 °C/3min 

phaZa2 94 °C/min 35 94 °C/1min 58 °C/3min 72 °C/3min 

phaZa3 94 °C/2min 35 94 °C/1min 60 °C/3min 72 °C/3min 

 

4.8.1 Clonagem dos fragmentos em vetor de expressão  

 

Os fragmentos amplificados foram purificados a partir de gel de agarose utilizando o 

Kit Perfect Prep Gel Cleanup (Eppendorf AG). Os amplicons phaZa2 e phaZa3 foram ligados 

ao vetor pGEM
®
 T-Easy, conforme instruções do fabricante (Promega) e o fragmento phaZa1 

ligado ao vetor de clonagem pJET. Os produtos de ligação foram transferidos para E. coli 

XL1 Blue utilizando transformação por choque térmico (Item 4.5.7.1) As colônias resistentes 

a ampicilina e que apresentaram coloração branca na presença de IPTG e XGal foram 

selecionadas. O DNA plasmidial dos clones positivos foi extraído e digerido com enzimas de 

restrição e analisado em gel de agarose. Os fragmentos de DNA de interesse ligados aos 

vetores foram submetidos ao seqüenciamento. 

Os vetores de clonagem pGEM
®
 T-Easy e pJET contendo os genes de interesse, foram 

digeridos e os fragmentos obtidos ligados ao vetor de expressão pBBR1MCS-2, também 

digerido com as mesmas enzimas. Os produtos das ligações foram transformados para células 

de E. coli XL1 Blue e os clones foram selecionados em meio LBK. 
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4.8.2 Obtenção de linhagens recombinantes de Burkholderia sacchari  

 

Os plasmídios pBBR1MCS-2 contendo os genes responsáveis pela mobilização de 

P3HB (phaZa1, phaZa2 e phaZa3) foram inseridos na linhagem E. coli S17-1 por 

transformação (Item 4.5.7.1) e, a partir desta, para linhagens de B. sacchari por conjugação.  

Clones da linhagem de E. coli S17-1 (doadora) foram cultivadas em meio LBK por 

16-24 horas a 37 
o
C. Após este tempo, as culturas foram submetidas a lavagens e re-supensas 

em 10 mL de solução salina 0,85%. 100 µL de cada suspensão foram semeados e 

homogeneizados em meio mineral sólido (MMGK) contendo glicose (1g/L). Uma vez seca a 

camada, as colônias das linhagens receptoras (LFM 399, LFM 398 e LFM 403) foram 

repicadas no mesmo meio e incubadas por 72 horas a 30 °C. Colônias recombinantes 

crescidas em meio de cultura MMGK foram re-estriadas nesse meio de cultura para confirmar 

o isolamento.  

As colônias recombinantes crescidas foram avaliadas qualitativamente utilizando o 

protocolo de mobilização em meio sólido descrito no item 4.6.1. 

 

4.9 Avaliação quantitativa da mobilização de poli-3-hidroxibutirato 

 

Colônias cultivadas em AN por 48 horas foram inoculadas em CN por 24 horas. Após este 

período, 10 mL do cultivo foram inoculados em MMS15/1 e incubado por mais 24 horas. 50 

mL deste cultivo foram centrifugados e as células foram re-suspensas e inoculadas em MM0/3 

por 48 horas a 30 °C. Ao final de cada cultivo MM15/1 e MM0/3 foram determinados massa 

seca celular, pH e teor de P3HB. A porcentagem de P3HB mobilizado foi calculada segundo a 

fórmula abaixo: 

 

100
)/(3

)/(3
13% 


















incialLgHBP

finalLgHBP
consumidoHBP  
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4.10 Métodos analíticos 

 

4.10.1 Determinação de pH 

 

O pH foi determinado no sobrenadante após centrifugação da cultura, em 

potenciômetro (Tecnal TEC-2). A calibração foi realizada utilizando padrões de pH de 4,0 , 

7,0 e 9,0 a 25 °C. 

 

4.10.2 Determinação de Biomassa 

 

A massa seca celular (MSC) foi determinada centrifugando-se 10 mL do cultivo 

(10600 xg, 10min, 4 °C) ressuspendendo-se as células em água e filtradas em membrana de 

poro 0,45 μm (Millipore). A membrana contendo as células foi seca a 100 °C por 4 horas, e 

após esse período, foi pesada. A massa seca celular foi calculada através da seguinte equação: 

 

MS= ((MMC – MM + UM)/VOL) X 1000 

Onde: 

MMC= massa da membrana e células após a secagem (g) 

MM= massa da membrana (g) 

UM= umidade média do lote de membranas (g) 

VOL= volume de suspensão centrifugada (mL) 

 

4.10.3 Quantidade e composição de PHA 

 

A quantidade de P3HB foi determinada por cromatografia de fase gasosa de propil-

ésteres (RIIS e MAI, 1988) Entre 10 e 15 mg de células liofilizadas foram transferidas para 

tubos, aos quais foram adicionados 1,5 mL de uma solução de ácido clorídrico em propanol 

(1:4 v/v), 1,5 mL de 1,2-dicloroetano e 100 L de uma solução de ácido benzóico (40 g/L) em 

propanol. Os tubos foram agitados e colocados em banho quente por 3 horas a 100 
o
C, com 

uma nova agitação após os primeiros 30 minutos, voltando ao banho e deixando até o tempo 

final. Ao final do tempo, os tubos foram resfriados e, adicionou-se 4 mL de água destilada, 

sendo novamente agitados vigorosamente. Após separação das fases, a fase aquosa (superior) 

foi descartada e a fase orgânica (inferior) utilizada para análise.  

O cromatógrafo gasoso empregado foi 7890A (Agilent) equipado com uma coluna 

HP-5 (5% fenil-metil-siloxane, comprimento 30 m, diâmetro 0,32 mm, espessura do filme 
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0,25 µm) e com sistema de detecção por ionização de chama (FID). A análise foi conduzida 

utilizando hélio (0,8 mL/min) como gás de arraste, a temperatura do injetor e detector foram 

250 e 300 
o
C, respectivamente. O programa de temperaturas do forno foi: 100 

o
C por 1 

minuto, elevação da temperatura até 200 
o
C a 8 

o
C/min e 200 

o
C por 15 minutos. P3HB e 

P3HB-co-3HV (Aldrich) foram utilizados como padrões para a geração das curvas de 

calibração. 

 

4.11 Busca de genes codificadores de despolimerases intracelulares e oligômero 

hidrolases em genomas de Burkholderia spp. 

 

Foi realizada uma busca através do programa BLAST (NATIONAL CENTER FOR 

BIOTECHNOLOGY INFORMATION [2010]) por genes que putativamente codificam para 

PHA despolimerases intracelulares em genomas de Burkholderia spp (GenBank) 

apresentando similaridade com àqueles encontrados em R. eutropha. Para identificar estes 

genes, foram utilizadas as sequências de nucleotídeos de despolimerase intracelular (PhaZa1, 

PhaZa2, PhaZa3, PhaZa5 e PhaZd) e oligômero hidrolases intracelulares (PhaY1 e PhaY2) de 

Ralstonia eutropha H16. As sequências de doze genomas bacterianos de Burkholderia spp 

foram alinhadas usando o programa Clustal W 2.0 e Mega 4. As árvores filogenéticas foram 

construídas no programa Mega 4; bootstrap: 1000 replicas; modelo: distância-P. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Genes de PHA despolimerases intracelulares em Burkholderia spp. 

 

Desde as primeiras publicações descrevendo as enzimas envolvidas na síntese de 

P3HB, Ralstonia eutropha têm sido utilizada como microrganismo modelo para a 

investigação na produção de polihidroxialcanoatos (REINECKE e STEINBÜCHEL, 2009). 

Com relação ao sistema de mobilização de P3HB, R. eutropha também têm se tornado um 

organismo modelo e diferentes genes associados à mobilização desse polímero foram 

identificados nessa bactéria, a partir da clonagem do primeiro gene phaZa1 capaz de degradar 

grânulos artificiais de P3HB (SAEGUSA et al., 2001). O completo seqüenciamento de seu 

genoma facilitou a detecção de outros genes que provavelmente codificam isoenzimas PHA 

despolimerases intracelulares (phaZa1 a phaZa5, phaZd1 e phaZd2) e dois que codificam 

oligômero hidrolases (phaY1 e phaY2) (POLHMAN et al., 2007; REINECKE e 

STEINBÜCHEL, 2009). Porém, confirmação de sua função in vivo no sistema de mobilização 

só existem para algumas destas enzimas, principalmente para P3HB despolimerase 

intracelular PhaZa1 (UCHINO; SAITO; JENDROSSEK, 2008). 

Visando a uma melhor compreensão sobre as semelhanças e diferenças das 

sequências que putativamente codificam para as PHA despolimerases intracelulares e 

oligômero hidrolases em R. eutropha, foi realizado análise da organização estrutural e 

alinhamento entre estes genes. Os genes de putativas PHA despolimerases intracelulares são 

divididos em duas classes: phaZa e phaZd, compostos, respectivamente, por cinco e dois 

genes. A comparação da sequência de aminoácidos de PhaZa revelou uma similaridade entre 

34 e 69% (Tabela 8). A comparação de PhaZd revelou uma similaridade de 44%. A 

comparação entre PhaZa e PhaZd demonstrou similaridades entre 24 e 29%. Estes resultados 

são compatíveis com a separação desses genes em duas classes distintas, uma vez que a 

similaridade entre os produtos gênicos dentro de uma classe é maior que as similaridades 

entre os produtos gênicos das diferentes classes. Os produtos dos genes de oligômero 

hidrolases (PhaY) apresentaram uma similaridade entre si de apenas 18%, compatível com 

sua alocação em duas classes distintas. A similaridade dos produtos dos genes de oligômero 

hidrolases (PhaY) e PHA despolimerases intracelulares foi de 14-29% (PhaZa) e de 22-30% 

(PhaZd). PhaY1 apresentou menor similaridade com os produtos dos genes de PHA 

despolimerases intracelulares (14-23%) do que PhaY2 (25-30%).  
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Tabela 8 - Percentual de similaridade entre os produtos dos genes de PHA despolimerases 

intracelulares e oligômero hidrolases em R. eutropha. 

 phaZa1 phaZa2 phaZa3 phaZa4 phaZa5 phaZd1 phaZd2 phaY1 phaY2 

phaZa1 100         

phaZa2 57 100        

phaZa3 69 53 100       

phaZa4 40 34 46 100      

phaZa5 62 56 56 34 100     

phaZd1 29 29 28 26 29 100    

phaZd2 28 28 28 24 27 44 100   

phaY1 23 22 20 14 22 22 22 100  

phaY2 28 27 28 25 29 29 30 18 100 

 

Quanto à organização dos genes (Figura 12), se observa que estes se encontram 

localizados em regiões diferentes no genoma, alguns no cromossomo 1, outros no 

cromossomo 2 ou no megaplasmídeo pHG1, como é o caso do gene phaZa4. Apenas o gene 

phaZd1 claramente não está organizado em um operon com outros genes. Com relação aos 

demais genes, exceto phaY2, não se observa nenhum gene adjacente que possa ser 

diretamente relacionado com o metabolismo de PHA. Adjacente ao gene phaY2, encontra-se 

um gene de P3HB desidrogenase, mas não constituindo um operon, uma vez que são 

transcritos de forma divergente. 
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Figura 12 - Organização de genes de PHA despolimerase intracelulares e oligômero hidrolase em R. 

eutropha. 

 

Com o objetivo de ter uma evidencia indireta das enzimas que podem estar 

envolvidas no sistema de mobilização de P3HB em Burkholderia sacchari, foi realizada uma 

busca no GenBank por genes relacionados ao sistema de mobilização de P3HB em genomas 

de bactérias do gênero Burkholderia., tomando como base sequências de genes de P3HB 

despolimerases intracelulares do genoma de R. eutropha. 

