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“The more I learn, the more I realize how much I don't know.”  



 

RESUMO 

 

CARDOSO, L. O. B. Bioconversão de Metano em Polihidroxibutirato (PHB). 2021. 104 f. 
Tese (Doutorado em Biotecnologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2021. 
 

O gás metano (CH4) é considerado um dos principais gases de efeito estufa (GHGs) e o 

aumento de suas emissões agrava o aquecimento global, especialmente porque o metano 

apresenta efeitos 84 vezes mais potentes que o dióxido de carbono (CO2). Outro problema 

ambiental recorrente é a poluição por plásticos derivados de petróleo, que não são materiais 

biodegradáveis. Por muitas vezes eles são descartados inadequadamente, o que gera poluição 

terrestre e marinha, afetando diversos ecossistemas. Este trabalho propõe uma alternativa para 

resolução de ambos os problemas ambientais: analisar a bioconversão do metano em 

polihidroxibutirato (PHB), um polímero biodegradável produzido por bactérias metanotróficas 

presentes no meio ambiente. O PHB possui propriedades semelhantes às do polipropileno, 

podendo servir como seu potencial substituto. A principal desvantagem do PHB é seu alto custo 

de produção que pode ser solucionado ao utilizar um substrato abundante, barato e com amplo 

apelo ambiental como o gás metano. Para tanto, quatro consórcios metanotróficos foram 

obtidos a partir de enriquecimento de amostras de áreas de manguezal, os quais se mostraram 

tolerantes à altas concentrações de metano (≅ 70%) e foram testados para produção de PHB 

sob diferentes condições. A partir de análise metagenômica verificou-se que o gênero 

Methylosinus foi predominante, o que pode ser resultado de seleção indireta devido à ausência 

de cobre durante o enriquecimento metanotrófico. Utilizando uma combinação de processo de 

produção de PHB em dois estágios com renovação periódica de atmosfera contendo 12,3% 

(v/v) de metano em ar e 10 µM Cu2+ em meio Nitrate Mineral Salts (NMS), os melhores 

resultados foram obtidos. O consórcio 1SED, cuja composição foi predominante em 54% por 

Methylosinus atingiu produção de 183 ± 14 mg.L-1 de PHB após 5 dias em fase de acúmulo, 

com produtividade de 35 mg.L-1.d-1 e conversão de substrato em bioprodutos de 270 mg.g-1. 

Estes resultados mostram o potencial do consórcio em bioconverter o metano em um produto 

de interesse e fornece base para analisar a viabilidade industrial da produção do PHB. 

  

Palavras-chave: Polihidroxialcanoatos, Bactérias Metanotróficas, Bioprodutos, Biopolímeros, 

Bioplásticos. 



 

ABSTRACT 

 

CARDOSO, L. O. B. Bioconversion of Methane into Polyhydroxybutyrate (PHB). 2021. 
104 p. Ph.D. Thesis (Biotechnology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2021. 
 

Methane gas (CH4) is considered one of the main greenhouse gases (GHGs), and the 

sharp increase in its emissions worsens global warming, especially as methane presents 84 

times more potent effects than carbon dioxide (CO2). Another recurring environmental problem 

is oil-based plastic pollution, which is not a biodegradable material. They are often discarded 

inappropriately, which generates terrestrial and marine pollution, affecting several ecosystems. 

This work comes up with an alternative to solve both environmental problems: to analyze 

methane bioconversion in polyhydroxybutyrate (PHB), a biodegradable polymer produced by 

methanotrophic bacteria present in the environment. PHB has similar properties to 

polypropylene, being able to serve as its potential substitute. The main disadvantage of PHB is 

its high production costs, which could be solved using an abundant and cheap substrate with a 

broad environmental plead such as methane. For this purpose, four methanotrophic consortia 

were obtained from the enrichment of samples from mangrove areas, which showed high 

tolerance to increasing methane concentrations (≅ 70%) and were tested for PHB production 

under several conditions. From metagenomic analysis it was found that the genus Methylosinus 

was predominant, which may be a result of indirect selection due to the absence of copper 

during the methanotrophic enrichment. Using a combination of a two-stage PHB production 

process with a periodically renewed atmosphere containing 12.3% (v/v) of methane in air and 

10 µM Cu2+ in Nitrate Mineral Salts (NMS) medium, the best results were obtained. 

Consortium 1SED, which composition was predominant by 54% of Methylosinus, reached 

production of 183 ± 14 mg.L-1 of PHB after 5 days under accumulation phase, achieving 

productivity of 35 mg.L-1.d-1 and substrate to bioproduct conversion of 270 mg.g-1. These 

results indicate the consortium’s potential in methane bioconversion into a product of interest, 

providing the basis to analyze the industrial viability of producing PHB. 

 

Keywords: Polyhydroxyalkanoates, Methanotrophs, Bioproducts, Biopolymers, Bioplastics.
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1 INTRODUÇÃO 

O metano (CH4), juntamente com o dióxido de carbono (CO2) e o óxido nitroso (N2O), 

constituem os principais gases de efeito estufa (GHG), sendo este um dos principais problemas 

ambientais enfrentados pela humanidade atualmente. Entre a década de 2008 - 2017, as 

emissões de CH4 anuais somaram aproximadamente 576 milhões de toneladas, valor 5% maior 

que a média anual da década anterior (SAUNOIS et al. 2020). Desse total, cerca de 2,9% de 

emissões de GHGs pertence ao Brasil, tornando-o o sétimo maior emissor de GHGs do mundo 

(SEEG, 2019).  

Apesar de o CH4 ter uma meia-vida menor que o CO2 na atmosfera, o efeito de 1 

tonelada de metano equivale a 28 toneladas de CO2 em um horizonte de 100 anos (IEA, 2020; 

MYHRE et al. 2014). Logo, suas emissões potencializam as mudanças climáticas resultantes 

do efeito estufa. Além disso, o balanço de metano dos últimos anos mostra rápida evolução em 

suas emissões se comparado ao níveis pré-industriais (DLUGOKENCKY, 2021; SAUNOIS et 

al. 2020), o que ressalta a necessidade de medidas mais rigorosas em políticas de abatimento 

de GHGs. 

Outro problema ambiental tão importante quanto as emissões de GHGs é a poluição 

mundial por plásticos. Geyer, Jambeck e Law (2017) estimam que 8,3 bilhões de toneladas de 

plásticos foram produzidas desde 1950 até 2015. Considerando que a maioria destes plásticos 

são derivados de petróleo, não-biodegradáveis, e que demoram entre 100 e mais de 1000 anos 

para se decomporem no meio ambiente, todo material plástico já produzido um dia, ainda existe 

(CHAMAS et al. 2020).  

Alguns dos principais tipos de plásticos mais produzidos e utilizados mundialmente são 

o polipropileno (PP) e o polietileno (PE), principalmente para produção de sacolas plásticas 

(GEYER; JAMBECK; LAW, 2017). Em sua maioria, estes são materiais de uso único que, 

muitas vezes, são descartados inapropriadamente, favorecendo o acúmulo de plásticos no meio 

ambiente, tanto nos ecossistemas terrestres, quanto nos marinhos. Inclusive, estima-se que mais 

de 75% dos resíduos plásticos terrestres tenham atingido o oceano (ANDRADY, 2011), o que 

causa efeitos ecológicos e socioeconômicos negativos. Além de causar sufocamento e 

intoxicação nos animais, o turismo, a pesca e as atividades portuárias são importantes atividades 

econômicas afetadas pela poluição com resíduos plásticos (THUSHARI; SENEVIRATHNA, 

2020; BEAUMONT et al. 2019). 
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Devido à extensiva produção de materiais plásticos estima-se que, até 2050, este setor 

será responsável por 20% do consumo mundial de petróleo (SHEN et al., 2020; ZHU e WANG, 

2020). Considerando a instabilidade do preço dos barris, a eventual escassez dessa matéria-

prima fóssil e o prejuízo que os materiais plásticos causam por serem recalcitrantes no meio 

ambiente, os bioplásticos têm sido explorados para substituir estes materiais. Contudo, nem 

todo bioplástico é biodegradável. Alguns plásticos “verdes” são produzidos a partir de matérias-

primas renováveis, principalmente de plantas, e podem até ajudar na diminuição da emissão de 

GHGs para a atmosfera, mas ainda representam uma ameaça ambiental pois não são 

biodegradáveis. Com o decorrer do tempo, este material sofre somente fragmentação, 

resultando em pedaços plásticos menores, ocasionando outro tipo de poluição: por 

microplásticos (NARAYAN, 2014).  

Nesse sentido, os polihidroxialcanoatos (PHAs) apresentam uma alternativa vantajosa: 

eles são uma classe de polímeros biodegradáveis, produzidos por microrganismos presentes no 

meio ambiente, que podem ser obtidos a partir de fontes renováveis e apresentam características 

físico-químicas semelhantes aos plásticos derivados de petróleo, servindo como potenciais 

substitutos (ANJUM et al. 2016, KUMAR et al. 2020). Devido às vantagens que eles 

apresentam, algumas empresas têm investido em sua produção em escala industrial, contudo os 

PHAs ainda não apresentam um custo de produção competitivo com os plásticos convencionais, 

principalmente porque a matéria-prima utilizada encarece em até 40% o preço do produto final 

(LIU et al. 2020). 

Logo, utilizar bactérias metanotróficas para a produção de PHB, principal polímero da 

classe dos PHAs, é uma alternativa em potencial. As bactérias metanotróficas são capazes de 

consumir o metano e produzir PHAs naturalmente dentro de sua célula como uma reserva de 

fonte de carbono e energia (STRONG et al. 2016). Elas estão presentes no meio ambiente, 

desde solos até ambientes extremos, e, além de serem capazes de produzir os PHAs, são 

também capazes de biodegradá-los, o que garante sua decomposição mais rápida no meio 

ambiente (KNOLL et al. 2009; KUMAR; KUMAR; SINGH, 2020). Viabilizar a produção de 

PHAs utilizando CH4 como matéria-prima poderia ajudar a resolver dois problemas críticos 

ambientais de uma só vez. 

Este trabalho faz parte do portfólio de projetos desenvolvidos no âmbito do Research 

Centre for Gas Innovation (RCGI), um centro de pesquisa para inovação em gás, que busca 

alternativas para o uso sustentável do gás natural, biogás, hidrogênio e armazenamento e uso 
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de CO2. O Centro é sediado na Universidade de São Paulo, e patrocinado pela Shell e FAPESP. 

Sua missão é desenvolver pesquisas para difundir o conhecimento, e, nesse sentido, 46 projetos 

estão sendo desenvolvidos por uma equipe interdisciplinar de diversos campos da ciência para 

desenvolver soluções aos problemas do setor de gás e energia. Os projetos desenvolvidos no 

Centro se dividem em cinco programas de pesquisa: Engenharias, Políticas Energéticas e 

Economia, Abatimento de CO2, Geofísica e Físico-Química, onde este trabalho está inserido 

(www.rcgi.poli.usp.br). Os projetos da área de físico-química propõem rotas químicas e 

biológicas para conversão de gás natural (metano e CO2, principalmente), e, mais 

especificamente, o Projeto 18 (relacionado a este trabalho), analisa a bioconversão do metano 

por bactérias em um polímero biodegradável, o polihidroxibutirato (PHB). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

O objetivo principal deste trabalho é a bioconversão do gás metano em 

polihidroxibutirato (PHB) utilizando consórcio de bactérias metanotróficas-heterotróficas 

obtidas de áreas de mangue. 

Para atingir o objetivo proposto, foram realizadas as seguintes etapas: 

• Enriquecimento e seleção de consórcios de bactérias metanotróficas-heterotróficas a 

partir de amostras de áreas de mangue da Baixada Santista - SP/Brasil; 

 

• Identificação da composição dos consórcios a partir de análise de metagenômica; 

 

• Análise da produção de PHB utilizando metano como única fonte de carbono em frascos 

agitados, visando otimização dos melhores parâmetros de cultivo;  

 

• Caracterização e quantificação do biopolímero obtido; 

 

• Determinação de parâmetros relacionados à produção de PHB, como rendimento e 

fatores de conversão de substrato em células (Yx/s) e produto (Yp/s) e produtividade. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 O Gás Metano e o Aquecimento Global 

 O metano (CH4) é o segundo mais importante gás de efeito estufa (GHG), atrás apenas 

do dióxido de carbono (CO2). Em um horizonte de 20 anos, o CH4 possui potencial de 

aquecimento global (GWP) 84 vezes maior que CO2 (MYHRE et al. 2014), ou seja, ele possui 

uma capacidade muito maior de absorver os raios solares e aquecer a atmosfera contribuindo 

para as mudanças climáticas. Apesar disso, a sua mitigação oferece a possibilidade de frear os 

efeitos relacionados às mudanças climáticas de forma mais eficiente em um período mais curto 

considerando que o CH4 se decompõe na atmosfera em um período menor (12 anos) se 

comparado ao CO2 (de 300 a 1000 anos) (BUIS, 2019), e, por este motivo, o metano deve ser 

considerado de forma mais efetiva nas políticas de abatimento de GHGs. 

 Outro motivo para impulsionar as políticas de mitigação de metano é o aumento 

considerável em suas emissões nos últimos anos. Durante o período de 2008 a 2017 as emissões 

de CH4 atingiram, em média, um total de 576 milhões de toneladas por ano, correspondendo a 

um aumento de aproximadamente 5% se comparado à década anterior. Essas emissões 

resultaram em uma concentração atmosférica de aproximadamente 2 ppm em 2018 (Figura 1), 

valor 2,6 vezes maior que aquele estimado na era pré-industrial, em 1750 (SAUNOIS et al. 

2020).  

Figura 1 - Representação do aumento das concentrações de metano atmosférico (em ppm) entre o 
período de 1984 a 2019. 

 
Fonte: Adaptado de Dlugokencky (2021). 
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Muito embora ainda existam muitas incertezas relacionadas ao balanço de metano 

produzido e eliminado, os processos envolvidos em sua produção, bem como os seus 

sumidouros já foram identificados por diversos pesquisadores. Contudo, a contribuição de cada 

processo isolado ainda não justifica o rápido aumento das concentrações de metano na 

atmosfera (FLETCHER; SCHAEFER, 2019). Estudos indicam que cerca de 60% das emissões 

sejam de fontes antropogênicas, especialmente a partir da prática de agricultura e pecuária, 

mineração de carvão, disposição de resíduos em aterros e a partir da queima de combustíveis 

fósseis (IEA, 2020; SAUNOIS et al. 2020). Algumas fontes naturais que também contribuem 

na emissão atmosférica de CH4 são as zonas úmidas (“wetlands” e manguezais, por exemplo), 

a partir da degradação anaeróbica de matéria orgânica (CHRISTENSEN, 2010), como também 

o gás natural que pode conter em sua composição mais de 90% de gás metano. Littlefield et al. 