Foram identificadas sequências similares a P3HB despolimerases intracelulares 

(PhaZa1, PhaZa2, PhaZa3, PhaZa4, PhaZa5, PhaZd1 e PhaZd2) e oligômero hidrolases 

(PhaY1 e PhaY2) nos genomas de doze espécies diferentes do gênero Burkholderia, 

utilizando o programa BLAST. 

A Tabela 9 apresenta o percentual de similaridade e identidade dos produtos dos 

genes ortólogos a phaZa1, phaZa2 e phaZd1 de R. eutropha que foram detectados em 

Burkholderia spp.  
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Tabela 9 - Porcentual de similaridade e identidade da sequências de PhaZ de Burkholderia spp. 

quando comparados aos produtos dos genes equivalentes de R. eutropha.  

Burkholderia spp.  P3HB despolimerases intracelulares de Rasltonia eutropha 

 phaZa1 phaZa2 phaZd1 

 % Iden.  % Simil.  % Iden.  % Simil.  % Iden.  % Simil.  

Burkholderia sp. 383 77 87 67 77 46 62 

B. cenocepacia AU 1054 77 86 66 77 37 52 

B. ambifaria AMMD 76 86 67 77 46 63 

B. mallei NCTC 10247 77 86   46 56 

B. multivornas ATCC 17616 76 87   46 62 

B. phymatum STM815 75 86 63 74 43 56 

B. phytofirmans PsJN 75 86 63 73 42 54 

B. pseudomallei 1106ª 78 86   46 56 

B. ubonensis Bu 77 86 63 75 47 56 

B. thailandensis E264 78 86   47 56 

B. vietnamiensis G4 77 86   47 65 

B. xenovorans LB400 76 86 63 73 43 56 

Ident: identidade; Simil: similaridade.  

 

Os produtos dos genes ortólogos a phaZa1 em Burkholderia spp. apresentaram 

identidade de 75-78% e similaridade de aproximadamente 86% com a sequência PhaZa1 de 

R. eutropha. Em nenhuma das sequências analisadas foi detectada a “lípase Box”, compatível 

com os resultados de Saegusa et al., (2001), que demonstram que a sequência correspondente 

à “lípase box” esta ausente de PhaZa1 de R. eutropha. A busca no banco de dados genômicos 

tem detectado em outros microrganismos como Rhodobacter sphaeroides, Azospirillum 

brasilense e Paracoccus denitrificans, sequências ortólogas a phaZa1 de R. eutropha, com 

altas porcentagens de similaridade (KOBAYASHI; NISHIKORI; SAITO, 2004; KADOURI; 

JURKEVITCH; OKON, 2003; GAO, 2001).  

Comparando os genes adjacentes a phaZa1 em bactérias do gênero Burkholderia, 

observa-se que a jusante desses genes sempre é encontrado um gene anotado como 

codificando um regulador transcripcional da família TetR. Essa mesma organização é 

encontrada no genoma de R. eutropha. Em todos os genomas de Burkholderia, a montante do 

gene phaZa1 foi identificado um gene anotado como codificando uma glicosil hidrolase. 

Apenas no genoma de B. pseudomallei foram anotadas duas ORF entre o gene phaZa1 e 

aquele que codifica a glicosil hidrolase. No genoma de R. eutropha, o gene que está a 

montante de phaZa1 foi anotado como codificando uma aminotransferase. Na bactéria B. 

xenovorans LB400, a glicosil hidrolase foi anotada como proteína hipotética, porém 

alinhamento da região que codifica esta proteína com as outras glicosil hidrolases do gênero 
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Burkholderia evidencia alta similaridade, sugerindo que nesta bactéria o gene anterior a 

phaZa1 codifica também uma glicosil hidrolase (Figura 13).  

 

 
Figura 13 - Comparação da organização estrutural do gene phaZa1 de Burkholderia sp. e Ralstonia 

eutropha. 

 

Quando analisados os genes ortólogos a phaZa2, sete genomas (B. phymatum 

STM815, B. xenovorans LB400, Burkholderia sp 383, B. phytofirmans PsJN, B. cenocepacia 

AU 1054, B. ubonensis e B. ambifaria AMMD) apresentaram produtos gênicos com 

identidade entre 63% e 67%  e similaridade de 73% a 75% em relação a PhaZa2 de R. 

eutropha. Quando alinhadas as sequências de aminoácidos foram identificadas duas regiões 

conservadas (VYITDW) e (MAGPIDA), que já haviam sido apontadas por York et al. (2003) 

como presentes em PHA despolimerase intracelulares. A jusante do gene phaZa2 de R. 

eutropha é encontrado um gene codificando uma glutationa S-transferase. Em genomas de 
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Burkholderia esse gene também foi encontrado, entretanto a montante do gene phaZa2. Esse 

resultado sugere que pode ter ocorrido uma inversão do gene phaZa2. (Figura 14). Em cinco 

espécies de Burkholderia não foram encontradas sequências similares a phaZa2. 

 

 

 

Figura 14 - Comparação da organização estrutural do gene phaZa2 entre Burkholderia spp e 

Ralstonia eutropha. 
 

Quando submetida à sequência de nucleotídeos do gene phaZa3 de R. eutropha no 

programa tBLASTx para detectar proteínas ortólogas nos genomas de Burkholderia, foram 

identificadas sequências de aminoácidos com porcentagens de similaridade entre 73 e 76% e 

identidade entre 57 e 59% em todas as bactérias analisadas. Entretanto, as sequências 

detectadas eram as mesmas identificadas anteriormente como PhaZa1, não podendo, portanto, 

ser anotadas como PhaZa3. Portanto, nenhum gene ortólogo a PhaZa3 foi encontrado em 

qualquer dos doze genomas de Burkholderia . 

Em relação à sequência do gene phaZa4, foram encontradas genes cujos produtos 

apresentaram alta similaridade (entre 70 e 72%) e identidade (entre 53 e 56%) em todas as 

espécies de Burkholderia. Entretanto, novamente esses genes correspondiam áqueles anotados 

como phaZa1, não podendo ser anotados como phaZa4.  



57 

 

Buscas nos genomas de Burkholderia por genes ortólogos a phaZa5, também não 

permitiram a detecção desses genes. Quando o produto do gene phaZa5 foi utilizado na busca 

de produtos gênicos com sequência similar, foram detectados apenas produtos apresentando 

em trechos da sequência entre 66-69% de similaridade e 50-56% de identidade, porém  estas 

sequências também correspondiam ao gene phaZa1.  

Ao ser investigada a presença de genes ortólogos a phaZd1 de R. eutropha em 

genomas de Burkholderia, foram identificados produtos gênicos em todos os genomas que 

não correspondiam a PhaZa1 ou PhaZa2 e apresentavam entre 37 e 47% de identidade e 53 e 

65% de similaridade (Tabela 9). Estes genes foram anotados como codificadores de proteínas 

pertencentes à família PHA despolimerase ou esterase. O alinhamento das sequências 

putativas de aminoácidos identificadas em Burkholderia spp. mostraram claramente a “lípase 

box” (G-M/L-S-A-G) e o trio catalítico (Asp- Val- His) nas posições onde foram encontradas 

na proteína PhaZd1 de R. eutropha, (ABE; KOBAYASHI; SAITO, 2005) (Figura 15). 

Entretanto, os genes que flanqueiam phaZd1 de R. eutropha são claramente diferentes 

daqueles encontrados em espécies de Burkholderia (Figura 16). Assim, é provável que estes 

genes correspondam a ortólogos do gene phaZd1 de R. eutropha, mas a hipótese de serem 

PHA despolimerases intracelulares diferentes, não pode ser completamente descartada. 

 

cenocepacia    LYIPVVMLHGCQ...140 DASRVYVAGLSAGAG...200 DHVVAP...318 VKGLDHAW...365 

Burkholderia   LYVPVVMLHGCQ...144 DASRVYVAGLSAGAG...204 DHVVAP...322 VKGLDHAW...369 

ambifaria      LYVPVVMLHGCQ...144 DASRVYVAGLSAGAG...204 DHVVAP...322 VKGLDHAW...369 

vietnamiensis  LYVPVVMLHGCQ...149 DASRVYVAGLSAGAG...209 DHVVAP...327 VKGLDHAW...374 

multivorans    LYVPVVMLHGCQ...144 DASRVYVAGLSAGAG...204 DRVVAP...322 VKGLDHAW...369 

ubonensis      LYVPVVMLHGCT...144 DASRVYVAGLSAGAG...204 DHVVSP...323 VKGLDHAW...370 

mallei         LYVPVVMLHGCK...146 DASRVYAAGMSAGAG...206 DRVVVP...324 VHGLAHAW...367 

pseudomallei   LYVPVVMLHGCK...161 DASRVYAAGMSAGAG...221 DRVVVP...339 VHGLAHAW...382 

thailandensis  LYVPVVMLHGCK...143 DASRVYAAGLSAGAG...203 DRVVVP...321 VRGLAHAW...364 

xenovorans     LYVPVVMLHGCT...163 DRERVYVAGISAGAG...223 DHVVAP...341 VQGLAHAW...398 

phytofirmans   LYVPVVMLHGCT...163 DSERVYVAGISAGAG...223 DHVVSP...341 VQGLAHAW...398 

phymatum       LYLPIVMLHGCT...163 DRERIYVAGISAGAA...223 DRVVAP...341 VHGLGHAW...398 

eutropha.      LYIPVVVLHGCR...163 REREIYLAGMSAGAA...205 DDAVHP...324 VEGLGHAW...362 

               **:*** ****.   .:* **:****.  * .* * *.** *** 

 

Figura 15 - Alinhamento de sequências de aminoácidos de PhaZd1 de R. eutropha H16 e bactérias do 

gênero Burkholderia spp. “Lípase box”, em negrito. Trio catalítico, em cinza. 

Alinhamento realizado com Clustal W 2.0. 
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Figura 16 - Comparação da organização estrutural do gene phaZd1 entre Burkholderia spp. e 

Ralstonia eutropha. Proteína Osmoticamente Induzível. (Prot. Osmotic. Induzi.) 

 

A busca por genes ortólogos a phaZd2 de R. eutropha em genomas de Burkholderia, 

demonstrou a presença em nove das bactérias analisadas, de produtos gênicos com 

similaridade entre 38 e 41%. A análise da organização estrutural desses genes que foram 

identificados como possíveis phaZd2 não revelou qualquer similaridade entre as diferentes 

espécies, ou seja, cada uma possuía organização genética própria. Do mesmo modo, não se 

encontrou similaridade com a organização apresentada em R. eutropha. Estes resultados 
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sugerem que no gênero Burkholderia spp., ortólogos do gene PhaZd2 podem não estar 

presentes. Por outro lado, os produtos destes genes encontrados no gênero Burkholderia 

apresentaram valores de identidade (73-77%) e similaridade (84-88%) bastante elevados, o 

que pode ser uma evidencia da existência de um gene que codifica para uma PHA 

despolimerase presente em Burkholderia, mas ausente em R. eutropha. 

A busca de genes ortólogos a phaZa4 de R. eutropha em genomas de Burkholderia, 

revelou ainda em dez genomas, genes que não puderam ser associados àqueles detectados em 

R. eutropha, seja pela baixa similaridade, seja pela organização estrutural em que se 

encontram (Figura 17). Estes genes podem codificar PHA despolimerases presentes em 

genomas de Burkholderia, mas que não encontram ortólogos no genoma de R. eutropha. 

A organização estrutural destes genes permite dividi-los em quatro classes. Na classe 

I estão os genes encontrados nos genomas de B. cenocepacia AU 1054, B. ambifaria AMMD, 

Burkholderia sp. 383, B. vietnamiensis G4 e B. multivorans ATCC 17616. Flanqueando o 

gene phaZ, encontram-se genes codificadores de uma glutationa S-transferase e uma 

fosforibosiltransferase. Estes genes apresentam entre si identidades de 22-90%. Se forem 

considerados apenas os genes phaZ de B. cenocepacia AU 1054, Burkholderia sp. 383 e B. 

multivorans ATCC 17616; a identidade entre os produtos gênicos é de 50-90%. Assim, é 

possível que estes genes da classe I não sejam todos ortólogos entre si. Na classe II estão os 

genes encontrados nos genomas de B. mallei ATCC 23344, B. pseudomallei 1106a e B. 

thailandensis E264. Próximo a este gene é encontrado outro gene que codifica uma proteína 

hipotética com similaridade de 91% entre as diferentes Burkholderia. Os produtos dos genes 

phaZ da classe II apresentam identidades de 91-99%. Na classe III e IV são colocadas genes 

phaZ que não apresentam qualquer similaridade na organização estrutural. A Tabela 10 

apresenta os percentuais de identidade dos produtos de prováveis genes phaZ de Burkholderia 

que não apresentam ortólogos em R. eutropha. 
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Figura 17 – Organização estrutural de possíveis genes PhaZ de Burkholderia.que não apresentam 

ortólogos em R. eutropha. 

 

 

Tabela 10 - Percentual de identidade entre sequências PhaZ de Burkholderia spp. que não encontram 

ortólogos no genoma de R. eutropha. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

B.  thailandensis (1) 100           

B. multivorans (2) 56 100          

B. vietnamiensis (3) 34 37 100         

B. mallei (4) 91 56 35 100        

B. pseudomallei. (5) 91 56 35 99 100       

B. phymatum (6) 62 55 37 62 62 100      

B. phytofirmans (7) 61 54 37 60 59 68 100     

B. cenocepacia (8) 55 69 37 54 53 51 51 100    

B. ambifaria (9) 25 26 24 24 25 23 23 28 100   

Burkholderia sp. (10) 55 70 38 54 53 52 50 90 22 100  

R. eutropha phZa4(11) 32 37 26 33 33 35 34 37 26 38 100 
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A partir de todas as sequências de aminoácidos de putativas P3HB despolimerases 

intracelulares de Burkholderia spp. e de R. eutropha foi construída a árvore filogenética 

apresentada na Figura 18. Os resultados são de certa forma corroboradores das análises feitas 

acima. Claramente, podem ser visualizados os dois grandes ramos de PHA despolimerases 

intracelulares: PhaZa e PhaZd. Os produtos gênicos PhaZa1 são encontrados em todos os 12 

genomas de Burkholderia analisados, enquanto os produtos gênicos PhaZa2 são encontrados 

em 7 dos genomas de Burkholderia analisados. Claramente as proteínas PhaZa1 e PhaZa2 

constituem dois ramos distintos da árvore filogenética. Ainda no ramo PhaZa podem ser 

colocados produtos de genes encontrados em Burkholderia spp que não encontram ortólogos 

em R. eutropha e que formam um ramo, representando uma putativa PHA despolimerase 

intracelular presente em Burkholderia, mas ausente em R. eutropha. Estes genes poderiam ser 

designados phaZa6. Oito genomas de Burkholderia apresentam os genes phaZa6. Dois genes 

supostamente do ramo phaZa6 encontrados nos genomas de B. vietnamiensis e B. ambifaria, 

colocados neste grupo com base na similaridade de organização gênica com os genomas de B. 

cenocepacia, B. multivorans e Burkholderia sp. 383, não pertencem a este grupo. PhaZ de B. 

vietnamiensis ainda pode ser colocado no grupo phaZa, mas PhaZ de B. ambifaria se encaixa 

melhor no ramo phaZd. Deve se destacar que esses produtos de genes phaZ não se agrupam 

em qualquer dos sub-ramos dos ramos phaZa ou phaZd, podendo de fato não representar PHA 

despolimerases intracelulares. 

Com relação ao ramo phaZd, apenas no genoma de B. xenovorans é encontrado um 

produto de gene phaZd que pode corresponder a phaZd2. Por outro lado, em todos os 12 

genomas de Burkholderia analisados encontra-se um produto que pode ser anotado como 

PhaZd1. Além desses, parece que uma duplicação do gene phaZd1 é encontrado em 7 

genomas de Burkholderia. Assim, os genes phaZd1 encontrados em Burkholderia poderiam 

ser divididos em dois subgrupos denominados phaZd1a e phaZd1b. O produto de um gene 

phaZd encontrado em B. phymatum não se agrupa em qualquer dos ramos dos genes do grupo 

phaZd, assim, pode não se tratar de uma PHA despolimerase intracelular. 
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Figura 18 - Árvore filogenética para todas as sequência de aminoácidos de prováveis PHA 

despolimerases intracelulares presentes em Burkholderia spp., utilizando os produtos 

dos genes phaZ de R. eutropha como referência. Bootstrap: 1000 replicas; modelo: 

distância-P. 
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Tabela 11 - Porcentual de similaridade e identidade de sequências de PhaY de Burkholderia spp. 

quando comparados aos produtos dos genes equivalentes de R. eutropha.  

Burkholderia spp. Oligômero hidrolase de Rasltonia eutropha 

 PhaY1 PhaY2 

 % Identidade. % Similaridade % Identidade % Similaridade  

Burkholderia sp. 383 51 64 59 75 

B. cenocepacia AU 1054 51 64 60 75 

B. ambifaria AMMD 50 63 60 76 

B. mallei NCTC 10247 51 65 63 76 

B. multivornas ATCC 17616 51 64 61 76 

B. phymatum STM815 49 63 61 75 

B. phytofirmans PsJN 52 64 61 76 

B. pseudomallei 1106ª 51 65 62 76 

B. ubonensis Bu 51 65 61 76 

B. thailandensis E264 51 64 62 74 

B. vietnamiensis G4 50 64 60 75 

B. xenovorans LB400 51 64 62 75 

 

Também foi investigada a presença dos genes codificadores de oligômero hidrolases 

(PhaY1 e PhaY2) em Burkholderia spp. (Tabela 11). Assim, quando usada a sequência de 

aminoácidos de PhaY1 de R. eutropha, foi revelada a presença de genes ortólogos a este em 

todos os genomas analisados, cujos produtos apresentaram 49-52% de identidade e 63-65% de 

similaridade a PhaY1 de R. eutropha. Alinhamento das sequências putativas de aminoácidos 

destas oligômero hidrolases revelou a presença das duas putativas “lípase Box” (AXSXG e 

GXSXG) similares àquelas encontradas em PhaY1 de R. eutropha e na despolimerase 

extracelular de Rasltonia pickettii A1. Igualmente, foram detectados resíduos de aminoácidos 

altamente conservados como reportados em R. eutropha e Ralstonia pickettii A1 (Figura19) 

(SAEGUSA; SHIRAKI; SAITO, 2002). A Figura 20 apresenta a organização de genes ao 

redor dos putativos phaY1 de Burkholderia. Em seis genomas a organização apresenta grande 

similaridade, mas nos demais genomas há diferenças. 
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multivornas....SDDGSGRKNV...146 TATSSGSRGVYGAI...166 FKHAHSQQNPEQDWG...266 

vietnamiensis..ADDGSGRKNV...145 TATSSGSRGVYGAI...165 FKHAHSQQNPEHDWG...265 

ambifaria......SDDGSGRKNV...144 TATSSGSRGVYGAI...164 FKHAHSQQNPEQDWG...264 

cenocepacia....ADDGSGSKNV...145 TATSSGSRGVYGAI...165 FKHAHSQQNPEQDWG...265 

Burkholderia...SDDGSGSKNV...146 TATSSGSRGVYGAI...165 FKHAHSQQNPEQDWG...265 

ubonensis......SDDGSGRRNV...147 TATSSGSRGVYGAI...166 FKHAHSQQNPEQDWG...266 

mallei.........SDDGSGRKNV...147 TATASGSRGVYGAI...167 YKHAHSQQNPEQDWG...267 

pseudomallei...SDDGSGRKNV...147 TATASGSRGVYGAI...167 YKHAHSQQNPEQDWG...267 

thailandensis..SDDGSGRKNV...146 TATSSGSRGVYGAI...166 YKHAHSQQNPEQDWG...266 

phymatum.......ADDGTGRRNV...154 TATSSGSRGVYGAI...174 FKHAHSQQNPEADWG...274 

xenovorans.....ADDGSGTQNV...158 TATSSGSRGVYGAI...178 FKHAHSQQNPEKDWG...278 

phytofirmans...ADDGSGTQNV...158 TATSSGSRGVYGAI...178 FKHAHSQQNPEKDWG...278 

eutropha.......SDDGSGQQNV...127 TATSSGSRGVYGAI...178 FKHAHSQRNPEKDWG...276 

 :***:*::** ***:**********  :******:**   ** 

 

Multivornas....AASVSNGGG...314 GRSDAL...576 

vietnamiensis..AASVSNGGG...313 GRSDAL...575 

ambifaria......AASVSNGGG...312 GRSDAL...574 

cenocepacia....AASVSNGGG...313 GRSDAL...575 

Burkholderia...AASVSNGGG...314 GRSDSL...575 

ubonensis......AASVSNGGG...315 GRSDAL...578 

mallei.........AASVSNGGG...314 GRSDAL...578 

pseudomallei...AASVSNGGG...315 GRSDAL...578 

thailandensis..AASVSNGGA...314 GRSDAL...577 

phymatum.......AASVSNGGG...322 GRSDAL...587 

xenovorans.... AASVSNGGG...322 GRADAL...586 

phytofirmans...AASVSNGGG...325 GRADAL...586 

eutropha.......ASSVSNGGG...324 GRSDGL...594 

 *:******:  **:*.* 

 

Figura 19 – Alinhamento de sequências putativas de aminoácidos da proteína oligômero hidrolase 

(PhaY1) no gênero Burkholderia spp. Asterisco: mostra a similaridade de resíduos de 

aminoácidos entre os dos gêneros R. eutropha e Burkholderia spp. Em cinza a putativa 

“lipase Box”. Alinhamento realizado com Clustal W 2.0. 
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Figura 20 - Comparação da organização estrutural do gene phaY1 entre Burkholderia spp. e Ralstonia 

eutropha 

 

Genes ortólogos a phaY2 foram encontrados em todos os genomas de Burkholderia 

spp. analisados com porcentagens significativas de identidade (59-63%) e similaridade (74-

76%). A partir do alinhamento da sequência putativa de aminoácidos tanto de PhaY2 de R. 

eutropha quanto das PhaY2 encontradas em Burkholderia spp. claramente foi identificada a 

“lipase box” (G-T-S-M-G) e a serina como resíduo catalítico, além de resíduos de 
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aminoácidos altamente conservados (Figura 21) (KOBAYASI et al., 2005). Comparando a 

organização estrutural dos genes (Figura 22) em todos os genomas de Burkholderia, exceto B. 

multivorans, a jusante do gene phaY2 encontra-se gene que codifica uma endorribonuclease. 

Em B. multivorans, assim como em R. eutropha, é encontrado o gene que codifica o inibidor 

XjgF.  