(2017) estimam que no processo de extração do gás natural aproximadamente 2% sejam 

liberados diretamente para a atmosfera. O pergelissolo (“permafrost”) - tipo de solo encontrado 

no Ártico - também armazena grandes quantidades de gás metano congelado na forma de 

hidratos de metano. O pergelissolo cobre cerca de 25% da área do hemisfério norte, e, como o 

próprio nome sugere, é uma área que deveria permanecer permanentemente congelada, mas o 

seu degelo já foi desencadeado (TURETSKY et al. 2021).  

Além das fontes de emissões de CH4, existem também os sumidouros de carbono 

(“carbon sinks”), responsáveis pela eliminação do gás metano. O principal sumidouro de 

metano é a sua reação com os radicais hidroxila (OH) da troposfera, que são responsáveis por 

90% de sua captação global; outros exemplos são as reações com radicais de cloro e radicais 

de oxigênio atômico na estratosfera; reações com radicais de cloro de sal marinho, além da ação 

das bactérias metanotróficas em solos aerados, que também são responsáveis pela eliminação 

de metano (KIRSCHKE et al. 2013). Contudo, Fletcher e Schaefer (2019) defendem que nem 

mesmo mudanças radicais e simultâneas em todos os principais sumidouros de carbono do 

planeta poderiam contribuir na diminuição da concentração de metano que tem sido observado 

nos últimos anos.  

Muito embora ainda existam muitos debates na comunidade científica em relação às 

causas do aumento da concentração de metano na atmosfera, as suas consequências são claras. 

Como resultado do desequilíbrio das emissões de GHGs e consequente intensificação do efeito 

estufa, houve aumento do nível do mar e da temperatura ao redor do mundo, além de vários 

outros efeitos ecológicos e ambientais prejudiciais à humanidade. Em uma tentativa de lidar e 
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reverter as consequências das mudanças climáticas intensificadas pela emissão de GHGs, foi 

firmado em 2015 o Acordo de Paris como uma alternativa ao Protocolo de Kyoto estabelecido 

em 1997. Enquanto este último previa metas de redução de GHGs apenas para países 

desenvolvidos, o Acordo de Paris, por outro lado, prevê que todos os países ao redor do globo 

reduzam as suas emissões de GHGs, através do estabelecimento de “contribuições 

nacionalmente determinadas” (NDCs). Visando a viabilidade do cumprimento das 

determinações, as metas de redução de emissões poderão ser definidas de acordo com o nível 

de desenvolvimento e avanço tecnológico de cada nação (STRECK; KEENLYSIDE; VON 

UNGER, 2016).  

Essas NDCs devem ser “renovadas” a cada 5 anos, buscando sempre maiores reduções 

de GHGs ao longo do horizonte temporal. Além dos NDCs, os países também são encorajados 

a propor “estratégias de desenvolvimento de baixa emissão de GHGs de longo prazo” (LT-

LEDS), que contextualizam as NDCs no planejamento a longo prazo de cada nação, e fornece 

uma direção para futuras decisões. O principal objetivo do Acordo de Paris é de limitar o 

aumento da temperatura global neste século em apenas 1,5ºC a 2ºC acima dos níveis pré-

industriais. Em 2015, 195 países assinaram o Acordo (e 190 ratificaram essa decisão), incluindo 

o Brasil (UNFCCC, 2017).  

Mais recentemente, em Novembro de 2021, houve a Conferência das Nações Unidas 

sobre as Mudanças Climáticas (COP26), em Glasgow, e embora alguns especialistas digam que 

as metas propostas não serão suficientes para frear o aquecimento em 1,5ºC, ainda assim 

algumas medidas importantes foram acordadas, como a de zerar e reverter o desmatamento no 

mundo até 2030, além de redução das emissões de CH4 em 30% se comparados aos níveis de 

2020 

Apesar dos esforços mundiais em reduzir a emissão geral de GHGs, a mitigação do gás 

metano ainda é considerada a forma mais eficaz e rápida para minimizar as consequências das 

mudanças climáticas devido ao seu alto GWP e menor meia-vida na atmosfera. Como ele é 

produzido em abundância a partir de fontes naturais e antropogênicas, ele é uma fonte potencial 

de matéria-prima para baixar o custo de produção de diversos compostos (CANTERA et al. 

2019; PIEJA et al. 2017). Em alguns casos, como ocorre na indústria de gás e petróleo, o metano 

é simplesmente queimado ou ventilado diretamente na atmosfera (IEA, 2020), mas ele poderia 

ser melhor utilizado pelas empresas uma vez que o gás natural obtido a partir da extração de 

petróleo poderia ser incorporado à cadeia produtiva.  
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Nesse sentido, a conversão de metano em bioprodutos a partir de processos 

biotecnológicos tem se mostrado a opção mais viável devido ao seu baixo impacto ambiental e 

melhor relação custo-benefício (WANG; SALEM; SANI, 2021). Mais especificamente, os 

polihidroxialcanoatos (PHAs) têm chamado bastante atenção da comunidade científica e 

empresas ao redor do mundo, pois são polímeros biodegradáveis produzidos por bactérias 

presentes no meio ambiente que são capazes de utilizar metano como única fonte de carbono.  

3.2 Os Plásticos e a Poluição Ambiental 

Todo plástico é um polímero, mas nem todo polímero é um plástico. Os plásticos são 

materiais poliméricos criados pelo homem. Os polímeros, por outro lado, são principalmente 

materiais naturais, resultantes da condensação de diversas moléculas menores chamadas de 

monômeros. Um exemplo é o próprio DNA, formado por unidades monoméricas de 

nucleotídeos. O termo “plástico” usualmente se refere aos polímeros sintéticos, como os 

derivados de petróleo (GEYER, 2020).  

Atualmente, os plásticos se tornaram uma parte essencial no cotidiano das pessoas ao 

redor do mundo. A sua versatilidade aliada ao seu baixo custo de produção faz com que os 

plásticos sejam compatíveis com uma ampla gama de aplicações que vão desde bens de 

consumo e embalagens até o setor de construção civil. A dependência atual em materiais 

plásticos torna inimaginável um mundo sem eles, mas seu uso em larga escala data de meados 

de 1950, ou seja, apenas 70 anos atrás (GILBERT, 2017). 

 Os primeiros polímeros criados pelo homem não eram completamente sintéticos. 

Thomas Hancock foi o primeiro a patentear o processo de vulcanização da borracha em 1843, 

ao descobrir que adicionando enxofre ao material natural, ele poderia ser regenerado em um 

material mais flexível. Na década de 1850, Alexander Parkes criou a nitrocelulose a partir do 

tratamento da celulose com ácido nítrico. Foi cerca de 60 anos depois, em 1907, que Leo 

Baekeland criou o primeiro polímero sintético. Ao reagir fenol e formaldeído, o químico 

produziu um material termofixo (material isolante que, ao ser submetido à altas temperaturas, 

se molda de maneira irreversível), o qual ele nomeou de “bakelite” ou baquelita, em português. 

Em 1920, os materiais plastificantes (aditivos) foram descobertos e tornaram viável o uso do 

policloreto de vinila (PVC). Este material, que outrora quando descoberto fora considerado 

muito rígido e quebradiço para ser utilizado, a partir da adição de ftalato se tornou um material 
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mais flexível, sendo um dos principais plásticos produzidos e utilizados atualmente (GEYER, 

2020; GILBERT, 2017). 

 Geyer, Jambeck e Law (2017) estimam que 8,3 bilhões de toneladas de plásticos foram 

produzidas cumulativamente entre 1950 e 2015. Em 2019, a produção de plásticos somou 368 

milhões de toneladas, sem considerar a produção de fibras sintéticas (PLASTICS EUROPE, 

2020). Uma estimativa realizada com os dados médios de produção de fibras sintéticas dos 

últimos anos pode elevar este número para 418 milhões de toneladas de plásticos produzidos, 

com tendência de aumento exponencial nos próximos anos como demonstrado na Figura 2. 

Figura 2 - Produção mundial de plásticos (em milhões de toneladas) entre 1950 - 2019.  

 

Produção de plásticos (incluindo fibras sintéticas) entre 1950 - 2015 são discriminadas em azul. Em 
verde, a produção mundial de plásticos entre 2016 - 2019 é baseada na produção mundial de plásticos 
incluindo a produção média de fibras sintéticas dos últimos anos.  

Fonte: Autoria própria. Adaptado de Geyer, Jambeck e Law (2017) e Plastics Europe (2020). 

 Os principais tipos de plásticos produzidos mundialmente são derivados do petróleo. 

São eles: o polietileno (PE) (36%), o polipropileno (PP) (21%) e o PVC (12%), seguidos pelo 

politereftalato de etileno (PET), poliuretanas (PUR) e poliestireno (PS) com produção de 

aproximadamente 10% cada (GEYER; JAMBECK; LAW, 2017). Estima-se que a indústria dos 
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plásticos será responsável por 20% do consumo de petróleo em 2050 (SHEN et al., 2020; ZHU 

e WANG, 2020), caso a produção de plástico continue a crescer desenfreadamente. Importante 

ressaltar também que, descontando as fibras sintéticas, 42% dos materiais plásticos gerados são 

utilizados para produção de embalagens, que são predominantemente fabricadas com PE, PP e 

PET (GEYER; JAMBECK; LAW, 2017), e muitas delas são de uso único, contribuindo na 

crescente geração de resíduos plásticos. 

O principal problema relacionado aos plásticos derivados de petróleo é sua não-

biodegradabilidade. Por este motivo, quando descartados, ao invés de se decomporem no meio 

ambiente, eles se acumulam, persistindo por muitos anos. Existem três destinos principais para 

os resíduos plásticos: 1) eles podem ser reciclados e reutilizados; 2) podem ser destruídos 

termicamente, para geração de energia ou não; e 3) podem ser descartados em algum sistema 

de contenção, como lixões ou aterros (ANJUM et al. 2016). Do total de resíduos plásticos 

produzidos, Geyer, Jambeck e Law (2017) estimam que cerca de 80% tenham sido depositados 

e acumulados em áreas de contenção, o que significa um acúmulo de 4,9 bilhões de toneladas 

de plástico. Considerando que o tempo de degradação no meio ambiente pode variar de algumas 

centenas de anos até mais de mil anos (CHAMAS et al. 2020), todo o material plástico 

produzido desde 1950 ainda existe. 

Como os ambientes aquáticos (lençóis freáticos, lagos, mares, oceanos, entre outros) e 

terrestres são interconectados, a poluição em um ecossistema acaba afetando o outro. Estima-

se que entre 4,8 e 12,7 milhões de toneladas de plásticos tenham sido introduzidas nos oceanos 

em 2010 (JAMBECK et al., 2015), sendo que mais de 75% é proveniente de resíduos plásticos 

terrestres (ANDRADY, 2011). As principais fontes de poluição são atividades residenciais e 

domésticas, turismo e atividades recreativas, operações portuárias e também a pesca. A 

poluição plástica marinha vai da escala macro à micro (1 µm - 5 mm); esta última podendo ser 

proveniente de partículas presentes principalmente em cosméticos e produtos de cuidado 

pessoal, como também a partir da fragmentação de plásticos maiores (THUSHARI; 

SENEVIRATHNA, 2020).  

Alguns efeitos ecológicos em decorrência da poluição marinha ameaçam a 

biodiversidade e podem causar mudanças no ecossistema. Dentre elas, o emaranhamento e 

sufocamento de animais, bem como os efeitos toxicológicos causados pela ingestão de resíduos 

plásticos (THUSHARI; SENEVIRATHNA, 2020; WELDEN, 2020). Além disso, os polímeros 

sintéticos, de forma geral, também podem conter e liberar, por exemplo, aditivos químicos, 
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poluentes orgânicos persistentes (POPs) e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAPs) que 

podem acumular em animais marinhos (BEAUMONT et al. 2019). 

A toxicidade causada pela ingestão de plásticos pode afetar diretamente a população 

humana, o que demanda maiores estudos para melhor compreensão dos riscos à saúde, uma vez 

que cerca de 20% da população mundial tem os frutos do mar como principal fonte de proteína 

animal (BEAUMONT et al. 2019; GOLDEN et al. 2016). Logo, além dos efeitos ecológicos, 

existem também os efeitos socioeconômicos da poluição ambiental marinha, uma vez que ela 

pode desencadear impactos negativos sobre o turismo e até mesmo a saúde da população. 

  Uma alternativa aos plásticos derivados de petróleo são os bioplásticos e os plásticos 

biodegradáveis. Muito embora seja comum se deparar com o uso incorreto destes termos, eles 

não significam a mesma coisa. Os bioplásticos são derivados de fontes renováveis, mas não 

necessariamente são biodegradáveis. Já os polímeros biodegradáveis são aqueles capazes de se 

decompor no meio ambiente em biomassa, água, CO2 e/ou metano por meio da ação de 

microrganismos como bactérias ou fungos. Não precisam necessariamente ser de origem 

biológica (NARAYAN, 2014). 

Considerando o cenário atual de aumento crescente da produção de plásticos derivados 

de petróleo, a instabilidade do preço dos barris, o cenário de mudanças climáticas devido à 

emissão de GHGs e a poluição causada devido à sua não biodegradabilidade, diversos materiais 

têm sido propostos como alternativa aos plásticos convencionais. Os plásticos oxidegradáveis, 

por exemplo, são aqueles derivados do petróleo que contém aditivos em sua composição para 

promover uma degradação mais rápida no meio ambiente. De fato, isso ocorre. Contudo, de 

maneira imprevisível, e, ainda assim, utilizam fonte de matéria-prima não renovável 

(ABDELMOEZ et al., 2021). Outra alternativa é o polietileno verde (I’m greenTM) produzido 

pela Braskem a partir da cana-de-açúcar. A proposta é reduzir a pegada de carbono, substituindo 

a fonte de carbono fóssil por uma renovável que ainda é capaz de capturar CO2 através do 

processo de fotossíntese realizado pela planta de cana-de-açúcar (BRASKEM, 2016), contudo, 

o material também não é biodegradável. 