 

multivorans....HGLTRSGRDFD...55 DWFGTSMGGLIG...120 VVRGAESDLL...251 

ubonensia......HGLTRSGRDFD...55 DWFGTSMGGLIG...121 VVRGAASDLL...251 

Burkholderia...HGLTRSGRDFD...55 DWFGTSMGGLIG...120 VVRGETSDLL...251 

cenocepacia....HGLTRSGRDFD...55 DWFGTSMGGLIG...120 VVRGETSDLL...251 

ambifaria......HGLTRSGRDFD...55 DWFGTSMGGLIG...120 VVRGAESDLL...251 

vietnamiensis..HGLTRSGRDFD...55 DWFGTSMGGLIG...120 VVRGETSDLL...251 

mallei.........HGLTRSGRDFD...79 DWFGTSMGGLIG...144 VVRGAQSDLL...275 

pseudomallei...HGLTRSGRDFD...202DWFGTSMGGLIG...267 VVRGVQSDLL...398 

thailandensis..HGLTRSGRDFD...55 DWFGTSMGGLIG...120 VVRGAQSDLL...251 

xenovorans.....HGLTRSGRDFD...59 DWFGTSMGGLIG...124 VVRGEQSDLL...254 

phytofirmans...HGLTRSGRDFD...59 DWFGTSMGGLIG...124 VVRGELSDLL...254 

phymatum.......HGLTRSGRDFD...61 DWFGTSMGGLIG...126 VVRGEQSDLL...256 

eutropha.......HGLTRTGRDFD...49 DWFGTSMGGLIG...114 VVRGAQSDLL...248 

 *****:*****      ************       ****  **** 

 

Figura 21 - Alinhamento sequências putativas de aminoácidos da proteína oligômero hidrolase 

(PhaY2)de R. eutropha e do gênero Burkholderia spp. Asterisco; mostrando resíduos de 

aminoácidos conservados e em cinza a “lípase Box”. Alinhamento realizado com 

Clustal W 2.0. 
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Figura 22 - Comparação da organização estrutural do gene phaY2 entre Burkholderia spp. e Ralstonia 

eutropha 
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A Figura 23 apresenta uma árvore filogenética obtida a partir dos produtos dos genes 

phaY1 e phaY2 de 12 espécies de Burkholderia, bem como de R. eutropha. Claramente o 

produto desses genes se agrupam em dois ramos distintos, permitindo portanto diferenciar 

cada um dos tipos de oligômero hidrolases. 

 

 

 
 

Figura 23 - Árvore filogenética para todas as sequências de aminoácidos de prováveis oligômero 

hidrolases presentes em Burkholderia spp., utilizando os produtos dos genes phaY de R. 

eutropha como referência. Bootstrap: 1000 replicas; modelo: distância-P. 

 

Estes resultados sugerem que o sistema de mobilização de P3HB em Burkholderia 

sacchari, assim como em outras espécies do gênero Burkholderia, deve ser formado por duas 

oligômero hidrolases (PhaY1 e PhaY2) e pelo menos quatro P3HB despolimerases 

intracelulares (PhaZa1, PhaZa2 PhaZa6 e PhaZd1) (Tabela 12). Estas enzimas podem atuar 

cooperativamente na hidrólise in vivo de P3HB durante a etapa de mobilização. Hipótese que 
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pode ser compatível com o resultado de Filipov (2000), bem como deste trabalho, uma vez 

que mutantes de B. sacchari deficientes na mobilização de P3HB foram obtidos, porém, a 

atividade não foi completamente eliminada, sugerindo a possível ação de outras enzimas 

envolvidas. 

 

Tabela 12 - Enzimas P3HB despolimerases intracelulares e oligômero hidrolases encontradas 

nas doze espécies de Burkholderia.  
 PhaZa1 PhaZa2 PhaZa6 PhaZd1 PhaZd2 PhaZdb PhaY1 PhaY2 

Burkholderia sp. 383 X X X X  X X X 

B. cenocepacia AU 1054 X X X X  X X X 

B. ambifaria AMMD X X  X  X X X 

B. mallei NCTC 10247 X  X X  X X X 

B. multivornas ATCC 17616 X  X X  X X X 

B. phymatum STM815 X X X X   X X 

B. phytofirmans PsJN X X X X   X X 

B. pseudomallei 1106ª X  X X  X X X 

B. ubonensis Bu X X  X   X X 

B. thailandensis E264 X  X X   X X 

B. vietnamiensis G4 X   X  X X X 

B. xenovorans LB400 X X  X X  X X 

 

5.2 Definição de metodologia para avaliar mobilização de P3HB em meio mineral 

sólido 

 

Embora numerosos trabalhos sobre os processos de síntese, produção e mesmo 

degradação extracelular de PHAs por bactérias tenham sido publicados, informação 

disponível sobre mecanismos bioquímicos e moleculares de mobilização do PHA acumulado 

intracelularmente, tem sido pouco reportados, devido principalmente a limitações técnicas, 

tais como a natureza do polímero (JENDROSEK, 2009). As metodologias reportadas para o 

estudo de mobilização estão baseadas na análise a partir de cultivos sob condições de acúmulo 

e mobilização do polímero. O primeiro protocolo de enriquecimento da cultura para a 

obtenção de mutantes deficientes na mobilização foi desenvolvido por Filipov (2000), porém, 

metodologias que descrevam a fácil detecção de um grande número de mutantes deficientes 

na mobilização de PHA não têm sido reportadas até o momento. 



70 

 

O desenvolvimento de estratégia que permitisse avaliar um número grande de 

mutantes e selecionar rapidamente aqueles que apresentam deficiência na mobilização, seria 

de grande contribuição nos estudos moleculares sobre processos de degradação intracelular de 

polihidroxialcanoatos.  

Para alcançar este objetivo, foram realizados vários ensaios preliminares para 

estabelecer o tempo de incubação e as condições necessárias para o acúmulo e mobilização de 

P3HB em meio mineral sólido, tendo a linhagem selvagem B. sacchari LFM 101 e seus 

mutantes LFM 403 (deficiente na mobilização de P3HB) e LFM 344 (deficiente no acúmulo 

de P3HB) como controles. A definição desta estratégia para avaliar a mobilização de P3HB 

em meio sólido, foi realizada devido ao trabalhoso método para verificar se a mutação 

aplicada causou ou não algum efeito na mobilização de PHA.  

Inicialmente, foi adicionado o corante “Nile red” no meio mineral sólido para facilitar 

a distinção entre os controles, pois este corante permite a detecção de grânulos no interior da 

célula apresentado fluorescência quando expostos à luz ultravioleta (UV) (SPIEKERMANN 

et al., 1999). Assim sendo, o controle capaz de acumular e mobilizar parcialmente o polímero 

(LFM 403) apresentaria fluorescência quando exposto a irradiação UV e aquele que mobiliza 

o polímero acumulado (LFM 101) não apresentaria fluorescência. No entanto, quando os 

controles em condições de mobilização foram expostos a irradiação UV foi observada a 

emissão de florescência tanto na linhagem LFM 101 quanto na linhagem LFM 403, 

impossibilitando sua distinção. A mesma dificuldade apresentou-se quando usado o corante 

“Sudan Black B”, permanecendo retido tanto na linhagem selvagem como no mutante LFM 

403. Este fato deve-se à sensibilidade dos corantes em detectar quantidades pequenas de 

polímero, por essa razão, decidiu-se então selecionar os mutantes por inspeção visual com 

relação à opacidade das colônias. 

Os ensaios realizados com meio mineral sólido contendo 3 g/L e 1,5 g/L de sacarose 

e 1 g/L de sulfato de amônio não permitiram visualizar claramente o acúmulo de P3HB nos 

controles LFM 403 e LFM 101, ou seja, as colônias cultivadas sob essas condições não 

apresentaram opacidade maior que o mutante LFM 344, característica típica das bactérias 

produtoras de PHA, quando fornecida a fonte de carbono em excesso (SCHUBERT; 

STEINBÜCHEL; SCHLEGEI, 1988). Em meio mineral liquido contendo 15 g/L de sacarose, 

B. sacchari apresenta altos teores de acúmulo de P3HB, mudando a coloração do meio de 

transparente a branco. Portanto, aumentou-se a concentração de sacarose no meio mineral 
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sólido para 5 g/L ou 10 g/L. Nessas concentrações, foi possível observar a opacidade dos 

controles capazes de acumular o polímero nos primeiros dois dias de incubação a 30 °C. 

Como o objetivo era evidenciar a mobilização do polímero no meio sólido, era 

necessário que o microrganismo esgotasse a fonte de carbono presente no meio, assim o 

período de incubação para esta primeira etapa foi prolongado de 5 a 8 dias, tempo suficiente 

para o consumo total da sacarose. 

Posteriormente, foi adicionado sulfato de amônio em poços perfurados no ágar 

próximos ás colônias de modo a estimular o processo de mobilização, sendo novamente 

incubadas por 7 dias a 30 °C, esta etapa foi avaliada igualmente com relação à opacidade ou 

translucidez dos controles no meio mineral sólido. Após o período de incubação, o meio 

mineral contendo 10 g/L de sacarose não favoreceu a distinção dos controles, pois as colônias 

permaneciam ainda opacas, provavelmente devido à presença de fonte de carbono 

remanescente no meio mineral. Na condição 5 g/L de sacarose observou-se uma leve 

diferença entre os controles após 7 dias de incubação a 30 °C. 

Modificando então a concentração de sulfato de amônio no meio, foi possível 

distinguir facilmente os três controles com o meio mineral contendo 5 g/L de sacarose, 0,5 

g/L de sulfato de amônio, incubando as placas por um período de 8 dias para favorecer o 

acúmulo de polímero e por mais 7 dias, após a adição de sulfato de amônio, para mobilização. 

Nestas condições, os microrganismos passaram pelas fases de acúmulo e mobilização em 

meio mineral sólido. Metodologia semelhante foi aplicada por Huisman et al., (1991) 

conseguindo o isolamento do mutante Pseudomonas oleovorans GPo500 deficiente na 

mobilização de PHA, bem como plasmídeos de uma biblioteca genômica capazes de 

complementar esse mutante. Nesse trabalho, os autores descrevem a utilização de etapas de 

acúmulo e mobilização e que os mutantes, ou recombinantes com complementação fenotípica 

dos mutantes são detectado por reter (mutantes) ou não (recombinantes com mutação 

complementada) o corante "Sudan Black B" após passarem pelas etapas de acúmulo e 

mobilização do PHA. Uma vez que o trabalho de Huisman não descreve em detalhe como 

foram estabelecidas as condições de cultivo que proporcionaram acúmulo e posterior 

mobilização do PHA acumulado, não foi possível tomá-lo como referência para o 

desenvolvimento da metodologia descrita neste trabalho. 

Após a primeira fase de incubação (Figura 24A), LFM 403 e LFM 101 são 

indistinguíveis, aparentando acúmulo de polímero evidenciado pela opacidade da cultura, 

enquanto o mutante LFM 344 apresentou colônia translúcida, compatível com sua deficiência 
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no acúmulo de P3HB. Após a segunda fase (Figura 24C), é possível diferenciar as colônias de 

LFM 101 e LFM 403. LFM 403 preserva a opacidade quando comparado a LFM 101 cuja 

colônia torna-se menos opaca. Embora se observe uma redução na opacidade, claramente se 

verifica que LFM 101 ainda apresenta alguma opacidade quando comparada ao mutante LFM 

344. Esse resultado é compatível com o fato que o P3HB não é totalmente mobilizado mesmo 

na linhagem selvagem LFM 101. 

Assim, o procedimento experimental aplicado, permitiu diferenciar a linhagem 

selvagem do mutante LFM 403 com relação à mobilização de P3HB em experimentos simples 

e que permitem analisar um grande número de mutantes, selecionando-se aqueles com o 

fenótipo desejado (deficiência na mobilização de PHA).  

 

 A B 

 

C  

 

Figura 24 - Acúmulo e mobilização de polímero P3HB em meio mineral sólido contendo 5 g/L de 

sacarose e 0,5 g/L de sulfato de nitrogênio dos controles B. sacchari LFM 101, LFM 403 

e LFM 344. (A) acúmulo de P3HB após 8 dias de incubação, (B) Gabarito com a posição 

de cada uma das linhagens e (C) mobilização após adição de sulfato de amônio em poços 

perfurados e 7 dias de incubação. 
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5.3 Avaliação da mobilização de P3HB em mutantes de Burkholderia sacchari obtidos 

 por irradiação UV 

 

Num trabalho anterior (FILIPOV 2000), clones mutantes de Burkholderia sacchari 

deficientes na mobilização do polímero foram obtidos por irradiação UV, alguns desses 

mutantes foram avaliados em relação ao perfil de acúmulo de P3HB, crescimento celular, 

consumo de carboidratos e sulfato de amônio. Foram detectados quatro mutantes que 

apresentaram um percentual de mobilização de P3HB significativamente inferior à linhagem 

selvagem. Neste trabalho, esses mutantes foram avaliados com relação ao perfil cinético de 

mobilização de P3HB. 