Os polímeros de ácido láctico (PLA) podem ser produzidos a partir de via química ou 

biológica, a partir da fermentação de carboidratos. Eles possuem uma estrutura hidrolisável 

suscetível à biodegradação e são mais comumente aplicados na área médica, mas também 

podem ser utilizados em embalagens de alimentos. Contudo, apesar de ser um polímero 
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produzido a partir de fonte renovável que pode ajudar a diminuir as emissões de GHGs, sua 

produção demanda uso de terra e representa um desvio de matéria-prima alimentícia 

(KARAMANLIOGLU; PREZIOSI; ROBSON, 2017). Entre todas as alternativas propostas, os 

polihidroxialcanoatos (PHAs) são a alternativa mais vantajosa, pois representam uma 

alternativa biodegradável e que pode ser produzida a partir de GHGs, solucionando dois 

problemas ambientais de uma só vez. 

3.3 Polihidroxialcanoatos (PHAs)  

Os polihidroxialcanoatos (PHAs) são uma classe de polímeros produzidos naturalmente 

por microrganismos presentes no meio ambiente sob condições específicas de crescimento. 

Quando há um desiquilíbrio nutricional, principalmente pela falta ou limitação de nutrientes 

(nitrogênio, fósforo, entre outros) em excesso de fonte de carbono, os PHAs são acumulados 

como grânulos intracelulares de reserva de energia que também podem ser utilizados na 

eventual ausência de fonte de carbono. Estes grânulos possuem tamanho entre 0,2 e 0,5 µm e 

ficam no citoplasma, como elucidado na Figura 3 (CHODÁK, 2008; ANJUM et al. 2016; 

KUMAR et al. 2020).  

Figura 3 - Representação de um grânulo intracelular de PHB em Methylorubrum extorquens.  

 
Fonte: Cardoso et al. (2020). 

Existem cerca de 150 monômeros diferentes de PHAs produzidos por 90 gêneros de 

bactérias, aproximadamente (ANJUM et al. 2016). A estrutura geral de um PHA é demonstrada 

na Figura 4, onde R representa um grupo alquila (CnH2n+1) e n é o número de monômeros que 

determina o tamanho da cadeia polimérica. 
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Figura 4 - Estrutura química geral de um monômero da classe dos polihidroxialcanoatos (PHAs). 

 
Fonte: Autoria própria. 

Os monômeros de PHAs possuem diferentes estruturas moleculares que atribuem 

diferentes propriedades físico-químicas ao polímero final. Esta estrutura é alterada de acordo 

com o ligante R, que varia de acordo com o substrato fornecido à bactéria. De acordo com o 

número de átomos de carbono no monômero, eles podem ser classificados como de cadeia curta 

(short-chain length; scl-PHAs), se tiverem entre 3 e 5; cadeia média (medium-chain length; 

mcl-PHAs) se tiverem entre 6 e 14 ou cadeia longa (long-chain length; lcl-PHAs), se tiverem 

mais de 14 átomos de carbono (ALCÂNTARA et al. 2020). Além disso, de acordo com a 

configuração monomérica do polímero final, ele pode ser classificado como homopolímero 

(PHB) ou como heteropolímero/copolímero, quando possui mais de um tipo de monômero em 

sua estrutura, como por exemplo, o polihidroxibutirato-co-hidroxivalerato (PHB-HV) ou o 

polihidroxibutirato-co-hidroxihexanoato (PHB-HHx) (KUMAR et al. 2020). 

A produção dos monômeros com diferentes estruturas químicas depende da 

especificidade da enzima PHA sintase (phaC), responsável pela reação de polimerização dos 

monômeros, e também do substrato utilizado para produção do polímero final. A enzima PHA 

sintase varia entre microrganismos e é capaz de “reconhecer” substratos com cadeias carbônicas 

de tamanhos específicos. Enquanto Ralstonia eutropha é capaz de polimerizar apenas 

monômeros de cadeia curta, contendo até 5 átomos de carbono, Pseudomonas oleovorans 

polimeriza apenas monômeros de cadeia média, contendo até 14 átomos de carbono 

(ALBUQUERQUE; MALAFAIA, 2018; KUMAR et al. 2020).  

O principal fator que difere os monômeros de PHAs são suas características físico-

químicas. De modo geral, os PHAs apresentam baixa solubilidade em água e alta solubilidade 

em solventes orgânicos, especialmente solventes clorados como clorofórmio e diclorometano 

(ALCÂNTARA et al. 2020). Os PHAs também são biodegradáveis e biocompatíveis, podendo 

ser produzidos a partir de matérias-primas renováveis. No entanto, algumas características 

físico-químicas são específicas para cada tipo de monômero. Enquanto os scl-PHAs apresentam 

alto grau de cristalinidade (> 60%) e, por este motivo, são rígidos e quebradiços, os mcl-PHAs 
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são, em sua maioria, amorfos (cristalinidade < 40%), possuindo maior elasticidade (SILVA et 

al. 2021). Essas diferentes características fazem com que os PHAs sejam potenciais substitutos 

para uma ampla gama de plásticos derivados do petróleo, com a vantagem de serem 

biodegradáveis. 

 Os mesmos microrganismos que possuem enzimas para formação de PHAs, também 

possuem enzimas capazes de degradá-los tanto intracelularmente quanto extracelularmente 

(KNOLL et al. 2009). Como estes microrganismos encontram-se ubiquamente no meio 

ambiente, a biodegradação dos PHAs é sua principal vantagem. Em condições aeróbias, os 

PHAs são degradados em CO2 e água, enquanto em condições anaeróbias eles são convertidos 

em metano (ANJUM et al. 2016). Importante ressaltar que, como a maioria dos PHAs são 

biocompatíveis, os ácidos hidroxialcanóicos formados a partir da sua degradação não são 

tóxicos e não prejudicam os seres vivos (ALBUQUERQUE; MALAFAIA, 2018).  

O tempo de degradação dos PHAs varia de acordo com a estrutura química e o tamanho 

da cadeia polimérica. Como o PHB apresenta alto grau de cristalinidade, ele é mais quebradiço 

e tem propensão a ser degradado com maior facilidade. Bucci, Tavares e Sell (2005) avaliaram 

a biodegradação do PHB Biocycle®, produzido no Brasil a partir de açúcar da cana-de-açúcar. 

Os autores produziram embalagens com o Biocycle® e, a partir delas, amostras de 30x30 mm 

de tamanho, espessura de 1,24 mm e massa de 1,34 g foram utilizadas nos experimentos. A 

decomposição das amostras foi avaliada por perda de massa medida a cada 30 dias, durante 6 

meses, em 8 diferentes condições (em água, solo, lodo ativado, entre outros). Muito embora em 

água potável o PHB não tenha sido degradado, em condições em que havia presença de matéria 

orgânica, as amostras de PHB foram degradadas dentro de 90 dias. Outros autores também 

demonstraram o potencial de degradação de homopolímeros e copolímeros de PHAs em solos, 

água do mar e lodo ativado (BOYANDIN et al. 2013; VOLOVA et al. 2010; WANG et al. 

2004). 

 Em contrapartida às diversas vantagens que os PHAs apresentam, eles ainda não 

possuem valor de mercado competitivo com os plásticos derivados de petróleo, principalmente 

devido aos seus altos custos de produção e purificação. Neste sentido, diversos trabalhos vêm 

apresentando alternativas para viabilizar a produção de PHAs em escala industrial.  
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3.4 Polihidroxibutirato (PHB) 

 O polihidroxibutirato (PHB) foi o primeiro polímero da classe dos PHAs a ser relatado 

e, por este motivo, é o mais extensivamente estudado. A estrutura química de seu monômero é 

demonstrada na Figura 5. O PHB é um polímero de cadeia curta, termoplástico, com 

propriedades físico-químicas semelhantes ao polipropileno, sendo seu potencial substituto. 

Figura 5 - Estrutura química do ácido 3-hidroxibutírico, o monômero de PHB. 

 
Fonte: Autoria própria. 

3.4.1 Histórico  

 Relatos de inclusões “lipídicas” intracelulares datam de 1888, por Beijerinck.  Contudo, 

foi apenas em 1925 que Maurice Lemoigne identificou que as inclusões intracelulares presentes 

em Bacillus megaterium eram um homopoliéster de ácido hidroxibutírico (o PHB), e as 

identificou como um material de reserva. A finalidade destas inclusões como reserva de energia 

e fonte de carbono foi descoberta apenas em 1950 por Stanier e colaboradores, que também 

descobriram que elas eram produzidas em resposta à limitação de nutrientes. No final da década 

de 50, Macrae e Wilkinson, que estudavam mais a fundo a relação carbono/nutrientes no 

acúmulo intracelular de PHB, propuseram sua primeira via de biossíntese. A partir daí, diversos 

estudos foram publicados sugerindo vias metabólicas, a fim de elucidar as enzimas envolvidas 

e as reações que resultam na polimerização de PHB (CHODÁK, 2008).  

3.4.2 Propriedades Físico-Químicas 

 Por muito tempo, o PHB foi considerado o único PHA produzido por bactérias e, por 

este motivo, foi extensivamente estudado. O PHB é considerado um polímero de cadeia curta 

(C4), de massa molecular variável entre 10 kDa e 3.000 kDa e com um alto grau de 

cristalinidade, entre 60 e 80% (ANJUM et al. 2016). Essa característica se refere à organização 

das cadeias poliméricas e define o quão plástico o polímero será. Logo, o PHB possui 

características rígidas e quebradiças. Contudo, suas principais desvantagens em relação às suas 

propriedades mecânicas podem ser aprimoradas através da adição de outros monômeros à 
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cadeia polimérica, como por exemplo, o monômero de ácido hidroxivalérico, que possui 

propriedades elastoméricas (SILVA et al. 2021). As características físico-químicas do PHB e 

PHB-HV são apresentadas em comparação com o PP e o polietileno de baixa densidade (LDPE) 

na Tabela 1. 

Tabela 1 - Características físico-químicas do polihidroxibutirato (PHB), polipropileno (PP) e polietileno 
de baixa densidade (LDPE). 

 PHB 
PHB-HV 

(20 mol% HV) 
PP LDPE 

Ponto de fusão (ºC) 175 145 176 110 
Temperatura de Transição Vítrea (ºC) 4 -1 -10 -30 
Cristalinidade (%) 60 - 50 50 
Densidade (g cm-3) 1,25 - 0,91 0,92 
Módulo de Young (Mpa) 3,5 0,8 1,5 0,2 
Resistência à Tração (Mpa) 0 20 38 10 
Alongamento à Ruptura (%) 5 50 400 600 

Fonte: Chodák (2008). 

3.4.3 Potenciais Aplicações 

 As características similares entre os plásticos derivados de petróleo e o PHB o tornam 

um potencial substituto com a vantagem de ser biodegradável. Devido à sua característica 

termoplástica, o PHB também permite ser reciclado e reutilizado diversas vezes. O PHB 

também é um material biocompatível, ou seja, ele não apresenta toxicidade e pode ser utilizado 

na área médica sem desencadear respostas inflamatórias. Além disso, a degradação do PHB 

(ver Figura 6 no Item 3.4.5) gera como subproduto o ácido hidroxibutírico, que é um 

constituinte natural do sangue humano, reforçando o potencial de seu uso como suturas, 

microcápsulas para liberação de medicamentos, próteses, válvulas cardíacas, entre outros, sem 

danos fisiológicos (ALBUQUERQUE; MALAFAIA, 2018; BUTT et al. 2018).  

 O PHB também pode ser destinado a aplicações comuns como materiais descartáveis 

(copos, talheres, pratos) e embalagens, porém seu alto custo de produção ainda limita sua 

disseminação no mercado. Ainda assim, a empresa Newlight Technologies recentemente 

anunciou o lançamento de duas marcas, a Covalent e a Restore, para produção de óculos de sol 

e acessórios e talheres, respectivamente, utilizando seu PHA AirCarbon®, produzido a partir 
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de metano (BIOPLASTICS MAGAZINE, 2020). Dessa forma, abrindo caminhos para que 

novas empresas invistam nesses setores. 

3.4.4 PHB em Escala Industrial 

 A produção de PHB em escala industrial teve início na Inglaterra, em 1982, quando a 

Imperial Chemical Industries (ICI) começou a produzir o PHB sob a marca Biopol®, com uma 

produção de 50 toneladas por ano. O Biopol® teve sua produção transferida para a empresa 

Zeneca em 1993, após divisão da ICI, vendida para Monsanto em 1996, e, então, para a 

Metabolix em 2001. Na década de 90, o valor de $16/kg para o PHB era economicamente 

inviável, mas ainda assim, diversas empresas persistiram na ideia. Em 2004, a Metabolix firmou 

uma aliança estratégica com a empresa Archer Daniels Midland Company (ADM) para 

produção de um novo tipo de PHA, o Mirel®. Também em 2004, a P&G começou a produzir 

o PHB e seu copolímero PHB-HHx a partir de glicose e óleos vegetais utilizando bactérias 

geneticamente modificadas. Este polímero foi nomeado Nodax® e hoje é comercializado pela 

empresa Danimer Scientific (ALBUQUERQUE; MALAFAIA, 2018; VOLOVA et al. 2004).  

Tabela 2 - Relação de empresas produtoras de PHAs em nível industrial com os respectivos tipos de 
polímeros produzidos, matéria-prima e capacidade de produção (ton/ano). 

Empresa, Origem Polímero Capacidade de 

Produção (ton/ano) 
Matéria-Prima 

Newlight Technology, EUA PHB 
(AirCarbon®) - Metano 

Mango Materials, EUA PHB        
(YOPP Pellets) - Metano 

Bio-On, Itália PHB (Minerv®) 5.000 - 10.000 Melaço de 
Beterraba 

Danimer Scientific, EUA mcl-PHA 
(Nodax®) - Óleo de Canola 

Kaneka, Japão PHB-HHx 
(PHBH®) 5.000 Óleo Vegetal 

PHBISA, Brasil PHB 
(Biocycle®) 50 Açúcar da   

Cana-de-Açúcar 

Biomer, Alemanha PHB  
(Biomer®) 500 - 1.000 Amido de Milho 

TianAn, China PHB-HV 
(ENMAT®) 2.000 

Glicose do 
Milho ou 
Mandioca 

Fonte: Adaptado de Koller et al. 2017, Kourmentza et al. (2017) e Vandi et al. (2018). 
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 Desde então, várias outras empresas buscam viabilizar a produção de PHAs em larga 

escala (Tabela 2). Apesar de o PHB apresentar diversas vantagens e possuir uma ampla gama 

de aplicações, os PHAs, de modo geral, ainda não se encontram difundidos no mercado de 

forma competitiva em relação aos plásticos derivados de petróleo devido aos seus principais 

gargalos da produção, que, em geral, são: o alto custo da matéria-prima; seu processo de 

downstream, uma vez que o polímero é produzido intracelularmente; e os baixos rendimentos 

obtidos (KUMAR et al. 2020).  

Nota-se que, em sua maioria, as empresas buscam utilizar fontes de carbono alternativas 

à glicose como matéria-prima, principalmente considerando que a fonte de carbono pode 

encarecer em até 40% o preço final do produto (LIU et al. 2020) e a glicose apresenta ainda o 

impeditivo de competir com o setor alimentício. Diversas alternativas têm sido propostas, desde 

a utilização do açúcar de beterraba, milho e cana-de-açúcar até óleos vegetais e gases do efeito 

estufa como o CH4, como proposto neste trabalho. 

Levett et al. (2016) realizaram uma análise econômica da produção de PHB utilizando 

metano como matéria-prima e estimaram que com uma produção de 100 mil toneladas por ano 

utilizando extração com água e acetona no processo de downstream, o custo final do PHB 

ficaria entre US$4,10 - 6,80/kg. Esse valor ainda é mais caro que o do polipropileno, por 

exemplo, que custa em torno de US$1,32 - 1,91/kg (KOURMENTZA et al. 2017), mas já é 

menor que aquele reportado por Listewnik et al. (2007), que estimaram valor de US$15,1 - 

18,3/kg de PHB para uma planta piloto com capacidade de produção de 500 ton/ano. 

3.4.5 Biossíntese do PHB 

A biossíntese de PHB tem como precursor principal a acetilcoenzima A (acetil-CoA), 

que, a partir de reações de condensação, redução e polimerização, respectivamente, resulta na 

produção de PHB. Essas reações são catalisadas pelas enzimas acetoacetil transferase (phaA), 

acetoacetil redutase (phaB) e PHA sintase (phaC), conforme elucidado na Figura 6. 
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Figura 6 - Vias de síntese e degradação intracelular do PHB. 

 

Os genes e as respectivas enzimas envolvidas na formação da cadeia polimérica do PHB estão 
destacados em azul; A ligação tioéster está destacada em vermelho; A ligação oxiéster está destacada 
em verde.  

Fonte: Adaptado de Alcântara et al. (2020), Chodák (2008) e Xin et al. (2007). 

Inicialmente a enzima acetoacetil transferase catalisa a condensação de duas moléculas 

de acetil-CoA resultando em uma molécula de acetoacetil-CoA. Esta molécula é 

subsequentemente reduzida pela enzima acetoacetil redutase em (R)-3-hidroxibutiril-CoA, que 

é a unidade monomérica utilizada pela PHA sintase para iniciar a formação da cadeia 

polimérica de PHB (SAGONG et al. 2018; SHAHID et al. 2021). A enzima PHA sintase é 

específica para enantiômeros de configuração R e, por este motivo, a molécula de PHB é sempre 

isotática (CHODÁK, 2008). A taticidade é uma característica estereoquímica relativa à 

disposição espacial dos ligantes na cadeia polimérica e pode influenciar em suas características 

físicas (MOAD, 2016). Importante ressaltar também que a reação de polimerização da PHA 

sintase é termodinamicamente favorecida; há mais energia na ligação oxiéster que na ligação 

CH3

O

S

O

CoA
Acetoacetil-CoA

CH3

OH

S

O

CoA
(R)-3-hidroxibutiril-CoA

O

OH

O

O OH O

n
Polihidroxibutirato (PHB)

H3C

OH

O-

O

3-hidroxibutirato

H3C

O

O-

O

Acetoacetato

CH3 S

O

CoA
Acetilcoenzima A

(Acetil-CoA)
Acetil-CoA 

3-hidroxibutirato

CH3

O

S

O

CoA
Acetoacetil-CoA

CH3

OH

S

O

CoA
(R)-3-hidroxibutiril-CoA

O

OH

O

O OH O

n
Polihidroxibutirato (PHB)

H3C

OH

O-

O

3-hidroxibutirato

H3C

O

O-

O

Acetoacetato

CH3 S

O

CoA
Acetilcoenzima A

(Acetil-CoA)

CH3

O

S

O

CoA
Acetoacetil-CoA

CH3

OH

S

O

CoA
(R)-3-hidroxibutiril-CoA

O

OH

O

O OH O

n
Polihidroxibutirato (PHB)

H3C

OH

O-

O

3-hidroxibutirato

H3C

O

O-

O

Acetoacetato

CH3 S

O

CoA
Acetilcoenzima A

(Acetil-CoA)

Acetoacetato

Acetoacetil-CoA 

Polihidroxibutirato (PHB)

(R)-3-hidroxibutiril-CoA 

Acetil-CoA

SH CoA

SH CoA
acetoacetil transferase 

(phaA)

acetoacetil redutase 
(phaB)

PHA sintase (phaC)

PHB depolimerase

β-hidroxibutirato 
desidrogenase

acetoacetatosuccinil-CoA
transferase

succinil-CoA

succinato

2x

O

OCH3

O

OCH3

n



 

 39 

tioéster, e por este motivo, a inserção dos monômeros na cadeia polimérica acontece 

espontaneamente (CHODÁK, 2008).    

 Contudo, como já mencionado anteriormente, o acúmulo intracelular de PHB ocorre 

sob condições específicas de desiquilíbrio nutricional e com excesso de fonte de carbono. Em 

condições balanceadas, a produção de acetil-CoA é alta e ele é direcionado para a via do Ciclo 

de Krebs, sendo assimilado em biomassa (STRONG et al. 2016; LIU et al. 2020). No entanto, 

quando há limitação de nutrientes (em especial, fonte de nitrogênio) as proteínas não podem 

ser sintetizadas, ocasionando um acúmulo de NADH que inibe a síntese de citrato. 

Consequentemente, a acetil-CoA não consegue ser oxidada com rapidez suficiente no Ciclo de 

Krebs, o que também ocasiona no seu acúmulo. Como resultado, a combinação de NADH e 

acetil-CoA em altas concentrações causa um redirecionamento dos intermediários na via 

metabólica, favorecendo a biossíntese de PHB (CHODÁK, 2008).    

3.5 Bactérias Metanotróficas 

As bactérias metanotróficas são aquelas capazes de oxidar o metano e utilizá-lo como 

única fonte de carbono e energia para seu crescimento. Elas constituem um subgrupo das 

bactérias metilotróficas, que são capazes de assimilar uma variedade de outros compostos de 

apenas um carbono, como metanol e metilamina, por exemplo (CHISTOSERDOVA, 2018; 

HANSON; HANSON, 1996). Em ambientes onde há produção natural de metano, 

especialmente em solos, as bactérias metanotróficas têm um importante papel na sua atenuação 

(KNIEF, 2015; SAUNOIS et al. 2020). Além disso, devido à maior especificidade da enzima 

metano monooxigenase (MMO), ela permite a degradação de alcanos, alcenos e compostos 

aromáticos, o que torna as bactérias que a possuem mais interessantes para serem usadas como 

agentes para biorremediação (PANDEY et al. 2014). Contudo, elas têm sido extensivamente 

estudadas principalmente por sua capacidade de serem plataformas biotecnológicas para 

conversão de metano em diversos produtos com valor agregado (CANTERA et al. 2019).  

De modo geral, as bactérias metanotróficas podem ser encontradas ubiquamente no 

meio ambiente, em ambientes óxicos (+ O2) ou anóxicos (- O2), em solos e em corpos de água 

doce ou salgada. Podem ser encontradas até mesmo em ambientes “extremos”, onde ocorra 

limitação de nutrientes, oscilação de temperatura, salinidade ou pH, entre outros fatores. Como 

a produção de polihidroxialcanoatos (PHAs) é induzida sob condições “estressantes”, estes 

fatores podem até mesmo auxiliar em sua produção e muitos estudos foram publicados sobre a 
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bioprospecção de microrganismos destes ecossistemas (KUMAR; KUMAR; SINGH 2020). 

Contudo, espera-se que em ecossistemas de áreas úmidas, como mangues, estes 

microrganismos sejam encontrados em maior abundância devido às maiores concentrações de 

metano produzidas, sendo este o produto natural da degradação anaeróbica de matéria orgânica 

(CAI et al. 2016). 

Relatos da existência de bactérias metanotróficas datam de 1906. Contudo, foi a partir 

do trabalho de Whittenbury, Phillips e Wilkinson (1970), que elas foram caracterizadas e 

divididas de acordo com suas diferenças morfológicas e fisiológicas, além das diferenças nas 

estruturas de membrana e vias metabólicas para assimilação de carbono. Inicialmente as 

bactérias foram divididas entre Tipos I, II e X. As bactérias dos Tipos I e X são gama-

proteobacterias que utilizam a via metabólica da Ribulose Monofosfato (RuMP). Estas 

bactérias foram diferenciadas entre si, pois apenas as bactérias do Tipo X possuem a enzima 

ribulose-1,5-bifosfato carboxilase (RuBisCo) e são capazes de fixar CO2, além de possuírem 

diferentes temperaturas ótimas para o crescimento. As bactérias do Tipo II são as alfa-

proteobacterias, que utilizam o Ciclo das Serinas. Mais recentemente, bactérias do filo 

Verrumicrobia e NC10 também foram reconhecidas como metanotróficas; elas utilizam o Ciclo 

de Calvin Benson Bassham (CBB) (HANSON; HANSON, 1996; KALYUZHNAYA; 

GOMEZ; MURRELL, 2019; KNIEF, 2015). 

Muito embora a análise filogenética das sequências do gene 16S rRNA de diversas 

bactérias metanotróficas confirmem a classificação dos Tipos I e X como gama-proteobacterias 

e Tipo II como alfa-proteobacterias, a caracterização de novas espécies de bactérias 

metanotróficas tem colocado à prova essa classificação por alguns autores (OP DEN CAMP et 

al. 2009; SEMRAU, DISPIRITO, VUILLEUMIER, 2011), pois apesar do metabolismo ser uma 

característica distintiva, diversas outras não são exclusivas apenas em um ou outro grupo 

(KNIEF, 2015).  

As bactérias metanotróficas do Tipo I são especialmente estudadas para engenharia 

genética, enquanto as bactérias do Tipo II são utilizadas para produção de compostos químicos, 

principalmente os PHAs (NGUYEN et al. 2021). Contudo, as primeiras etapas das diferentes 

vias metabólicas destas bactérias compreendem os mesmos primeiros passos: inicialmente 

ocorre a oxidação do metano pela enzima MMO, que o transforma em metanol, o qual é 

subsequentemente oxidado a formaldeído, formiato e CO2 (KALYUZHNAYA; GOMEZ; 

MURRELL, 2019). Enquanto as bactérias dos Tipos I, II e X assimilam o carbono em suas 
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diferentes vias metabólicas a partir do formaldeído, as bactérias dos filos Verrumicrobia e 

NC10 o fazem a partir de CO2 (CHISTOSERDOVA, 2018). Um esquema da assimilação de 

metano nas diferentes vias metabólicas é proposto na Figura 7. 

Figura 7 - Vias metabólicas de assimilação do metano pelas bactérias dos Tipos I e X (RuMP), Tipo 
II (Ciclo das Serinas) e Verrumicrobia/NC10 (Ciclo CBB). 

 

sMMO: metano monooxigenase solúvel; pMMO: metano monooxigenase particulada; MDH: metano 
desidrogenase; HPS: 3-hexulose-6-fosfato sintase; FADH: formaldeído desidrogenase; SHMT: serina 
hidroximetiltransferase; FDH: formiato desidrogenase; RuBisCo: ribulose-1,5-bisfosfato carboxilase.  

Fonte: Adaptado de Chistoserdova, Vorholt e Lidstrom (2005); Kalyuzhnaya, Puri e Lidstrom (2015); 

Park e Kim (2019). 

O primeiro estágio de oxidação realizado pela MMO ocorre a partir da clivagem da 

ligação entre dois átomos de oxigênio (O-O), onde um é reduzido para formação de uma 

molécula de água (H2O) e o outro é incorporado à molécula de metano (CH4), formando 
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metanol (CH3OH) (HANSON; HANSON, 1996). A MMO pode ser encontrada em sua forma 

particulada associada à membrana (pMMO), presente na membrana citoplasmática; ou, em sua 

forma solúvel (sMMO), presente no citoplasma (SEMRAU; DISPIRITO; YOON, 2010). A 

maioria das bactérias metanotróficas possuem pMMO, enquanto algumas possuem sMMO 

(HANSON; HANSON, 1996; KALYUZHNAYA; GOMEZ; MURRELL, 2019). Por este 

motivo, o gene pmoA, que codifica a enzima pMMO, tem sido usado como um marcador para 

bactérias metanotróficas (KNIEF, 2015). Em bactérias que apresentam ambas as formas, as 

concentrações de cobre no meio ambiente regulam sua expressão através de um mecanismo 

denominado “copper switch”. Quando em altas concentrações de cobre no meio, a forma 

particulada é expressa. Quando em baixas concentrações, ou na ausência de cobre, a forma 

solúvel é expressa (SEMRAU et al. 2018).  

O metanol proveniente da oxidação do metano é novamente oxidado por ação da enzima 

metanol desidrogenase (MDH) a formaldeído, que é o intermediário principal de entrada na via 

RuMP e do Ciclo das Serinas. As bactérias do Tipo I e X realizam a conversão do formaldeído 

através da enzima 3-hexulose-6-fosfato sintase em (D-arabino)-3-hexulose-6-fosfato, o qual é 

assimilado em biomassa ou oxidado a CO2 a partir da via RuMP dissimilatória. As bactérias do 

Tipo II, por outro lado, oxidam o formaldeído a formiato a partir da ativação do cofator de 

pterina utilizando tetrahidrofolato de metileno (H4MPT). O formiato produzido pode então ser 

oxidado em CO2 pela enzima formiato desidrogenase (FDH) ou então ser convertido em 

metileno-H4F, intermediário inicial do Ciclo das Serinas. A subsequente molécula de serina 

produzida pode entrar na via do Ciclo de Krebs sob condições balanceadas de nutrientes ou 

então desviada para a via do PHB em condições de limitação de nutrientes e excesso de fonte 

de carbono (KHMELENINA et al. 2018; STRONG et al. 2016).
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Amostragem Ambiental 

 A coleta de amostras foi realizada em duas áreas de mangue nas cidades de Cubatão e 

Guarujá, situadas no litoral do Estado de São Paulo, Brasil, em Novembro de 2016 (Figura 8). 

Ao total, foram 3 pontos amostrados, denominados de MC (Mangue de Cubatão - 23° 53' 

46.428" S e 46° 25' 13.224" W), MG1 (Ponto 1 do Mangue de Guarujá - 23° 55' 2.784" S e 46° 

12' 57.780" W) e MG2 (Ponto 2 do Mangue de Guarujá - 23° 54' 48.888" S e 46° 12' 33.696" 

W).  