Com o objetivo de calcular a quantidade de polímero mobilizado com relação ao valor 

inicial de polímero acumulado, os clones mutantes selecionados foram colocados em cultivos 

sob condições de acúmulo durante 24 horas e após esse período, foi quantificado o teor de 

P3HB e massa seca celular. Os quatro mutantes apresentaram teores de P3HB superior àquele 

observado para a linhagem selvagem LFM 101 (30,5%), sendo que o mutante LFM 403 

apresentou um valor de acúmulo superior a 46% de P3HB. Os mutantes LFM 399 e 398 

acumularam entorno de 43% e o mutante LFM 400, 37% (Figura 25A). Comportamentos 

similares foram observados em mutantes "knockout" nos genes phaZdI, phaY1 e phaY2 em R. 

eutropha  apresentando teores de acúmulo de P3HB superior á linhagem selvagem. Este 

padrão também foi observado em Azospirillum brasilense (phaZ
-
) (ABE; KOBAYASHI; 

SAITO, 2005; KOBAYASHI et al., 2005; KADOURI; JURKEVITCH; OKON., 2003). 

Análise por microscopia eletrônica de transmissão confirmam que após 24 horas de cultivo, o 

acúmulo de P3HB em Bacillus megaterium (phaZ
-
) foi maior quando comparado à linhagem 

selvagem (CHEN; SHIH-CHUAN; GWO-CHYUAN, 2009). 

Os valores de massa seca celular ao final das 24 horas de acúmulo foram de 3,41 g/L, 

2,95 g/L e 2,93 g/L nos mutantes LFM 398, LFM 399 e LFM 403, respectivamente. Tanto o 

mutante LFM 400 quanto a linhagem selvagem LFM 101 apresentaram valores semelhantes 

(2,5 g/L). Sob condições de acúmulo, mutantes no gene phaZ de Pseudomonas resinovorans 

obtidos por transposon, apresentaram valores de massa seca celular levemente maiores 

(3,1g/L) aos obtidos pela linhagem selvagem (2,8 g/L) (SOLAIMAN; ASHBY; FOGLIA, 

2003). 

Posteriormente, as linhagens foram transferidas para o meio de mobilização, ou seja, 

meio sem fonte de carbono e contendo excesso de nitrogênio, durante o cultivo (48 horas) 
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foram retiradas amostras periodicamente. Nessa condição, observou-se que o teor de P3HB 

durante as primeiras 12 horas decresce gradativamente nos mutantes LFM 398, LFM 399 e 

LFM 400 atingindo cerca de 25% de P3HB ao final do cultivo (48 horas).Embora o consumo 

de P3HB da linhagem LFM 403 tenha sido menor durante todo o cultivo, aparentemente o 

perfil é similar aos outros mutantes, isto é, o teor de P3HB diminui gradualmente até atingir o 

mesmo valor que os outros mutantes, pois ao final do ensaio o teor de P3HB foi de 28% 

(Figura 25A). Os comportamentos de mobilização aqui apresentados pelas linhagens mutantes 

foram semelhantes aos reportados em mutantes de R. eutropha e Pseudomonas  putida U 

phaZ
-
 (SAEGUSA et al., 2001; KOBAYASHI et al., 2003; YORK et al., 2003; GARCÍA et 

al., 1999). 
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Figura 25 - Cinética de mobilização dos mutantes afetados por irradiação ultravioleta em meio 

mineral 3g/L de sulfato de amônio e limitado em fonte de carbono. (A) teor de P3HB; 

(B) Massa Seca celular; (C) porcentagem de P3HB mobilizado. LFM 399,  LFM 

398,  LFM 400,  LFM 101,  LFM 403. 
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 A massa seca celular sofreu um leve decréscimo ao longo do cultivo tanto na 

linhagem selvagem LFM 101 como em seus mutantes (Figura 25B). Estudos anteriores 

mostraram que em ausência de fonte de carbono exógena, uma ou duas divisões celulares 

resulta da utilização de PHA em bactérias que acumulam este polímero (HANDRICK; 

REINHARDT; JENDROSSEK, 2000). Foi demonstrado que o polímero acumulado por 

Legionella pneumophila permite sua sobrevivência por mais de 600 dias com pequenas 

variações na sua massa celular (JAMES et al., 1999). Em Burkholderia sp. USM, o número de 

células viáveis não mostrou mudanças significativas durante o cultivo sob condições de 

mobilização de poli-3-hidroxi-4-metilvalerato (LAU et al., 2010). 

Analisando as porcentagens de mobilização ao longo do cultivo, os mutantes LFM 

398, LFM 399 e LFM 400 apresentaram perfis de mobilização semelhantes, após 24 horas de 

cultivo, cerca de 45% do polímero havia sido mobilizado, já para o mutante LFM 403 a 

mobilização correspondeu a 36% do polímero acumulado. Ao final do ensaio, os mutantes 

haviam mobilizado entre 40 e 48% do P3HB acumulado. Perfis similares foram obtidos em 

mutantes de R. eutropha apresentado mutação simples (∆phaZa1), ou dupla mutação 

(∆phaZa1 ∆phaZa2) em meio rico em nutrientes (KOBAYASHI et al., 2003). 

A linhagem selvagem B. sacchari LFM101 rapidamente mobilizou o polímero durante 

as primeiras 24 horas de cultivo, ao final do experimento 89% do P3HB havia sido 

mobilizado (Figura 25C). Resultado incompatível com os estudos realizados em Burkholderia 

sp. USM que mostraram que apenas 50% do P3HB acumulado foi mobilizado durante as 

primeiras 24 horas de experimento (LAU  et al., 2010). 

Estes resultados evidenciam que os mutantes LFM 398, LFM 399, LFM 400 e LFM 

403 estão afetados na mobilização de P3HB, apresentando uma taxa de mobilização desse 

polímero inferior à linhagem selvagem. Aparentemente, a mutação ocorrida influiu no 

acúmulo do polímero o que pode estar relacionado com o processo cíclico de síntese e 

mobilização de P3HB, pois a ação simultânea das enzimas que polimerizam e despolimerizam 

levam a um determinado acúmulo de P3HB e a inativação de alguma enzima responsável pela 

mobilização pode contribuir para o aumento de polímero acumulado. 
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5.4 Complementação heteróloga da mobilização de P3HB em mutantes de 

Burkholderia sacchari pelos genes de Ralstonia eutropha. 

 

Uma primeira estratégia foi avaliar uma biblioteca genômica composta por 4340 

clones de B. sacchari para complementação homóloga de mutantes deficientes na mobilização 

estudados no item 5.3. Entretanto, nenhum clone foi encontrado que restabelecesse a 

capacidade de mobilização de P3HB. Esta biblioteca foi utilizada com sucesso na clonagem 

de outros genes de B. sacchari envolvidos no catabolismo de propionato (CINTRA et al., 

2006; PEREIRA, 2007). 

Genes de P3HB despolimerases intracelulares de R. eutropha foram avaliados com 

relação à capacidade de restabelecer o fenótipo selvagem aos mutantes de B. sacchari 

utilizando em testes de complementação fenotípica. 

Com base nas sequências disponíveis foram desenhados oligonucleotídeos específicos 

para a amplificação dos genes phaZa1, phaZa2 e phaZa3 de R. eutropha, que codificam  

P3HB despolimerases intracelulares. Os tamanhos esperados de 1,9 Kb, 1,7 Kb e 2,1 Kb 

correspondentes aos amplicons dos genes phaZa1, phaZa2 e phaZa3 respectivamente foram 

obtidos (Figura 26). Estes amplicons foram clonados no pGEM-T Easy e os plasmídios 

pGEM-T::phaZa1, pGEM-T::phaZa2 e pGEM-T::phaZa3 foram seqüenciados utilizando os 

iniciadores M13 forward e M13 reverse (Tabela 4) que reconhecem regiões do plasmídio 

pGEM-T Easy adjacentes a sítio de clonagem. As sequências confirmaram a clonagem dos 

genes corretos. 

 

Figura 26 - Perfil de migração em gel de agarose 0,8% dos produtos de amplificação por PCR de 

genes phaZ a partir do DNA molde da R. eutropha. P, padrão 1Kb (fermentas); 1, 

phaZa1 (1,9 Kb); 2, phaZa2 (1,7 Kb); 3, phaZa3 (2,1 Kb). 
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Estes fragmentos foram purificados e ligados ao vetor de expressão pBBR1MCS-2 

com marca de resistência a canamicina e capaz de se replicar na bactéria hospedeira. 

Posteriormente, as construções (pBBR1MCS-2::phaZa1, pBBR1MCS-2::phaZa2 e 

pBBR1MCS-2::phaZa3) foram transferidas por transformação para E. coli S17-1. Para 

confirmar a inserção dos plasmídios abrigando o inserto de interesse na E. coli S17, procedeu-

se a extração e digestão destes. Assim, pBBR1MCS-2::phaZa1 foi digerido com XhoI/XbaI, 

pBBR1MCS-2::phaZa2 com ApaI/SalI e pBBR1MCS-2::phaZa3 com EcoRI/ApaI (Figura 

27). 

 

Figura 27 - Perfil de migração de plasmídio pBBR1MCS-2 abrigando o gene de interesse em gel de 

agarose submetido a eletroforese. (A). P; Padrão peso molecular Lambda HindIII, 1; 

pBBR1MCS2, 2; pBBR1MCS2 digerido com EcorV, 3; pBBR1MCS-2::phaZa1, 4; 

pBBR1MCS-2::phaZa1digerido com XhoI, 5;pBBR1MCS-2:: phaZa1 digerido com 

XhoI e XbaI. (B). P; padrão peso molecular 1Kb (fermentas), 1; pBBR1MCS-2, 2; 

pBBR1MCS2 digerido com EcoRV, 3; pBBRMCS2::phaZa2, 4; pBBR1MCS-

2::phaZa2 digerido com ApaI, 5; pBBRMCS2::phaZa2 digerido com ApaI e SacI. (C). . 

P; padrão peso molecular 1Kb (fermentas), 1; pBBR1MCS2, 2; pBBR1MCS2 digerido 

com EcoRV, 3; pBBR1MCS-2::phaZa3, 4; pBBR1MCS-2::phaZa3 digerido com 

EcoRI, 5; pBBR1MCS-2::phaZa3 digerido com ApaI. 

 

Para verificar a orientação na qual o inserto se posicionou em relação ao promotor 

PlacZ, presente no plasmídio pBBR1MCS-2, foram realizadas digestões em sítios de restrição 
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únicos presentes tanto no vetor utilizado, quanto no amplicon contendo o gene de interesse 

(Figura 28). Deste modo, a construção pBBR1MCS-2::phaZaI foi digerida com a enzima de 

restrição ApaI, duas bandas foram visualizadas, uma das quais com tamanho de 500 pb 

aproximadamente que corresponde a uma parte de gene phaZa1 e outra de 6,5 kb 

representado a soma do plasmídio (5,1 Kb) mais a outra parte do gene (1,4 Kb). Este padrão 

de bandas é compatível com a inserção do amplicon de tal forma que a transcrição do gene 

phaZa1 pode ser promovida pelo promotor presente no vetor.  

Da mesma forma, foi verificada a orientação do gene phaZa2 em relação ao promotor 

Placz, utilizando a enzima de restrição EcoRV. Foram obtidas duas bandas, uma de 5,5 Kb 

representado a soma dos tamanhos do vetor e parte do inserto e outra de 1,5 Kb pertencente 

ao gene. Esse padrão de bandas é compatível com a inserção do amplicon de tal forma que a 

transcrição do gene phaZa2 pode ser realizada a partir do promotor presente no vetor. 

Por outro lado, quando digerido o plasmídio pBBR1MCS-2::phaZa3 com EcoRI foi 

evidenciada uma banda de 7,4 Kb aproximadamente. Esse padrão é compatível com 

disposição do gene phaZa3 de tal forma que transcrição não pode ser promovida pelo 

promotor presente no plasmídio. O padrão de bandas compatível com a transcrição do gene 

phaZa3 a partir do promotor PlacZ seria: uma banda com 5.5 Kb e outra com 2,0 Kb 

aproximadamente. Desta forma, a transcrição do gene phaZa3 deverá ocorrer a partir de 

promotor presente na sequência amplificada  

 

 

Figura 28-Perfil de imigração em gel de agarose 0,8% mostrando os plasmídios pBBR1MCS-2 

portando os genes phaZa1, phaZa2 e phaZa3 de Ralstonia eutropha: (A). 1, pBBR1MCS-

2::phaZa2 digerido com EcoRV; P, padrão peso molecular Lambda HindIII. (B). 1, 

pBBR1MCS-2::phaZa3  digerido com EcoRI; 2, pBBR1MCS-2::phaZa1  digerido com 

ApaI; P, padrão peso molecular 1 Kb ladder (fermentas). 
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Uma vez avaliada as orientações dos genes em relação ao promotor presente no vetor, 

as construções foram transferidas por conjugação para os mutantes deficientes na mobilização 

de B. sacchari LFM 398, LFM 399 e LFM 403. O mutante LFM 400 não foi utilizado devido 

a problemas de contaminação. 

Como as células de E. coli S17-1 não são capazes de crescer em MM e células de B. 

sacchari não são resistentes a canamicina, as células que se desenvolveram em MMGK são 

linhagens de B. sacchari que receberam o plasmídio que abriga o gene de interesse. Estas 

linhagens recombinantes foram transferidas novamente para MMGK para confirmar este 

fenótipo e em seguida utilizadas para realizar o teste de complementação heteróloga. 

 

Tabela 13 - Linhagens recombinantes de Burkholderia sacchari obtidas por conjugação 

Linhagem Característica 

B. sacchari LFM 398 Km
r
, pBBR1MCS-2::phaZa1Reu 

Km
r
, pBBR1MCS-2::phaZa2Reu 

Km
r
, pBBR1MCS-2::phaZa3Reu 

B. sacchari LFM 399 Km
r
, pBBR1MCS-2::phaZa1Reu 

Km
r
, pBBR1MCS-2::phaZa2Reu 

Km
r
, pBBR1MCS-2::phaZa3Reu 

B. sacchari LFM 403 Km
r
, pBBR1MCS-2::phaZa1Reu 

Km
r
, pBBR1MCS-2::phaZa2Reu 

Km
r
, pBBR1MCS-2::phaZa3Reu 

 

 

O teste preliminar para avaliar o efeito da complementação heteróloga na 

mobilização de P3HB foi levado a cabo através da metodologia desenvolvida neste trabalho 

em meio mineral sólido. Para tanto, cada uma das linhagens recombinantes de B. sacchari 

(Tabela 13), bem como os controles B. sacchari LFM 101::pBBR1MCS-2, LFM 

399::pBBR1MCS-2, LFM 398::pBBR1MCS-2, LFM 403::pBBR1MCS-2 e B. sacchari LFM 

101 foram repicados em meio solido MMS 5/0,5. As placas foram incubadas a 30 °C por 8 

dias e em seguida adicionado o sulfato de amônio nos poços presentes, sendo novamente 

incubadas por mais 7 dias. 
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Figura 29 - Teste de complementação das linhagens recombinantes de B. sacchari abrigando os 

plasmídios pBBR1MCS-2::phaZa1, pBBR1MCS-2::phaZa2 e pBBR1MCS-2::phaZa3, 

em meio mineral 5 g/L de sacarose e 0,5 g/L de sulfato amônio. 

 

 

Na Figura 29 observa-se que com a metodologia empregada, o gene phaZa1 foi capaz 

de restabelecer o fenótipo selvagem, tornando a colônia que antes permanecia opaca em uma 

colônia translúcida  semelhante ao controle, a linhagem selvagem B. sacchari LFM 101. No 

caso dos mutantes abrigando o gene phaZa3, aparentemente a colônia passa a ser um pouco 

mais translúcida  quando comparada com as linhagens mutantes sem plasmídio e mais opaca 

que a linhagem selvagem. Enquanto, os mutantes que receberam o gene phaZa2 continuaram 

apresentando colônias opacas. Deste modo, os resultados indicam que o gene phaZa1 

complementou todos os três mutantes avaliados. O gene phaZa3 complementou parcialmente 

os mutantes e o gene phaZa2 não parece complementar qualquer dos mutantes. Estes 

resultados não permitem indicar em que gene os mutantes estão afetados. Considerando que 

os experimentos em meio mineral sólido são apenas qualitativos e com o objetivo de avaliar o 

nível de complementação que cada um dos genes proporciona aos mutantes, foram realizados 

experimentos em meio líquido com a avaliação do P3HB acumulado e mobilizado por cada 

uma das linhagens abrigando genes phaZ de R. eutropha.  
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Figura 30 - Acúmulo de P3HB nos mutantes deficientes na mobilização LFM 403, LFM 399 e LFM 

398 de Burkholderia sacchari complementados com os genes phaZa1, phaZa2 e phaZa3 

de Ralstonia eutropha. 

 

De acordo como a Figura 30, sob condições de acúmulo, os mutantes não expressando 

qualquer plasmídio acumularam quantidades de P3HB semelhantes ao valor atingido pela 

linhagem selvagem, não confirmando o que havia sido observado inicialmente (Item 5.3) que 

os mutantes apresentariam maior capacidade de acúmulo de P3HB. Em contradição maior a 

essa observação inicial, foi o fato que os mutantes expressando apenas o plasmídio 

pBBR1MCS-2 apresentaram capacidade de acúmulo inferior a linhagem selvagem. O mutante 

LFM398 quando expressando os genes phaZa1 e phaZa3 apresentou acúmulo de P3HB 

inferior ao valor observado quando apenas o vetor foi expresso. O mutante LFM399 

expressando os genes phaZa1, phaZa2 ou phaZa3 apresentou acúmulo de P3HB inferior a 

essa linhagem expressando apenas o vetor. O mutante LFM403 expressando os genes phaZa2 

e phaZa3 apresentou acúmulo de P3HB inferior a essa linhagem expressando apenas o vetor. 

A interpretação desses resultados é bastante difícil. Em princípio, esperava-se que as enzimas 

mais ativas na mobilização de P3HB (phaZa1 e phaZa3) promovessem um menor acúmulo 

desse polímero, devido a maior intensidade na sua mobilização. Sandoval et al. (2005) e Yuan 

et al. (2008) também observaram uma redução na capacidade de acúmulo de PHAMCL por P. 

putida KT2442 superexpressando o gene phaZa1. Os resultados neste trabalho não são, 

entretanto, completamente compatíveis com essa hipótese. Embora a expressão do gene 

phaZa1 tenha demonstrado nos testes em meio mineral sólido como mais efetiva em 
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promover a mobilização do P3HB, em pelo menos um caso (mutante LFM403) observa-se 

que não há redução do polímero acumulado. Por outro lado, a expressão do gene phaZa2, que 

demonstrou nos testes em meio mineral sólido menor efetividade em promover a mobilização 

de P3HB, levou a uma redução do P3HB acumulado em todos os mutantes. Esse último 

resultado sugere que mesmo o produto do gene phaZa2 pode estar envolvido na mobilização 

de P3HB nas linhagens recombinantes de B. sacchari. 

Os resultados mostrados na Figura 31 confirmam que os mutantes apresentam uma 

capacidade de mobilização de P3HB significativamente menor que a linhagem selvagem, 

abrigando ou não o plasmídio pBBR1MCS-2. Mutantes de B. sacchari abrigando os genes 

phaZa1, phaZa2 ou phaZa3 em plasmídio apresentaram um aumento na taxa de mobilização 

de P3HB em relação às linhagens mutantes abrigando apenas o vetor. Esses resultados são 

compatíveis com uma atividade de mobilização de P3HB pelo produto de qualquer desses três 

genes de P3HB despolimerases intracelulares de R. eutropha. York et al. (2003) e Kobayashi 

et al. (2003) verificaram uma atividade menor de mobilização de P3HB em mutantes 

isogênicos afetados em phaZa1, phaZa2 e phaZa3, entretanto, não avaliaram o 

restabelecimento do fenótipo selvagem pela expressão desses genes. Neste trabalho, 

verificou-se que os produtos dos genes phaZa1, phaZa2 ou phaZa3 de R. eutropha 

apresentam atividade de mobilização de P3HB quando expressos em mutantes de B. sacchari 

afetados na mobilização desse polímero. 

A mobilização de P3HB por mutantes abrigando o gene phaZa1 de R. eutropha 

atingiu valores até mesmo superiores àqueles detectados com a linhagem selvagem. Esse 

resultado pode ser devido a uma superexpressão desse gene, seja devido ao número de cópias 

maior, ou a uma taxa de transcrição aumentada devido a presença do promotor PlacZ 

antecedendo-o. Por outro lado, mutantes abrigando os genes phaZa2 ou phaZa3, embora 

apresentado taxas de mobilização de P3HB superiores aos controles (abrigando somente o 

vetor) não atingiram os valores de mobilização da linhagem selvagem.  

Esses resultados sugerem que os mutantes devem estar afetados no gene phaZa1, uma 

vez que sua superexpressão permite atingir valores de mobilização superiores à linhagem 

selvagem. Além disso, a superexpressão dos genes phaZa2 e phaZa3 promoveu um aumento 

na taxa de mobilização, embora não tenham permitido atingir os valores de mobilização 

realizados pela linhagem selvagem, o que sugere que esses genes, mesmo quando 

superexpressos, são capazes apenas de suplantar parcialmente a mutação. 
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Embora os experimentos em meio mineral líquido tenham demonstrado mobilização 

decorrente da superexpressão dos genes phaZa1, phaZa2 ou phaZa3; em meio mineral sólido, 

não foi possível observar este evento em mutantes abrigando o gene phaZa2. Isso 

provavelmente ocorre devido à presença de quantidades ainda expressivas do polímero não 

mobilizado no interior das células, mantendo a opacidade da colônia. Esses resultados 

sugerem que existe um limiar de detecção nos experimentos em meio mineral sólido e que 

mutantes mesmo apresentando uma diferença significativa na taxa de mobilização poderão 

não ser detectados por essa metodologia.  
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Figura 31 - Mobilização de P3HB em mutantes de Burkholderia sacchari deficientes na mobilização 

complementados com os genes phaZa1, phaZa2 e phaZa3 de Ralstonia eutropha. 

 

Os resultados até o momento sugerem que o gene phaZa1 é o mais relevante para a 

mobilização de P3HB em B. sacchari. Dados bibliográficos indicam que o produto do gene 

phaZa1 é o mais importante no processo de mobilização em R. eutropha. Uma redução de 

apenas 36% de mobilização de P3HB durante 80 horas de cultivo limitado em fonte de 

carbono, foi observada em mutantes deletado no gene phaZa1 de R. eutropha (SAEGUSA et 

al., 2001). 
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5.5 Seleção de mutantes afetados na mobilização de P3HB por transposon mini-Tn5 

 

Outra estratégia abordada neste trabalho para avaliar o sistema de mobilização de B. 

sacchari foi a obtenção e estudo de novos mutantes afetados no sistema, através de duas 

metodologias, por irradiação ultravioleta e uso de transposon mini-Tn5. 