Figura 8 - Representação geográfica do local de coleta nas cidades de Cubatão e Guarujá (A e B), 
localizadas no litoral de São Paulo, Brasil.  

 
Fonte: Autoria própria. 

Nestes locais, foram coletadas amostras de água, sedimento (SED) e sedimento 

submerso (SUB) com profundidade de aproximadamente 10 cm. Estas, foram acondicionadas 

em tubos de polipropileno estéreis e transportadas diretamente ao laboratório em recipiente 

térmico para dar início ao enriquecimento metanotrófico. 

4.2 Enriquecimento e Seleção de Bactérias Metanotróficas 

 Devido à baixa solubilidade do gás metano em meio aquoso se faz necessária uma 

pressão seletiva para obtenção de bactérias capazes de o consumir. Neste caso em específico, 

A 

B 
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esse processo é comumente denominado de enriquecimento metanotrófico. O enriquecimento 

realizado consistiu na adição de 1 grama de sedimento (em peso úmido) ou 1 mL de água em 

frascos de vidro injetáveis de 25 mL contendo 10 mL de Nitrate Mineral Salts Medium (NMS) 

ATCC 1306 (Anexo A).  

Estes frascos foram vedados com septos de borracha e selo de alumínio, seguidos da 

adição de uma mistura de metano em ar sintético na proporção de 20% (v/v) com auxílio de 

seringas, agulhas, filtros estéreis de 0,22 µm e uma gas sampling bag onde os gases eram 

armazenados. Estes frascos foram mantidos em repouso à temperatura de 28ºC por um período 

de sete dias. Para garantir que o metano fosse a única fonte de carbono disponível e eliminar 

quaisquer traços de matéria orgânica, após este período, uma alíquota de 1 mL do sobrenadante 

das culturas enriquecidas foi transferido para um novo frasco contendo NMS. A estes frascos 

foi novamente adicionada a mistura de gases no headspace, a qual foi aumentada 

gradativamente durante o período de enriquecimento até a concentração de 70% (v/v) de 

metano em ar, a fim de selecionar bactérias tolerantes a altas concentrações de CH4, uma vez 

que um dos objetivos iniciais do RCGI seria a possível utilização de gás natural como fonte de 

carbono para as bactérias. A Figura 9 mostra um esquema representativo do enriquecimento 

metanotrófico realizado neste trabalho. 

Figura 9 - Esquema representativo do enriquecimento realizado para obtenção de bactérias 
metanotróficas a partir de amostras de sedimento e água coletadas no mangue.  

 
A renovação periódica da mistura de gases no headspace foi realizada a cada 7 dias, sendo 
gradativamente aumentada a concentração de metano em ar de 20% até 70% (v/v). O enriquecimento 
foi realizado durante 42 dias. 

Fonte: Autoria própria. 
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Os frascos foram mantidos em repouso por mais sete dias sob temperatura de 28ºC. Esse 

último procedimento de aliquotagem foi repetido por mais cinco vezes, até a soma final de 42 

dias. Os quatro consórcios que, então, apresentaram uma maior turbidez (correspondente ao 

crescimento celular) foram selecionados para dar continuidade ao trabalho. Eles foram 

nomeados de acordo com o seu local de origem e matriz, como demonstrado na Tabela 3. 

Tabela 3 - Nomenclatura utilizada para diferenciar os consórcios obtidos a partir do enriquecimento 
metanotrófico a partir de amostras provenientes de manguezais da Baixada Santista (SP/Brasil). 

Consórcio Matriz Local 

MC Água Cubatão/SP 

1SED Sedimento 1º Ponto de Coleta 
Guarujá/SP 

2SED Sedimento 2º Ponto de Coleta 
Guarujá/SP 

2SUB Sedimento Submerso 2º Ponto de Coleta 
Guarujá/SP 

 

4.2.1 Isolamento de Bactérias Metanotróficas 

 

 A partir dos quatro consórcios obtidos de áreas de mangue, foram realizadas tentativas 

de isolamento das bactérias metanotróficas. Esse procedimento foi realizado em uma câmara 

hermética (Figura 10), na qual era possível adicionar as placas de Petri, aplicar vácuo e então 

adicionar atmosfera de gases com auxílio de uma controladora e fluxímetros de gás (GE50A, 

MKS Instruments). Neste caso em específico, foi utilizada uma mistura contendo 50% de 

metano em ar (v/v), a qual era renovada a cada semana. 

  As placas de Petri foram preparadas com meio NMS sólido adicionado de ágar. Foram 

realizadas diluições seriadas dos cultivos obtidos a partir do enriquecimento metanotrófico e, 

uma vez crescidas as colônias, estas foram submetidas à análise de PCR do gene pmoA descrita 

no item 4.5.1 para confirmação de sua característica metanotrófica. 
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4.3 Produção de PHB 

 A Figura 11 mostra uma representação geral dos experimentos preliminares one- e two-

step realizados para avaliar a produção de PHB pelos consórcios metanotróficos. 

Figura 11 - Esquema representando os experimentos preliminares realizados com os consórcios 
obtidos de área de mangue para produção de PHB a partir do metano. 

 
 

4.3.1 Produção de PHB Two-Step 

 A produção de PHB two-step visa estimular primeiramente o máximo crescimento 

celular (até o fim da fase exponencial de crescimento) para então promover a deficiência de 

Experimentos Preliminares de Produção de PHB

One-Step Two-Step
15 dias para Cresc. Celular +
15 dias para Acúmulo de PHB

30 dias para Cresc. Celular
e Acúmulo de PHB

Sem 
Renovação da 

Mistura de Gases

Com 
Renovação da 

Mistura de Gases

50% CH4
em ar (v/v)

25% 50% 70%

Com 
Renovação da 

Mistura de Gases

CH4
em ar (v/v)

CH4
em ar (v/v)

CH4
em ar (v/v)

Figura 10 - Câmara hermética utilizada para isolamento das bactérias metanotróficas. 
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algum nutriente no meio de cultivo e, assim, proporcionar a condição apropriada para o 

acúmulo do PHB em excesso de fonte de carbono.  

Nessa abordagem, os experimentos foram realizados em frascos Erlenmeyer de 250 mL 

contendo 100 mL de NMS e inóculo bacteriano correspondente a uma DO600 nm de 0,1, 

preparado previamente de acordo com o procedimento descrito abaixo e coletado durante a fase 

exponencial de crescimento. Os frascos foram vedados com rolhas de silicone acopladas com 

agulhas e mangueiras para facilitar eventual renovação da mistura de gases no headspace, a 

qual foi fornecida a partir de mass flow controllers (GE50A, MKS Instruments). A mistura de 

gases utilizada continha 50% (v/v) de metano em ar. Nestes experimentos foram testadas duas 

estratégias distintas em relação ao fornecimento da mistura de gases, sendo: a) utilizando 

frascos fechados sem renovação de atmosfera e b) renovando a atmosfera periodicamente a 

cada 48 horas. Os frascos foram mantidos sob agitação de 180 rpm para promover melhor 

dissolução do gás metano no meio de cultivo sob temperatura de 28ºC. Após completar 15 dias 

de crescimento celular, as culturas foram centrifugadas a 24300 g durante 10 minutos e o meio 

de cultivo foi substituído para N-free NMS (sem a adição da fonte de nitrogênio - NaNO3) para 

estimular o acúmulo de PHB. A fase de acúmulo também foi realizada durante 15 dias, somando 

um total de 30 dias de experimento. Ao final dos experimentos as culturas foram centrifugadas 

novamente, sendo posteriormente liofilizadas. A biomassa seca (CDW) e o conteúdo de PHB 

intracelular (após extração) foram obtidos por gravimetria. 

4.3.2 Produção de PHB One-Step 

 A produção de PHB one-step visa proporcionar as condições apropriadas para o 

acúmulo de PHB em um só estágio. Nessa abordagem, os experimentos foram conduzidos em 

frascos Erlenmeyer de 250 mL contendo 100 mL de N-free NMS e inóculo bacteriano 

correspondente a uma DO600 nm de 0,1 preparado previamente de acordo com o procedimento 

descrito abaixo e coletado durante a fase exponencial de crescimento. Os frascos foram vedados 

com rolhas de silicone acopladas com agulhas e mangueiras para facilitar a renovação da 

mistura de gases. Nestes experimentos, foram utilizadas três diferentes concentrações de 

metano na mistura de gases: 25%, 50% e 70% de metano em ar (v/v), a fim de avaliar o quão 

tolerantes as bactérias metanotróficas selecionadas seriam a altas concentrações de metano. A 

mistura de gases na atmosfera foi renovada a cada 48 horas até o fim do experimento. Os frascos 

foram mantidos sob agitação de 180 rpm para promover melhor dissolução do gás metano no 

meio de cultivo sob 28ºC durante 30 dias de experimento. Ao final dos experimentos as culturas 
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foram centrifugadas a 24300 g durante 10 minutos e liofilizadas (Freezone 6L -84ºC, 

Labconco). A biomassa seca (CDW) e o conteúdo de PHB intracelular (após extração) foram 

obtidos por gravimetria. 

4.3.3 Otimização do Processo de Produção de PHB 

4.3.3.1 Concentração de Metano Utilizada 

 A completa oxidação da fonte de carbono proporciona um maior rendimento de células 

e, consequentemente, de acúmulo de PHB. Por este motivo, a concentração de gás metano 

utilizada na mistura de gases foi otimizada para que ele pudesse ser completamente oxidado 

pelo oxigênio presente no ar, correspondente a apenas 21% (v/v). Seguindo as reações de 

bioconversão de metano em células e PHB (Reações 1 e 2, respectivamente) propostas por 

Asenjo e Suk (1986) utilizando nitrato como fonte de nitrogênio, foi definido que é necessária 

uma proporção de 1,5 mol de O2 para oxidação completa de 1 mol de CH4. Considerando a 

ação da enzima metano monooxigenase (MMO) responsável pela oxidação de metano a 

metanol, Lee e Lipscomb (1999) demonstram a necessidade de apenas 1 mol de O2 para 

completa oxidação de 1 mol de CH4 (Reação 3).  

41,5	'(! + 62,25	," + 3	(.,# 	→ 3	'!($,". + 39,5	'," + 42	123 + 4	43("	(678çã;	1) 

8	'(! + 12	," 	→ 	'!(%,"(>;?ô>7A;	B;	3(C) + 4	'," + 12	123 + 	43("						(678çã;	2) 

'(! + ," + .1D(3)( +	(& 	→ '(#,( + (", + .1D(3)&																																						(678çã;	3) 

Portanto, a concentração de metano em ar necessária para garantir sua completa 

oxidação foi calculada seguindo as Equações 1 - 3, em que X representa as frações de cada gás 

no headspace, considerando uma mistura de gás metano (CH4) e ar sintético composto pelos 

gases nitrogênio (N2) e oxigênio (O2), este último na proporção de 21% (v/v). 

E'! +	E(! +	E)*" = 1		 (GHI8çã;	1) 

E(!
E'! +	E(!

= 0,21	 (GHI8çã;	2) 

E)*" =	
2
3
	E(! 	 (GHI8çã;	3) 
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Por meio destas equações foi definido que a concentração ótima para completa oxidação 

do metano na presença do oxigênio do ar seria de 12,3% (v/v). 

4.3.3.2 Concentração de Cobre Utilizada 

 O cobre é um elemento essencial para as bactérias metanotróficas, estando envolvido na 

regulação de enzimas-chave do metabolismo central de oxidação do metano. Uma vez que o 

meio de cultivo NMS ATCC 1306 não prevê a adição deste elemento em sua composição, 

foram realizados experimentos adicionais utilizando NMS suplementado com três 

concentrações de cobre diferentes: 1 µM, 5 µM e 10 µM através da diluição de uma solução 

concentrada de 1 mM de cobre preparada utilizando cloreto de cobre dihidratado (CuCl2.2H2O). 

O objetivo destes experimentos foi analisar a resposta microbiana à adição do cobre, buscando 

otimizar o crescimento celular e o acúmulo de PHB pelas bactérias metanotróficas. 

 Estes experimentos foram realizados em duas etapas, em frascos de vidro injetáveis de 

100 mL, contendo 25 mL de meio NMS suplementado com cobre e inóculo bacteriano 

correspondente a uma DO600 nm de 0,1. Os frascos foram vedados com septos de borracha e 

selos de alumínio, por onde foi realizada a troca periódica da mistura de gases contendo 12,3% 

de metano em ar (v/v). Os frascos foram mantidos sob agitação constante de 180 rpm e 28ºC 

por até 16 dias. O crescimento celular foi medido periodicamente através de espectrofotometria 

na região do ultravioleta visível (UV) a 600 nm. Uma vez atingida o fim da fase exponencial 

de crescimento celular, a cultura foi centrifugada a 24300 g por 10 min e o meio de cultivo foi 

substituído para N-free NMS para estimular o acúmulo de PHB. A produção de PHB foi 

analisada ao longo do tempo, mais especificamente nos dias 4 (96 horas), 5 (120 horas) e 8 (192 

horas) da fase de acúmulo, quando o meio de cultivo foi coletado, a massa celular liofilizada e 

o conteúdo polimérico intracelular posteriormente analisado por cromatografia gasosa.  

4.3.3.3 Otimização do Cultivo 

 A otimização de cultivo foi realizada reunindo os parâmetros que resultaram nos 

melhores resultados de produção de PHB. Desta forma, foram utilizados:  

o produção de PHB em duas etapas (two-step);  

o troca periódica da mistura de gases a cada 48 horas;  

o uso de proporção de 20% do volume do frasco para meio de cultivo e 80% para 

o headspace;  
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o NMS suplementado com 10 µM de cobre; 

o concentração de metano de 12,3% (v/v) em ar.  

 Os experimentos foram realizados em frascos Erlenmeyer de 250 mL contendo 50 mL 

de NMS suplementado com 10 µM de cobre e inóculo bacteriano correspondente a uma DO600 

nm de 0,1. Os frascos foram vedados com rolha de silicone acoplada com agulhas e mangueiras, 

por onde a troca da mistura de gases contendo 12,3% (v/v) de metano em ar foi realizada a cada 

48 horas. Nestes experimentos, a mistura de gases foi borbulhada no meio de cultivo para 

melhorar a dissolução do gás no meio aquoso. Os frascos foram mantidos sob agitação 

constante de 180 rpm e 28ºC. A análise do crescimento celular foi realizada periodicamente por 

espectrofotometria na região do UV visível a 600 nm. Os cultivos foram realizados durante 12 

dias, sendo que 7 dias foram utilizados para crescimento celular e 5 dias (120 horas) foram 

destinados à fase de acúmulo de PHB. Ao final dos experimentos, as culturas foram coletadas, 

centrifugadas, a biomassa liofilizada e posteriormente analisado o conteúdo de PHB intracelular 

por cromatografia gasosa. 

4.3.4 Determinação de Parâmetros Relacionados à Produção de PHB 

 Os experimentos para determinação dos parâmetros cinéticos foram realizados em 

duplicata, porém apenas com o consórcio que apresentou melhores resultados prévios de 

acúmulo de PHB (1SED). As mesmas condições de cultivo descritas no Item 4.3.3.3 foram 

empregadas, contudo desta vez frascos Kitasato foram utilizados a fim de viabilizar a 

amostragem dos gases no headspace através de seu orifício lateral, onde foi acoplada uma 

mangueira de silicone com abraçadeira de metal. Sete frascos de sacrifício foram preparados 

para que a amostragem dos gases pudesse ser realizada periodicamente ao longo do 

experimento juntamente com a coleta da cultura para posterior análise de produção de PHB e 

biomassa. Todos os frascos foram preparados com 50 mL de NMS e inóculo bacteriano 

correspondente a uma DO600 nm de 0,1. Frascos “controle” contendo meio de cultivo sem adição 

de inóculo também foram preparados para analisar a perda de gás do sistema durante o 

experimento. Primeiramente, todos os frascos receberam a mistura de gases contendo 12,3% 

(v/v) de metano em ar e, então, o frasco 01 foi analisado a fim de se obter a concentração inicial 

de substrato (Sinicial); logo em seguida a cultura foi centrifugada e liofilizada. Após o período 

de 72 horas, o frasco 02 foi analisado para obtenção da concentração restante de metano no 

headspace (Sfinal). Os frascos remanescentes receberam novamente a mistura de gases, 

incluindo o frasco 02, que foi reanalisado a fim de se obter uma nova concentração inicial de 
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substrato (Sinicial) para as próximas 48 horas de cultivo, posteriormente tendo sua cultura 

coletada para liofilização. O frasco 03 foi utilizado para análise da composição de gases do 

headspace em 120 horas de experimento para obtenção do próximo Sfinal e assim 

sucessivamente até o fim do experimento em 12 dias de cultivo (ou 288 horas). Dos sete frascos 

preparados, quatro foram dedicados para a fase de crescimento (168 horas de cultivo), e três 

frascos foram dedicados para a fase de produção de PHB (120 horas de cultivo). Para esta última 

fase, os meios de cultivo dos frascos 05, 06 e 07 foram substituídos por N-free NMS e o mesmo 

procedimento de análise da composição dos gases no headspace foi realizado, sendo coletadas 

amostras em 72, 96 e 120 horas, momento em que foi previamente observada a maior produção 

de PHB pelo consórcio 1SED. Um esquema representativo deste experimento está ilustrado na 

Figura 10. 

Os parâmetros cinéticos definidos foram a taxa de consumo de metano (descrita no Item 

4.4.3) e os fatores de conversão de substrato em células (Yx/s) e em produto (Yp/s), de acordo 

com as Equações 4 e 5: 

K+
,
=
E-./01 − E./.2.01
M./.2.01 − M-./01

	 (GHI8çã;	4) 

K3
,
=
3-./01 − 3./.2.01
M./.2.01 − M-./01

	 (GHI8çã;	5) 

Em que X é a concentração de biomassa, S é a concentração do substrato e P é a 

concentração do produto, medidos a cada ponto (início e fim), em gramas por litro. 
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Figura 12 - Esquema representativo do experimento realizado para determinação de parâmetros cinéticos do acúmulo de PHB por bactérias metanotróficas em 
culturas microbianas mistas. 

 

1 Após análise de Sfinal utilizando o frasco 04 em 168 horas, foi realizada a troca de meio de cultivo dos frascos 05, 06 e 07 para N-free NMS e feita a readição 
da mistura de gases nos frascos, inclusive novamente no frasco 04, o qual foi reanalisado para obtenção de um novo Sinicial para as próximas 72 horas de cultivo; 
2 Acúmulo de PHB em 72 horas de cultivo em N-free NMS; 3 Acúmulo de PHB em 96 horas de cultivo em N-free NMS e 4 Acúmulo de PHB em 120 horas 
de cultivo em N-free NMS. 

Fonte: Autoria própria. 
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4.4 Técnicas Analíticas 

4.4.1 Quantificação da Biomassa 

 O crescimento celular foi medido a partir da densidade ótica (DO) através de 

espectrofotometria UV visível a 600 nm (UV-2600, Shimadzu), utilizando o próprio meio de 

cultura NMS como branco. A biomassa liofilizada também foi utilizada para monitorar o 

crescimento por gravimetria. 

4.4.2 Caracterização e Quantificação do PHB 

4.4.2.1 Extração e Análise Gravimétrica 

 Ao fim dos experimentos de produção de PHB one- e two-step descritos nos Itens 4.3.1 

e 4.3.2, as células foram coletadas, liofilizadas e sua massa obtida através de pesagem em 

balança analítica (Modelo AUW220D, Shimadzu, Japão). O procedimento de extração do PHB 

intracelular foi realizado seguindo protocolo descrito por Law e Slepecky (1961). Para 

quantidades de até 200 mg de biomassa foram adicionados 20 mL de solução comercial de 

hipoclorito de sódio (NaClO) com teor de cloro ativo de 2,5% para promover o rompimento da 

membrana celular. As misturas foram mantidas a 37ºC por 1 hora sob agitação de 180 rpm. 

Após esse período, as células foram centrifugadas a 24300 g, o sobrenadante foi descartado e 

então as células foram lavadas com água, acetona e etanol, sucessivamente, com o mesmo 

volume de 20 mL. Após a última lavagem, o pellet resultante foi solubilizado em clorofórmio 

e filtrado a 0,22 μm com auxílio de seringa de vidro em uma superfície de vidro para posterior 

pesagem. O rendimento da produção de PHB foi medido gravimetricamente e o conteúdo 

intracelular determinado a partir da Equação 6: 

!"##"	%&	'()	&*+,"í%.

!"##"	%&	/é121"#	#&/"#
*	100 = %	'()	(! !⁄ ) (:;2"çã.	6) 

4.4.2.2 Análise por Cromatografia Gasosa 

As concentrações de PHB intracelular foram determinadas diretamente da biomassa 

liofilizada (10 - 15 mg) após derivatização dos monômeros de ácido 3-hidroxibutírico em seus 

respectivos propil estéres. Para tanto, foi realizada propanólise da biomassa, seguindo protocolo 

adaptado de Riis e Mai (1988) e descrito por Gomez et al. (1996). Este procedimento consiste 

no rompimento celular simultaneamente vinculado à esterificação dos monômeros de PHB 
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utilizando uma mistura de dicloroetano e propanol acidificado. Essa mistura foi agitada 

brevemente e mantida em banho-maria à 98ºC durante 3 horas. Após este período, a separação 

de fases foi realizada através da adição de água destilada, sendo a fase orgânica coletada. Para 

remover quaisquer resquícios de água, foi adicionado sulfato de sódio anidro e o pH foi 

verificado a fim de que estivesse na faixa entre pH 5 - 7.  

Cerca de 1 μL da fase orgânica contendo os propil ésteres foi submetido a injeção split 

(1:100) e analisado por cromatografia gasosa - CG (Agilent 7890A, Agilent Technologies, CA, 

EUA) equipado com coluna capilar HP-5 e detector de ionização de chama (FID). Gás hélio foi 

utilizado como gás de arraste a 0,8 mL min−1. Uma rampa de temperatura do forno foi definida 

para manter a temperatura em 100°C por 1 minuto e, em seguida, aumentar até 210°C a uma 

taxa de 8°C min−1, a qual foi mantida por 15 minutos. Ácido benzoico foi usado como o padrão 

interno. A determinação da concentração de PHB em biomassa foi realizada em comparação 

com uma curva de calibração externa previamente construída com padrões de concentrações 

conhecidas de PHB, o qual possui tempo de retenção de aproximadamente 4 minutos (Apêndice 

B). 

4.4.3 Análise do Consumo de Metano 

 O consumo do metano foi analisado através da composição de gases no headspace. As 

medições foram realizadas em triplicata, a cada 48 horas durante o total de 12 dias de cultivo. 

Alíquotas de 5 mL do headspace foram retiradas dos frascos utilizando uma seringa gastight 

(Modelo 815656, Hamilton, NV, EUA), as quais foram analisadas em um cromatógrafo gasoso 

(Trace GC Ultra, Thermo Fisher Scientific, Milão, Itália) equipado com coluna ShinCarbon ST 

100/120 (Restek, PA, EUA) e detector de condutividade térmica (TCD). As temperaturas do 

detector e do forno foram mantidas a 100ºC e 40ºC, respectivamente. Argônio foi utilizado 

como gás de arraste e de make up, com fluxos de 30 mL min-1 e 10 mL min-1, respectivamente. 

O conteúdo do metano no headspace foi determinado através da área dos picos (Apêndice A) 

em comparação com uma curva de calibração externa previamente realizada com concentrações 

conhecidas (Apêndices B, C e D). 

 A partir da área dos picos foi determinada a concentração, em porcentagem, do gás 

metano no headspace. Para calcular o que, de fato, estava disponível para consumo das 

bactérias, além da concentração obtida no headspace foi também calculada a transferência de 

gás metano para o meio de cultivo líquido, assumindo equilíbrio entre as fases líquida (meio de 
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cultivo) e gasosa. Portanto, foi considerada como a concentração total de metano disponível a 

somatória de sua concentração no headspace e no meio líquido, seguindo as equações 7, 8, 9 e 

10. Primeiramente foi determinado o número de mols de gases no headspace, utilizando a 

Equação 7: 

? =
'. A
B. C

	 (:;2"çã.	7) 

 Em que n é o número de mols de gases no headspace, P é pressão atmosférica (em Pa), 

V é o volume do headspace do frasco descontando o volume do meio de cultivo (em mL), T é 

a temperatura utilizada no experimento (em K) e R, a constante universal dos gases (em 

!³. '".!.1!". F)!"). Considerando que a composição do headspace era uma mistura de gases 

e não somente metano, foi calculada a sua respectiva fração molar e, posteriormente, sua 

concentração em gramas por mL, seguindo as equações 8 e 9: 

G = ?. H	 (:;2"çã.	8) 

! = ?.JJ	 (:;2"çã.	9) 

 Em que Y é a fração molar de metano no headspace e y é a concentração em % do gás 

metano, obtida a partir da curva de concentração previamente realizada. Na equação 9, m 

representa a massa em gramas do gás metano, n é o número de mols de gases no headspace e 

MM, sua respectiva massa molar. Por fim, foram calculadas também a concentração molar do 

gás metano dissolvida no meio de cultivo líquido e a massa de metano na fração líquida, 

utilizando as Equações 10 e 11, respectivamente: 

L!"#	%í'()*+ =
'. H
F
	 (:;2"çã.	10) 

? = L!"#	%í'()*+. A (:;2"çã.	11) 

 Em que CCH4 líquido é a concentração molar de metano no meio de cultivo líquido, P é 

a pressão atmosférica (em Pa), y é a concentração em % do gás metano, obtida a partir da curva 

de concentração previamente realizada e K é a constante de Henry (em !#. '"	.!.1!"). Na 

equação 11, n é o número de mols no meio líquido, e V é o volume de meio de cultivo líquido 

(em m3). Para obter a massa de metano na fração líquida, foi utilizada a equação 9, com os 
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respectivos valores ajustados, e a concentração total de metano disponível foi calculada a partir 

da equação 12: 

!"##"	+.+"1	%&	!&+"?. = !$%#	,-.*/0.1- +	!$%#	%í'()*+ (:;2"çã.	12) 

 Em que a soma da massa de metano no headspace e a massa de metano no líquido 

representam a concentração total de metano disponível como substrato para as bactérias 

metanotróficas.  

4.5 Técnicas de Biologia Molecular 

4.5.1 Amplificação e Sequenciamento do Gene pmoA 

 A capacidade dos consórcios obtidos em consumir metano como única fonte de carbono 

foi investigada através da amplificação do gene pmoA, responsável pela enzima metano 

monooxigenase (MMO) que oxida o metano a metanol durante o primeiro passo da via 

metabólica das bactérias metanotróficas. A extração do DNA dos consórcios foi realizada 

utilizando o kit GenElute Bacterial Genomic DNA (Sigma-Aldrich), seguindo instruções do 

fabricante. A amplificação do gene pmoA foi realizada através de PCR (reação de polimerase 

em cadeia) com o seguinte protocolo conforme instruções do fabricante: 1 µL de DNA 

genômico, 25 µL de ReadyMixTM Taq PCR e 22 µL de água duplamente destilada-deionizada 

autoclavada. Foi utilizado também 1 µL dos primers A189F (5’-

GGNGACTGGGACTTCTGG-3’) e MB661R (5’-CCGGMGCAACGTCYTTACC-3’) 

(COSTELLO; LIDSTROM, 1999; HOLMES et al. 1995) na concentração de 10 µM. A reação 

foi calculada para uma margem de segurança de 10% sendo que o volume final para cada reação 

foi de 50 µL. As amostras foram submetidas a 35 ciclos de 95ºC por 1 minuto, rampa de 64ºC 

a 55ºC (diminuição de 0,3ºC por ciclo) por 1 minuto e 72ºC por 1 minuto em um termociclador 

(Master Cycler, Eppendorf). A eficiência da amplificação foi verificada através de eletroforese 

em gel contendo 0,8% de agarose, conforme descrito por Sambrook, Fritsch e Maniatis (1989). 

Os fragmentos foram corados com Sybr Safe (Invitrogen, EUA) e visualizadas em 

transiluminador de luz UV (AmershamTM Imager 600, GE Healthcare, EUA).  

4.5.2 Análise Metagenômica 

 A caracterização da composição microbiana dos consórcios foi realizada a partir da 

análise metagenômica, que consiste na obtenção das sequências de DNA de diversos 
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microrganismos de uma só vez. Essa técnica é comumente utilizada para caracterização de 

comunidades microbianas (consórcios) ambientais, nas quais os microrganismos não podem 

ser facilmente separados uns dos outros (SEGRE, 2021).  