A mutação por irradiação ultravioleta foi feita no mutante LFM 403 para obter mutantes de 

segunda geração afetados ainda mais na mobilização de P3HB. Através da metodologia de 

enriquecimento (FILIPOV, 2000), foram avaliados 3064 clones em meio mineral sólido, não 

sendo identificado nenhum mutante que apresentasse diferença em relação à opacidade das 

colônias quando comparado com o controle LFM 403. Isto devido á dificuldade para 

visualizar a diferença entre o controle e os mutantes de segunda geração, pois o controle já 

apresentava opacidade e esperava-se obter mutantes ainda mais opacos, devido à presença de 

teores maiores de P3HB, porém, este fenótipo não foi observado. 

Dada a dificuldade em conseguir mutantes de segunda geração desejados, outra 

estratégia abordada foi a obtenção de mutantes de primeira geração utilizando-se mutação por 

transposon mini-Tn5. 

A escolha de mutagêneses por inserção aleatória de transposon neste trabalho se deu 

porque B. sacchari é uma nova linhagem bacteriana isolada, cujo genoma é pouco conhecido 

e este tipo de sistema é recomendado (DE LORENZO et al., 1990). Esta estratégia é bastante 

interessante, pois a partir dos mutantes é possível clonar a região de inserção do transposon e, 

posteriormente, por sequenciamento de regiões adjacentes ao sitio de inserção, identificar o 

gene afetado (Figura 32). O principal motivo em obter linhagens mutantes de B. sacchari foi a 

busca de novos genes relacionados ao sistema de mobilização de P3HB. Nenhum trabalho, 

usando técnicas de mutagênese por transposon para o estudo da mobilização de polímeros de 

cadeia curta foi publicado. Em essência, as metodologias aplicadas até o momento basearam-

se primeiro na identificação de sequências similares a PHA despolimerases intracelulares ou 

oligômeros hidrolases em genomas disponíveis, para clonagem e geração de mutantes 

“knockout”. A mutação por inserção de transposon tem sido bem sucedida em diversas 

espécies bacterianas como Caulobacter crescentus (BRAZ, 2006), Pseudomonas putida LFM 

046 (SILVA-QUEIRÓZ et al., 2008) e em B. sacchari (NOGEIRA, 2006 e MENDONÇA, 

2009). 
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Figura 32 - Esquema do transposon mini-Tn5. O cromossomo de B. sacchari esta indicado 

em vermelho, acima das caixas estão indicados aos sítios de restrição 

reconhecidos pela enzima PstI, verde representa as IS do Tn5, azul indica o gene 

de resistência a canamicina do Tn5, em amarelo está o gene repórter lacZ sem 

promotor. 

 FONTE: Braz. (2006). 

 

A mutagêneses foi realizada através da inserção do transposon mini-Tn5, que se insere 

ao acaso no genoma de B. sacchari (NOGUEIRA, 2006). A transposição ocorreu após 

conjugação da linhagem selvagem B. sacchari LFM 101 com E. coli S17-1 doadora, portando 

plasmídio suicida pUT-Km2 que contem o mini Tn5, conferindo resistência a canamicina ao 

organismo que o contém. Uma característica importante deste transposon, é que o gene da 

transposase, proteína que promove a inserção, encontra-se no vetor, ou seja, fora do elemento 

transponível, sendo assim, o genoma não sofreria nova transposição, uma vez inserido o mini-

Tn5, pois o gene codificador da proteína necessária para este evento é perdido junto com o 

restante do vetor (DE LORENZO et al.,1998). 

Os mutantes de B. sacchari que receberam o vetor foram selecionados por 

crescimento em MMGK sólido. A avaliação de mutantes deficientes no sistema de 

mobilização de P3HB foi realizada através da metodologia desenvolvida neste trabalho e 

descrita no item 5.2. Assim, foi possível avaliar uma biblioteca de mutantes de 

aproximadamente 10 mil clones em meio MMS5/0,5, dos quais dois clones mutantes 

(NAM03 e NAM04) foram selecionados por preservar a opacidade das colônias sob 

condições de mobilização. 

 

 IS-0 IS-1 lacZ Kan
r 

PstI      PstI      PstI 
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Uma característica importante foi observada no mutante NAM04, a opacidade da 

colônia do mutante foi menor (Figura 33) quando comparada com o controle LFM 403 e 

maior que a linhagem selvagem B. sacchari. Já o mutante NAM03 apresentou opacidade 

similar ao controle LFM 403 (Figura 34). 

Figura 33- Comparação de opacidade do mutante NAM03 de Burkholderia sacchari obtido por transposon 

mini-Tn5 com a linhagem controle LFM 403 obtida por irradiação ultravioleta. 

 

Figura34.- Comparação de opacidade do mutante NAM04 de Burkholderia sacchari obtido por 

transposon mini-Tn5 com a linhagem controle LFM 403 obtida por irradiação ultravioleta. 

 

Estes dois mutantes foram submetidos a ensaios de cinética de mobilização para 

confirmar o fenótipo observado em meio mineral sólido. Para tanto, os mutantes (NAM03 e 

NAM04) e os controles (LFM 101 e LFM 403) foram inoculados em CN por 24 horas para o 

LFM 403 
NAM04 

LFM 403 

NAM03 
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crescimento, após este período foram transferidos para o meio de acúmulo por mais 24 horas 

e finalmente colocados sob condições de mobilização. A partir deste ponto, foram retiradas 

amostras periodicamente durante 120 horas para medições de teor de P3HB e massa seca 

celular.  
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Figura 35 - Cinética de mobilização dos mutantes afetados pelo transposon mini-Tn5 em meio 

mineral contendo 3g/L de Sulfato de amônio sem fonte de carbono. (A) Massa seca 

celular; (B) Porcentagem de mobilização de P3HB.  NAM03,  NAM04,  LFM 

101,  LFM 403.  

 

Após 24 horas sob condições de acúmulo, observa-se que o controle LFM 403 

apresentou valores maiores de massa seca celular (3,45g/L) quando comparado com as outras 

linhagens, os valores de massa seca celular da linhagem selvagem e o mutante NAM04 foram 

próximas a 3g/L, enquanto o mutante NAM03 revelou o menor valor de massa seca celular 

(2,2g/L). Ao final da fase de acúmulo de P3HB, os teores de P3HB correspondiam a 42,59%, 

40,93%, 35,33% e 30,45% da massa seca celular nas linhagens LFM 403, NAM03, LFM 101 

A 

B 
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e NAM04, respectivamente. Foi evidente que apesar de apresentar o menor valor de massa 

seca celular, o mutante NAM03 acumulou taxas maiores de P3HB que a linhagem selvagem. 

Sob condições de mobilização, tanto a linhagem selvagem (LFM 101) como seus 

mutantes apresentaram o mesmo comportamento com relação à massa seca celular. Durante 

as primeiras 24 horas a massa seca celular diminuiu drasticamente para 1,5 g/L 

aproximadamente e após este período permaneceu constante ao longo do cultivo (Figura 

35A). O teor de P3HB ao final da fase de mobilização atingiu valores diferentes, o máximo 

valor foi observado para o mutante NAM03 com 31,39%, seguido pelo mutante LFM 403 

com 21,11% e NAM04 que chegou a 14,74%. 

Quanto à mobilização de P3HB. foi observado que em todas as linhagens o maior 

consumo de polímero apresenta-se nas primeiras 24 horas, e como esperado o maior valor 

atingido foi da linhagem selvagem LFM 101 (91%), seguido pelo mutante NAM04 e o 

controle LFM 403 com 67%, o menor valor foi atingido pelo mutante NAM03 com 39% de 

P3HB mobilizado (Figura 35B). Posteriormente, o comportamento de mobilização 

permaneceu constante ao longo do cultivo. Estas cinéticas de mobilização evidenciam perfis 

diferentes entre os dois mutantes obtidos por transposon mini-Tn5, indicando possíveis 

mutações em genes diferentes.  

A Figura 36 demonstra que existe uma diferença significativa entre as taxas de 

mobilização exibidas pelos mutantes NAM03 e NAM04 quando comparada à linhagem 

selvagem (LFM 101). O mutante NAM04 demonstrou uma capacidade de mobilização de 

P3HB semelhante àquela apresentada pelo mutante por UV LFM 403. 
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Figura 36- Mobilização de P3HB por Burkholderia sacchari LFM 101, LFM 403 (mutante por UV) e 

seus mutantes afetados pelo transposon mini-Tn5 (NAM03 e NAM04). 
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Uma vez confirmado que os mutantes apresentavam deficiência na mobilização de 

P3HB, partiu-se para a identificação dos genes afetados pela inserção do transposon mini-

Tn5. Para esse fim, o DNA genômico dos mutantes NAM03 e NAM04 foi digerido com a 

enzima de restrição PstI e ligados ao plasmídio pUCBM20 também digerido com PstI. O 

produto de ligação foi transferido por eletroporação (Item 4.7.5.2) para E. coli XL1-Blue.  

A seleção dos clones foi realizada com as duas marcas de resistência, ampicilina 

presente no vetor e canamicina contida no transposon. Os clones selecionados para 

sequenciamento foram os que apresentaram fragmentos maiores que 1,75 Kb correspondente 

ao cassete de canamicina do transposon.  

Através desta metodologia foi possível obter um clone abrigando fragmento de DNA 

do mutante NAM04 com tamanho de 4 Kb (Figura 22A, discutidos mais adiante). Por sua 

vez, clones do mutante NAM03 não foram obtidos com este procedimento, pois em todas as 

tentativas houve crescimento somente de bactérias resistentes a ampicilina, resultado da 

transformação de células de E. coli XL1-Blue contendo só o plasmídio ou plasmídio ligado a 

fragmentos de DNA de B. sacchari sem gene de resistência a canamicina. Considerando que 

somente 2 uL do volume total da reação de ligação são usados para transformar as células, 

avaliou-se a utilização de volumes maiores da mistura de ligação na eletroporação. Assim, foi 

necessário fazer diálises das misturas de ligação com membrana de 0,025 μm de poro para 

tirar os sais presentes na reação e o volume total (20μL) foi utilizado na eletroporação. Com 

este procedimento foram obtidos 13 clones resistentes tanto a canamicina quanto ampicilina, 

dos quais quatro foram selecionados. 

O DNA plasmidial dos quatro clones de E. coli XL1-Blue foi extraído e digerido com 

a enzima de restrição PstI. A Figura 37 mostra que o perfil dos mutantes é o mesmo, exibindo 

uma banda de 2,7 Kb que corresponde ao plasmídio pUCBM20 digerido com PstI e mais duas 

bandas de 5 Kb e 3,8 Kb aproximadamente.  
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Figura 37 - Perfil eletroforético em gel de agarose 0,8% do DNA plasmidial de alguns dos clones 

obtidos, digeridos com PstI. (P) padrão de massa molecular High DNA Mass Ladder 

(invitrogen). (1) pUCBM20 digerido com PstI. As caneletas 2 a 5 correspondem aos 

clones da linhagem mutante NAM03, digeridos com PstI. 

 

Os genes interrompidos destes quatro mutantes foram identificados por 

sequenciamento e as sequências de nucleotídeos foram comparadas com as sequências 

depositadas em banco de dados. Assim, o sitio interrompido pelo transposon nos quatro 

mutantes apresentou uma alta identidade (aproximadamente 83%) com genes anotados como 

codificando P3HB despolimerases intracelulares de diferentes espécies do gênero 

Burkholderia (Figura 38). Quando a sequência de nucleotídeos foi comparada com o genoma 

de R. eutropha revelou 77% de identidade com o gene phaZa1. Estudos recentes in vivo 

demonstraram que somente o gene phaZa1 de R. eutropha atua como despolimerase 

intracelular liberando ao meio quantidades significativas de monômeros 3HB, quando phaZa1 

foi substituído por outras despolimerases intracelulares ou oligômero hidrolases (phaZb, 

phaZc ou phaZd1) pequenas quantidades de 3HB foram detectadas (UCHINO; SAITO; 

JENDROSSEK., 2008). Igualmente, em estudos in vivo a expressão do gene phaZa1 e genes 

da biossíntese de R. eutropha (phaCAB) em E. coli, demonstraram a importância deste gene 

para a sobrevivência dos microrganismos sob condições de estresse ambiental (limitação em 

fonte de carbono, choque térmico, acidez) (WANG et al., 2009). Em Burkholderia sacchari, 

PhaZa1 também parece representar a enzima mais importante neste sistema, uma vez que 

mutação no gene que a codifica causa redução da mobilização do P3HB. Nesse mutante, 

apenas 38% do P3HB acumulado foi mobilizado (Figura 36) e aparentemente o teor de 

acúmulo é maior nesta linhagem quando comparada à linhagem selvagem. Porém, ainda 
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ocorre mobilização do polímero acumulado neste mutante, indicando o possível envolvimento 

de mais de uma enzima despolimerase intracelular neste sistema.  

Do ponto de vista Biotecnológico, dois efeitos interessantes poderiam ser obtidos 

através de mutações em genes associados à mobilização de P3HB: (i) aumento do teor de 

P3HB acumulado, uma vez que se evita ciclos fúteis de produção e mobilização; (ii) aumento 

da massa molar do polímero produzido. Cai et al. (2009) avaliaram a produção de PHAMCL 

em mutante de P. putida KT2442 no qual o gene phaZ foi eliminado (mutante KTMQ01). 

Foram obtidos maiores valores de biomassa seca celular e de teores de polímero (80%) 

acumulado, embora não foram observados aumentos na massa molar do PHA sintetizado. 

Estudos do processo de biossíntese de P3HB em mutantes de B. sacchari afetados em genes 

associados à mobilização de P3HB deverão ser realizados no futuro para avaliar os efeitos 

dessas mutações na eficiência de acúmulo do polímero, bem como na massa molar do 

polímero sintetizado. 
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Figura 38- Alinhamento e identificação da sequência da região interrompida pelo mini-Tn5 na 

linhagem mutante de Burkholderia sacchari NAM03 . 

 

Uma vez que apenas um clone abrigando o fragmento interrompido pelo transposon 

foi obtido para o mutante NAM04, foi avaliado se o transposon havia se inserido em mais de 

uma posição no genoma desse mutante. Para tanto, foi realizado “Southern blot” utilizando o 

DNA genômico do mutante NAM04 digerido com a enzima de restrição PstI e sonda 

específica para detecção do gene associado a resistência a canamicina presente no transposon 

mini-Tn5 (Figura 39B). Este procedimento foi realizado, pois se dois ou mais eventos de 

transposição tivessem ocorrido, o fragmento clonado poderia não corresponder ao gene 

interrompido que causa o fenótipo observado (redução na mobilização de P3HB). O resultado 

observado na Figura 39A indica que houve apenas uma inserção do transposon no genoma do 
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mutante NAM04, uma vez que a sonda detectou apenas um fragmento e apresentado o 

tamanho esperado (4 Kb).  

 

A B 

Figura 39 - (A) Perfil eletroforético em gel de agarose 0.8% do DNA plasmidial do clone NAM04(P) 

padrão de peso molecular 1Kb Ladder (fermentas); (1) pUCBM20 digerido PstI, 2,7 Kb; 

(2) pUCBM20::fragmentoNAM04 sem digerir; (3) pUCBM20::fragmentoNAM04 

digerido com PstI. (B) Hibridação do DNA genômico do mutante NAM04 utilizando a 

sonda Tn903 (1) DNA mutante NAM04 digerido com PstI(2) DNA B. sacchari LFM101 

digerido com PstI, controle negativo.  

 

Uma vez confirmada a inserção única no mutante NAM04, partiu-se para o 

sequenciamento e identificação do gene afetado pelo transposon. A sequência de nucleotídeos 

da região do genoma de B. sacchari ao lado do sítio de inserção do transposon mini-Tn5 foi 

comparada às sequências de nucleotídeos disponíveis no GenBank (BLASTn). O sítio de 

interrupção pelo transposon apresentou alta identidade (87%) com região abrigando genes que 

putativamente codificam uma serino peptidase LonA S16 em B. xenovorans LB400, B. 

phymatum STM815, B. phytofirmans PsJN, Burkholderia sp. 383 e B. multivorans ATCC 

17616 (Figura 40). 

As serino peptidases Lon-A pertencem à família S16 codificada pelo gene lon. O sítio 

catalítico na LonA de E. coli é composto por uma serina na posição 679 e uma lisina na 

posição 722 (RAWLINGS e BARRETT, 1993; POLGÁR, 2005). São enzimas dependentes 

de ATP, estão envolvidas na degradação de proteínas em geral, proteínas de regulação de 

genes de expressão, proteínas de biossínteses e rearranjo da parede celular e proteínas de vida 

curta (POLGÁR, 2005; SREEDHARA e GOLDBERG, 1981). 

2 
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Figura 40 - Alinhamento da sequência da região interrompida pelo transposon mini-Tn5 da linhagem 

mutante NAM04 com o banco de dados do “Genbank”. 

 

Ao serem alinhadas as sequências de aminoácidos dessas serino peptidases 

encontradas no gênero Burkholderia foram evidenciadas regiões altamente conservadas, 

identificando-se a serina 681 e a lisina 724 como resíduos que devem compor o sítio 

catalítico. É interessante notar que também foi encontrada na sequência desses genes de 
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Burkholderias uma “lípase box” (G-X-S-A-G) comumente encontrada em PHA 

despolimerases extracelulares de Acidovorans sp, Delftia acidovorans, Comamonas sp., 

Raltonia pickettii T1 e em algumas PHA despolimerases intracelulares e oligômero hidrolases 

de R. eutropha e Rhodospirillum rubrum (ZHANG et al.,1999; SUGIYAMA et al.,2002; 

SAEGUSA; SHIRAKI; SAITO, 2002; HANDRICK et al., 2004). Quando analisada a 

organização estrutural nos genomas de Burkholderia spp., observa-se que o gene se encontra 

flanqueado por genes que codificam uma proteína dependente ATP – CLP e proteínas Hbs ou 

RNAt de diferentes aminoácidos (Figura 41).Quando alinhada com as despolimerases 

intracelulares (PhaZa1, PhaZa2 e PhaZ3) bem como despolimerases extracelulares de 

Burkholderia spp. não se encontrou similaridade. 

Duas hipóteses podem ser formuladas a partir dos resultados obtidos. A primeira 

consideraria que o gene inativado corresponde a uma peptidase envolvida na ativação de PHA 

despolimerases intracelulares em Burkholderia e por esse motivo observa-se uma redução na 

mobilização de P3HB em B. sacchari com a inativação desse gene.  

Handrick et al. (2004) observaram uma eficiente atividade despolimerase intracelular 

em grânulos nativos de P3HB de R. rubrum quando os grânulos foram submetidos a pré-

tratamento com tripsina (serino peptidase), sugerindo a existência de uma proteína ativadora 

de hidrólises de PHA. Posteriormente, foi observado que esta proteína possui características 

similares às PHAsinas capaz de se ligar a PhaP presentes nos grânulos (PHAn) de R. rubrum 

in vitro, assumindo então, que esta enzima pode remover proteínas presentes no grânulo como 

PHAsinas causando desequilíbrio na membrana, de modo que a molécula fica parcialmente 

exposta à atividade PHA despolimerase intracelular (HANDRICK et al., 2004). 

Tratamento com protease também aumentaram a taxa de mobilização de PHA em 

grânulos nativos de Zooglena ramigera, P. denitrificans e Bacillus thuringensis (SAITO et 

al., 1992; GAO et al., 2001; TSENG, CHEN e SHAW, 2006).  
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Figura 41 - Organização estrutural do gene que codifica para a Lon-A serino peptidase em 

Burkholderia spp. 
 

A segunda hipótese é formulada levando em consideração que a enzima possui “lípase 

box” semelhante a outras PHA despolimerases. Isto pode ser um indicativo da existência de 

uma nova PHA despolimerase intracelular envolvida na mobilização de PHA, ainda não 

relatada. Considerando que a inativação do gene lonA levou a uma redução na mobilização de 

PHA inferior àquela observada com a interrupção do gene phaZa1, é provável que esse gene 
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constitua uma PHA despolimerase intracelular menos relevante, ou então exerça seu papel 

regulatório apenas sobre enzimas menos relevantes na mobilização. 

Em uma tentativa de analisar a função do produto do gene lonA em B. sacchari, foi 

avaliada a complementação dos mutantes interrompidos pelo transposon mini-Tn5 utilizando 

o gene phaZa1 de R. eutropha (Figura 42). A superexpressão do gene phaZa1 de R. eutropha 

levou a mobilização total do P3HB acumulado nos mutantes NAM03 e LFM 403 e em níveis 

semelhantes aos observados para linhagem selvagem para o caso do mutante NAM04. Estes 

resultados sugerem que LonA pode ser uma PHA despolimerase intracelular cujo efeito pode 

ser suplantado por uma outra enzima com a mesma função sendo superexpressa. 

Uma forma de avaliar mais precisamente o papel do produto do gene lonA seria a 

construção de linhagens de E. coli  recombinantes abrigando tanto os genes de acúmulo de 

P3HB como de mobilização, como foi realizado para avaliar o papel dos produtos dos genes 

phaZa1, phaZb, phaZc e phaZd1 (UCHINO; SAITO; JENDROSSEK, 2008). Desta forma, 

seria possível confirma se o produto do gene lonA realmente promove a mobilização do PHA 

acumulado.  
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Figura 42 – Mobilização de P3HB de mutantes afetados na mobilização (transposon mini-tn5) quando 

complementados com o gene phaZa1 de Ralstonia eutropha. 
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6 CONCLUSÕES  

 

 A análise de genomas de Burkholderia spp. demonstra que genes ortólogos a phaZa1 e 

phaZd1 de R. eutropha são frequentemente encontrados nesse gênero bacteriano 

(presente em 12 de 12 genomas analisados). Ortólogos do gene phaZa2 de R. eutropha 

também foi encontrado em sete de doze genomas de Burkholderia spp. analisados.  

 Dois novos genes de PHA despolimerases intracelulares (phaZa6 e phaZd1b) que não 

encontram ortólogos em R. eutropha foram identificados em alguns genomas de 

Burkholderia spp. 

 Genes ortólogos a phaY1 e phaY2 de R. eutropha foram encontrados em 12 de 12 

genomas de Burkholderia spp. analisados. 

 O gene phaZa1 de R. eutropha foi capaz de complementar eficientemente a 

mobilização de P3HB em mutantes de B. sacchari. Os genes phaZa2 e phaZa3 

também aumentaram a taxa de mobilização de P3HB nesses mutantes. Os resultados 

sugerem que diferentes PHA despolimerases intracelulares podem estar envolvidas na 

mobilização de P3HB em B. sacchari. 

 Foi desenvolvida metodologia que permite detectar em meio mineral sólido mutantes 

afetados na mobilização do P3HB, bem como o efeito de produtos gênicos na 

complementação de mutantes. O método se mostrou mais sensível sem o uso dos 

corantes lipofílicos "Sudan Black B" ou "Nile Red". Os testes de complementação 

evidenciaram que existe um limiar de detecção para este método. 

 Utilizando a metodologia de detecção de mutantes afetados na mobilização de PHA, 

foram obtidos dois mutantes com interrupção gênica pelo transposon mini-Tn5 e 

afetados na mobilização de P3HB. Um dos mutantes apresentou interrupção no gene 

phaZa1. O outro mutante apresentou interrupção em gene nunca antes associado ao 

processo de mobilização de P3HB. Esse gene pode estar associado a ativação do 

processo de mobilização, ou ainda representar uma nova PHA despolimerase 

intracelular não descrita anteriormente. 
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