A extração de DNA genômico foi realizada no CEPEMA POLI-USP utilizando o kit 

GenElute Bacterial Genomic DNA (Sigma-Aldrich), seguindo instruções do fabricante. O DNA 

foi purificado com kit de purificação de DNA, RNA e proteínas (Macherey-Nagel, Alemanha), 

sua qualidade foi analisada em gel de agarose 0,8% e visualizada em transiluminador de luz 

UV (AmershamTM Imager 600, GE Healthcare, EUA). Sua quantificação foi realizada por 

espectrofotometria (BioPhotometer D30, Eppendorf, Alemanha) a fim de obter concentração 

mínima de 20 ng.µL-1 de DNA em cada amostra. O DNA extraído foi enviado para a empresa 

GenOne - Soluções em Biotecnologia (https://www.genone.com.br/), a qual foi responsável 

pela amplificação do gene 16S rRNA, construção da biblioteca de sequências e análises de 

bioinformática. 

4.5.2.1 Amplificação e Sequenciamento do Gene 16S rRNA 

O gene 16S rRNA foi amplificado e sequenciado utilizando primers da região V4: 515F 

(5'-GTGCCAGCMGCCGCGGTAA-3’) e 806R (5'-GGACTACHVHHHTWTCTAAT-3’) 

com adição de barcodes. Todas as reações de PCR foram realizadas com Phusion® High-

Fidelity PCR Master Mix (New England Biolabs) seguindo instruções do fabricante.  

Os produtos da PCR foram quantificados em gel de agarose 2%. As amostras com 

tamanhos entre 400 e 450 pares de base (pb) foram escolhidas para os subsequentes 

experimentos. A purificação foi realizada utilizando o Kit Qiagen Gel Extraction (Qiagen, 

Alemanha) utilizando uma mistura dos amplicons na mesma razão de equidensidade. 

As bibliotecas de sequências foram preparadas utilizando o Kit NEBNExt Ultra DNA 

Library Prep® para Illumina, seguindo as instruções do fabricante. A qualidade da biblioteca 

foi avaliada no fluorímetro Qubit 2.0 (Thermo Scientific) e no Bioanalyzer 2100 (Agilent, 

EUA). Enfim, a biblioteca foi sequenciada em uma plataforma Illumina e leituras de sequências 

contendo 250 pb emparelhadas foram geradas. Subsequentemente foi realizada uma análise dos 

dados, consistindo em: controle de qualidade dos pares de base obtidos; agrupamento de 

unidades taxonômicas operacionais (OTUs) e anotação de espécies. 
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4.5.2.2 Análise de Dados 

 Primeiramente, as sequências obtidas foram separadas e relacionadas às suas respectivas 

amostras de origem. Então, as sequências foram emparelhadas usando FLASH (V1.2.7, 

http://ccb.jhu.edu/software/FLASH/), sendo as sequências de emenda denominadas de “tags 

brutas”. Estas foram submetidas a filtragens de qualidade (BOKULICH et al. 2013) para 

obtenção de “tags limpas” de alta qualidade de acordo com o processo de controle de qualidade 

do QIIME (V1.7.0, http://qiime.org/index.html) (CAPORASO et al. 2010). Por fim, as tags 

foram comparadas com um banco de dados de referência GOLD (Gold Database, 

http://drive5.com/uchime/uchime_download.html) usando algoritmo UCHIME (UCHIME 

Algorithm, http://www.drive5.com/usearch/manual/uchime_algo.html) (EDGAR et al. 2011) 

para detecção de quimeras nas sequências, as quais foram posteriormente removidas para 

obtenção das tags efetivas para análise (HAAS et al. 2011).  

A análise de sequências foi realizada com o software Uparse V.7.0.1001 (Uparse 

v7.0.1001，http://drive5.com/uparse/) (EDGAR, 2013). As sequências que apresentaram 

similaridade ≥ 97% foram atribuídas à mesma OTU. Sequências representativas de cada OTU 

foram analisadas a nível de anotação de espécies com o banco de dados GreenGene 

(http://greengenes.lbl.gov/cgi-bin/nph-index.cgi) (DESANTIS et al. 2006), o qual foi utilizado 

com um classificador RDP (Version 2.2, http://sourceforge.net/projects/rdp-classifier/) 

(WANG et al. 2007) como base - um algoritmo para anotar informações taxonômicas.  

A análise da relação filogenética de diferentes OTUs e a diferença entre espécies 

dominantes em diferentes amostras foi realizada utilizando o software MUSCLE (Version 

3.8.31 http://www.drive5.com/muscle/) (EDGAR, 2004). As informações de abundância de 

OTUs foram normalizadas usando como padrão o número de 10.000 sequências. As sequências 

finais foram separadas por amostra e encontram-se depositadas no NCBI com códigos de acesso 

SAMN19317972, SAMN19317973, SAMN19317974, SAMN19317975 para os consórcios 

MC, 1SED, 2SED e 2SUB, respectivamente. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Enriquecimento Metanotrófico 

Manguezais são ecossistemas costeiros encontrados em regiões tropicais e subtropicais 

(LI et al. 2019). Sua extensão é equivalente a 20 milhões de hectares (FAO, 2007), 

correspondendo a 60 - 70% do total das áreas costeiras ao redor do globo (IMCHEN et al. 

2018). A América do Sul detém aproximadamente 10% dela e o Brasil possui a terceira maior 

área de mangue do mundo (FAO, 2007). Os manguezais ocorrem em zonas de transição entre 

a terra, o mar e os rios e desempenham um papel importante na proteção da costa (GHIZELINI; 

MENDONÇA-HAGLER; MACRAE, 2012). No entanto, como são comumente encontrados 

perto de áreas urbanas, têm sofrido com atividades antrópicas que representam uma séria 

ameaça à sua extinção (SHIAU; CHIU, 2020).  

Os manguezais são ambientes únicos que estão sujeitos a variação das marés, o que lhes 

confere características especiais de concentração de salinidade, pH e disponibilidade de 

nutrientes (IMCHEN et al. 2017). Ao mesmo tempo que contribuem para geração de metano a 

partir da degradação anaeróbica de matéria orgânica, as florestas de mangue também atuam 

como grandes sumidouros de carbono, sendo responsáveis pela transição do carbono orgânico 

para os sedimentos, criando uma vasta teia alimentar assistida por microrganismos (CAI et al. 

2016, LI et al. 2019). 

Neste sentido, duas áreas de mangue localizadas na região da Baixada Santista 

(SP/Brasil) foram escolhidas para bioprospecção de bactérias metanotróficas. Estes locais 

foram selecionados principalmente devido à presença de alta carga de matéria orgânica em 

decomposição. A digestão anaeróbia da matéria orgânica por bactérias metanogênicas contribui 

para as emissões de gás metano, ocasionando no aparecimento de bactérias metanotróficas em 

resposta. Além disso, essas áreas são localizadas nas proximidades de um importante complexo 

industrial, o que gera contaminação tanto a partir de efluentes industriais quanto por atividade 

antrópica da comunidade local do município. Destas áreas foram coletadas amostras de 

sedimento (SED), sedimento submerso (SUB) e água, as quais foram utilizadas para iniciar o 

processo de enriquecimento metanotrófico. Este enriquecimento consiste em uma pressão 

seletiva para selecionar as bactérias de interesse; neste caso em específico, aquelas capazes de 

oxidar o metano. Para tanto, os fracos foram submetidos a concentrações crescentes de metano 

no headspace, renovado a cada 7 dias, até atingir concentração de 70% de metano em ar (v/v), 
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a fim de obter bactérias metanotróficas resistentes a altas concentrações, uma vez que o intuito 

inicial do projeto era de se trabalhar com o metano presente no gás natural. Após 42 dias de 

enriquecimento, as amostras que apresentavam crescimento perceptível, em termos de turbidez, 

foram escolhidas para dar continuidade ao trabalho. Uma representação dos consórcios obtidos 

é demonstrada na Figura 13.  

Figura 13 - Representação de consórcios obtidos a partir do enriquecimento metanotrófico.  

 

Uma cultura microbiana mista (MMC) ou consórcio consiste em um grupo de dois ou 

mais microrganismos. Estas associações são comuns no meio ambiente, principalmente em 

solos, onde os microrganismos se relacionam intimamente produzindo moléculas essenciais 

para a sobrevivência de um ou outro (HESSELTINE, 1992).  

 Para confirmar a presença de bactérias metanotróficas nos consórcios, e na ausência de 

um equipamento analítico para detecção de metano na composição do headspace, foi utilizada 

a técnica de biologia molecular da reação em cadeia da polimerase (PCR) para elucidar se 

dentre as bactérias presentes nos consórcios, alguma possuía o gene pmoA, que codifica a 

enzima metano monooxigenase (MMO). 

5.1.1 Isolamento Bacteriano e Análise do Gene pmoA 

A forma particulada da enzima metano monooxigenase (pMMO) é composta de três 

polipeptídeos: a alfa-subunidade pmoB, de 45 kDa; a beta-subunidade pmoA, de 27 kDa e a 

gama-subunidade pmoC, de 23 kDa (SEMRAU; DISPIRITO; YOON, 2010). Mais 

especificamente, o gene pmoA é amplamente utilizado como um marcador filogenético para 

identificar bactérias metanotróficas, uma vez que a maioria delas apresenta a pMMO em 
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contrapartida à forma solúvel dessa enzima (sMMO), presente em apenas algumas bactérias 

deste grupo (MCDONALD; MURRELL, 1997).  

 Inicialmente, foi realizado o isolamento bacteriano a fim de separar as culturas puras de 

bactérias metanotróficas presentes nos consórcios obtidos a partir do enriquecimento. 

Utilizando o sistema descrito no Item 4.2.1, algumas colônias foram obtidas e estriadas em 

novas placas contendo meio NMS sólido, conforme demonstrado na Figura 14. Essas bactérias 

foram submetidas à análise do gene pmoA para confirmação de sua característica metanotrófica, 

ou seja, se elas possuíam o gene que codifica a enzima metano monooxigenase, que é 

responsável pelo primeiro passo da via metabólica de oxidação do metano. Contudo, como 

também é possível verificar na Figura 14, os resultados obtidos foram negativos, ou seja, as 

bactérias isoladas, na verdade, eram bactérias heterotróficas que estavam presentes nos 

consórcios.  

Figura 14 - Gel de agarose realizado para confirmação da presença do gene pmoA nos isolados 
obtidos a partir do enriquecimento metanotrófico, como representado à direita. 

 

Diversas tentativas de isolamento foram realizadas sem sucesso. Neste sentido, os 

próprios consórcios foram submetidos à análise do gene pmoA, para confirmar se havia 

bactérias metanotróficas presentes. A partir do DNA genômico total extraído dos consórcios, 

foi realizada a amplificação do gene pmoA através de PCR e o resultado obtido foi visualizado 

em gel de agarose, como demonstrado na Figura 15. 

ISLD1       ISLD2     ISLD3      ISLD4      ISLD5     ISLD6       CTRL+
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Como pode ser observado, os quatro consórcios obtidos apresentaram resultados 

positivos à presença do gene pmoA, confirmando que em cada consórcio obtido havia 

representantes de bactérias metanotróficas. Logo, foi decidido trabalhar diretamente com eles, 

uma vez que o isolamento não obteve sucesso. Os próximos passos incluíam caracterizar a 

composição microbiana destes consórcios a partir de análise de metagenômica e analisar a 

produção de PHB a partir deles, utilizando metano como matéria-prima. 

Figura 15 - Gel de agarose realizado para confirmação da presença do gene pmoA nos consórcios MC, 
1SED, 2SED e 2SUB. 

 

5.2 Produção de PHB One- e Two-Step 

  Considerando seu uso industrial, os consórcios podem apresentar diversas vantagens às 

culturas puras, como por exemplo o cultivo em condições não estéreis e possível diminuição 

do custo de produção, melhor utilização de substratos complexos e fornecimento de nutrientes 

necessários pelos próprios microrganismos, bem como eles podem atingir melhores taxas de 

crescimento e rendimento em bioprodutos. Algumas desvantagens incluem a dificuldade na 

detecção de uma possível contaminação e também a dificuldade de estudar o processo contendo 

mais de um microrganismo envolvido (HESSELTINE,1992). 

Atualmente os processos industriais fazem uso de culturas puras para produção de 

PHAs. Contudo, é necessário avaliar os prós e contras para definir qual a melhor opção a ser 

utilizada. Devido às vantagens que as MMCs apresentam, muitos estudos têm avaliado a sua 

Controle  
Negativo 

1000 pb 
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utilização para produção de PHAs (HUANG et al. 2017; REIS et al. 2003; SHALIN e tal. 2014; 

VILLANO et al. 2014). 

O processo em dois estágios (two-step) é o mais comum para produção de PHAs 

(KOURMENTZA et al. 2017). Neste caso, primeiramente as culturas são enriquecidas e seu 

crescimento é estimulado até o fim da fase exponencial de crescimento, onde um nutriente será 

limitante para favorecer o acúmulo de PHA intracelular. Dessa forma, apesar deste tipo de 

bioprocesso demandar maior tempo de operação, não ocorre a competição entre a utilização da 

fonte de carbono entre produção de PHA e produção de biomassa, maximizando o potencial de 

acúmulo do biopolímero. Ainda assim, há relatos de microrganismos capazes de produzir PHAs 

em apenas um estágio (one-step) (ALSAFADI; AL-MASHAQBEH, 2017; TRAKUNJAE et 

al., 2021). 

Primeiramente foi avaliada a produção de PHB pelos consórcios através do processo em 

dois estágios como descrito no Item 4.3.1. O objetivo deste experimento também era de testar 

duas abordagens para analisar qual apresentaria melhores resultados: realizando a renovação 

periódica da atmosfera a cada 48 horas ou realizando os experimentos em frascos fechados, 

havendo renovação de atmosfera apenas durante a troca do meio de cultivo para garantir 

excesso de fonte de carbono necessária para ocorrer o acúmulo de PHB. A Tabela 4 reúne os 

resultados obtidos a partir destes experimentos. 

Tabela 4 - Resultados do experimento two-step para produção de biomassa, PHB e acúmulo intracelular 
de PHB ao final de 30 dias. Experimento realizado em frascos fechados e com renovação periódica da 
atmosfera utilizando 50% de metano em ar (v/v) no headspace.  

 

Sem Renovação da Atmosfera Com Renovação da Atmosfera 

Biomassa 

(mg.L-1) 

PHB 

(mg.L-1) 

%PHB 

(CDW) 

Biomassa 

(mg.L-1) 

PHB 

(mg.L-1) 

%PHB 

(CDW) 

MC 160,4 10,1 6,3 402,6 16,3 4,1 

1SED 243,4 12,1 5,0 259,5 20,5 7,9 

2SED 159,3 9,6 6,0 339,4 49,7 14,6 

2SUB 176,2 9,9 5,6 321,2 14,1 4,4 
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A partir destes experimentos pôde-se concluir que a melhor abordagem para a produção 

de PHB seria através da renovação da atmosfera a cada 48 horas, uma vez que os consórcios 

apresentaram maior produção de biomassa e maior acúmulo intracelular.  

Ainda assim, o processo em um estágio foi testado. Utilizando o mesmo tempo de 

experimento (30 dias) e renovando a atmosfera periodicamente, foi avaliada a produção de 

PHB. Desta vez foram utilizadas também concentrações variáveis de metano no headspace: 

25%, 50% e 70% em ar (v/v), buscando avaliar se as bactérias metanotróficas obtidas seriam 

resistentes à altas concentrações de metano. Os resultados dos experimentos estão reunidos nas 

Figuras 16, 17 e 18. 

Figura 16 - Resultados do experimento one-step para produção de biomassa pelos consórcios 

MC, 1SED, 2SED e 2SUB ao final de 30 dias. Experimentos realizados com renovação periódica da 

atmosfera utilizando 25%, 50% e 70% de metano em ar (v/v) no headspace. 
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Figura 17 - Resultados do experimento one-step para produção de PHB pelos consórcios MC, 1SED, 
2SED e 2SUB ao final de 30 dias. Experimentos realizados com renovação periódica da atmosfera 

utilizando 25%, 50% e 70% de metano em ar (v/v) no headspace.

 

 

Figura 18 - Resultados do experimento one-step para acúmulo de PHB intracelular (%m/m) pelos 
consórcios MC, 1SED, 2SED e 2SUB ao final de 30 dias. Experimentos realizados com renovação 

periódica da atmosfera utilizando 25%, 50% e 70% de metano em ar (v/v) no headspace. 

 

Os resultados obtidos nos experimentos one-step mostraram que as bactérias obtidas 

eram capazes de resistir a altas concentrações de metano. Contudo, a produção de PHB obtida 

ainda estava abaixo de 50 mg.L-1 em todas as condições testadas. Em uma tentativa de melhorar 

essa produção, alguns fatores foram considerados, como: a concentração de metano oxidável 

com a concentração de oxigênio presente no ar sintético, e a concentração de cobre utilizada no 

meio de cultivo, cofator importante da enzima MMO. A conclusão foi de que nenhuma destas 

duas condições estavam apropriadamente ajustadas para favorecer a produção de PHB.  
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Como já mencionado no Item 4.3.3.1, a concentração máxima de metano capaz de ser 

oxidada com a concentração de oxigênio presente no ar é de 12,3% (v/v). Além disso, a receita 

do meio de cultivo NMS ATCC 1306 não prevê a adição de cobre, e este é um parâmetro 

importante para que as bactérias sejam capazes de captar o metano e oxidá-lo em suas vias 

metabólicas. Neste sentido, foram realizados experimentos para avaliar a melhor concentração 

de cobre a ser utilizada na presença de 12,3% (v/v) de metano em ar para subsequentemente 

realizar uma otimização do cultivo com os melhores parâmetros definidos em uma tentativa de 

melhorar a produção de PHB.  

5.3 Avaliação do Efeito de Cu2+ no Crescimento Celular e Produção de PHB 

O cobre é o principal fator que regula a expressão da enzima MMO através de um 

mecanismo denominado de “copper switch”. As bactérias metanotróficas possuem dois tipos 

de enzima: a forma solúvel (sMMO) e a particulada (pMMO), e a expressão de uma ou outra 

responde à variação da concentração de cobre no meio, uma vez que elas possuem sítios ativos 

diferentes. Quando em deficiência de cobre, a sMMO é expressa, enquanto em concentrações 

altas, a forma particulada se sobressai (SEMRAU et al. 2018).  

Em concentrações acima de 10 µM, os íons de cobre se tornam tóxicos para as células 

levando a indução de estresse oxidativo devido à reação redox entre cobre e oxigênio, o que 

resulta na diminuição da taxa de crescimento celular, prejudicando fermentações industriais, 

por exemplo (LADOMERSKY; PETRI, 2015; LI et al. 2018). Inclusive, Miyaji et al. 2020 

concluíram que 50 µM é uma concentração alta de cobre, na qual a forma particulada é expressa 

em M. trichosporium OB3b. 

Nesse sentido, inicialmente foram avaliadas as concentrações de 1 µM, 5 µM e 10 µM 

de cobre para verificar qual resultaria em melhor crescimento celular. Considerando que o 

enriquecimento foi realizado com meio NMS na ausência de cobre, é de se esperar que bactérias 

metanotróficas que possuam sMMO tenham sido selecionadas, e, também por este motivo, 

concentrações menores de cobre foram utilizadas nos experimentos. Os resultados obtidos nos 

experimentos estão reunidos na Figura 19. 

A partir destes resultados pôde-se concluir que o crescimento celular em todos os 

consórcios de bactérias metanotróficas estudados foi favorecido sob 10 µM Cu2+. Nas 

concentrações mais baixas (1 e 5 µM), os resultados obtidos foram similares entre si e inferiores 
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aos obtidos utilizando 10 µM. Também foi possível determinar o tempo necessário de 

crescimento com maior precisão, variando entre 7 e 8 dias até atingir o fim da fase exponencial 

de crescimento; metade do que havia sido proposto nos experimentos realizados anteriormente.  

Van der Ha et al. (2013) realizaram experimentos durante 30 dias com uma MMC 

utilizando 20% de metano em ar (v/v) e diferentes concentrações de cobre: 0,1 µM, 1 µM e 10 

µM. Os autores relatam que a taxa de oxidação de metano foi estatisticamente igual para as três 

condições, contudo o crescimento (medido a partir da demanda química de oxigênio) foi maior 

em 0,1 µM, ao contrário dos resultados apresentados na Figura 19. Além disso, eles reportaram 

que dentre as três concentrações estudadas, a presença de sMMO foi detectada apenas em 

cultivo a 0,1 µM Cu2+ a partir de ensaio de oxidação da enzima com naftaleno.  

Figura 19 - Resultados de crescimento celular obtidos para os consórcios MC (A), 1SED (B), 2SED 
(C) e 2SUB (D) sob concentrações de 1 µM, 5 µM e 10 µM de cobre. 

 

 

A B 

C D 
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 Tagekuchi e Okura (2000) também relatam a presença de sMMO em M. trichosporium 

OB3b apenas sob concentrações mais baixas (0,21 µM) de cobre. Os autores avaliaram o 

crescimento da bactéria durante 4 dias utilizando 20% de metano em ar (v/v) e diferentes 

concentrações de cobre: 0,21 µM, 1,25 µM e 20 µM. Neste caso, os dados obtidos na literatura 

corroboram os que foram obtidos neste trabalho: o perfil de crescimento da bactéria foi 

semelhante em baixas concentrações de cobre. Contudo, os autores reportam que 20 µM de 

Cu2+ foi inibitório para o crescimento, concentração considerada tóxica para as bactérias. 

 Para a fase de acúmulo de PHB, tanto o crescimento celular, quanto a produção do 

biopolímero foram analisadas em diferentes tempos (96h, 120h e 192h), a fim de identificar o 

tempo em que ocorre maior produção do polímero. A análise de acúmulo de PHB foi utilizada 

para verificar se os melhores resultados de PHB também seriam obtidos sob concentração de 

10 µM de cobre, corroborando com os resultados de produção de biomassa obtidos 

anteriormente. Os resultados estão reunidos nas Figuras 20 e 21, respectivamente. 

Figura 20 - Resultados de produção de biomassa em g.L-1 em diferentes tempos (96h, 120h e 192h) da 
fase de acúmulo de PHB sob diferentes concentrações (1 µM, 5µM e 10 µM) de cobre. 

 

Os resultados de produção de biomassa na fase de acúmulo foram obtidos a partir da 

análise gravimétrica das células liofilizadas, e reafirmam aqueles obtidos a partir da medida de 

densidade ótica obtidos previamente: houve um maior crescimento sob 10 µM de cobre no 

meio. Nessa concentração, a produção de biomassa de todos os consórcios atingiu, ao menos, 

1 g.L-1.  
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Figura 21 - Resultados de produção de PHB em g.L-1 em diferentes tempos (96h, 120h e 192h) de sua 
fase de acúmulo sob diferentes concentrações (1 µM, 5µM e 10 µM) de cobre. 

 

 Em relação à produção de PHB, os melhores resultados também foram obtidos sob 10 

µM Cu2+, atingindo concentração média de aproximadamente 150 mg.L-1 entre os consórcios 

estudados, correspondente a um acúmulo médio de 15% (m/m).  

Além disso, uma vez que a produção máxima de PHB foi atingida em 120 horas (5 dias), 

o tempo de operação total para produção de PHB seria de 13 dias. Isso representa uma 

diminuição de 17 dias de cultivo em relação aos experimentos realizados anteriormente, o que 

representa uma otimização dos custos e maior produção em menor tempo.  

Xin et al. (2007) relatam estudos com M. trichosporium IMV 3011 utilizando 1:1 

metano em ar durante 168 horas (7 dias). Eles avaliaram o efeito do cobre em diferentes 

concentrações variando entre 2,5 µM até 10 µM Cu2+. Os melhores resultados obtidos foram 

em 5 µM de cobre, resultando em acúmulo intracelular de 41% de PHB. Quando dobrada a 

concentração de cobre no meio de cultivo, o acúmulo de PHB diminuiu para apenas 12,2% 

(m/m), enquanto a bactéria foi capaz de acumular 7,5% na ausência de cobre. 

 Pieja, Rostkowski e Criddle (2011) realizaram enriquecimentos metanotróficos em 

diferentes condições e analisaram a sua capacidade de produção de PHB. Para tanto, foram 

testadas diferentes concentrações de cobre (0 µM e 5 µM) em conjunto com diferentes 

concentrações de sais minerais (100% e diluído a 10%) sob atmosfera de 1:1 metano em 

oxigênio. Neste estudo, os autores obtiveram produção média de 13% (m/m) de PHB na 

ausência de cobre e concentração de 100% de sais. A máxima produção de PHB atingiu 25% 

(m/m) utilizando 5 µM Cu2+ e concentração de sais diluída a 10%. Este cultivo enriquecido 

continha Methylocystis e Methylosinus como representantes de bactérias metanotróficas do 

Tipo II produtoras de PHB, além de representantes de bactérias metanotróficas do Tipo I. 
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 Cal et al. (2016) estudaram o acúmulo de PHB-HV em Methylocystis parvus OBB3 

utilizando 1:1 metano em oxigênio e duas concentrações de cobre: 0 µM e 1 µM. Neste caso, o 

cobre se mostrou um dos fatores de “estresse” favorecendo o acúmulo do copolímero e também 

o aumento da fração molar de HV. 

 Zhang et al. (2018) analisaram o efeito da combinação de diferentes concentrações de 

cobre (0 e 5 µM) e oxigênio (0,1 e 0,2 atm) na produção de PHB por cultivos enriquecidos a 

partir de amostras de lodo, contendo bactérias metanotróficas e heterotróficas. Os autores 

realizaram o processo de enriquecimento por 320 dias concomitantemente com a produção de 

PHB. Eles relatam que o melhor resultado obtido foi de 45,9 ± 1,2% (m/m). Contudo, sob as 

mesmas condições, porém na ausência de cobre, o rendimento foi de apenas 17,5% (m/m). Ou 

seja, com a adição de cobre, o aumento percentual de acúmulo de PHB foi de aproximadamente 

160%. 

 Os resultados encontrados na literatura mostram, mais uma vez, a necessidade de se 

estudar os consórcios e/ou culturas puras para identificar as especificidades de cada um e como 

eles respondem à diferentes condições de cultivo. Muito embora os resultados de acúmulo e o 

tempo variem de acordo com cada microrganismo estudado, é de senso comum que a adição de 

Cu2+ no meio de cultivo favorece a produção de PHB. Cabe ressaltar que a comparação do 

presente estudo com os dados da literatura evidenciados acima não é possível, pois os dados 

são reportados em porcentagem mássica de acúmulo de PHB em relação a biomassa e não 

levam em conta a quantidade total produzida. Desta maneira, uma alta porcentagem de PHB 

intracelular pode mascarar resultados pouco expressivos para a produção total de PHB em 

mg.L-1 quando a produção de células é baixa.   

5.4 Bioconversão de Metano em PHB  

 Após a definição das melhores condições para produção de PHB, novos experimentos 

foram realizados, nos quais o consumo de metano foi monitorado ao longo do tempo. Nesse 

sentido, parâmetros como: fatores de conversão em células (Yx/s) e bioprodutos (Yp/s) puderam 

ser calculados mais precisamente, além da determinação de rendimento e produtividade de 

células e PHB. 
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Para a realização destes experimentos foi selecionado apenas o consórcio 1SED, que 

apresentou melhores resultados de produção de PHB sob 10 µM de Cu2+ e 12,3% (v/v) de CH4. 

A Tabela 5 reúne os resultados gerais obtidos nestes experimentos.  

Tabela 5 - Resultados gerais obtidos utilizando o consórcio 1SED sob 10 µM Cu2+ e 12,3% (v/v) metano 
em ar com trocas periódicas de atmosfera durante 12 dias de experimento two-step. 

 1SED 

Rendimento em Biomassa (g/L) 1,13 ± 0,05 

Rendimento em PHB (g/L) 0,183 ± 0,014 

Acúmulo de PHB (m/m) 16,38 ± 1,9 

Produtividade de Células (g.L-1.d-1) 0,06 ± 0,01 

Produtividade de PHB (g.L-1.d-1) 0,035 ± 0,003 

Yx/s fase de crescimento 0,65 ± 0,00 

Yp/s fase de acúmulo 0,27 ± 0,03 

 

A partir destes experimentos foi possível concluir que, após 12 dias, o rendimento 

máximo de biomassa obtido foi de 1,13 ± 0,05 g.L-1 enquanto o de PHB atingiu 0,183 ± 0,014 

g.L-1, o que representa um acúmulo de 16% (m/m), corroborando os resultados obtidos nos 

experimentos anteriores. Pôde-se verificar também que, do total de metano fornecido, 

aproximadamente 40% foram consumidos. Contudo, o restante do metano não utilizado poderia 

recircular no sistema e ser novamente oferecido às bactérias em um experimento mais robusto, 

sem risco de perda para a atmosfera.  

A Figura 22 mostra com maiores detalhes os resultados obtidos para a produção de 

biomassa, acúmulo de PHB e consumo de metano. Todos os resultados foram monitorados 

periodicamente ao longo dos experimentos. 

 

 

 

 



 

 72 

Figura 22 - Resultados de produção de biomassa e acúmulo de PHB do consórcio 1SED obtidos ao 
longo de 12 dias de experimento two-step utilizando 10 µM Cu2+ e 12,3% (v/v) metano em ar com 

trocas periódicas de atmosfera. 

 

 A partir da Figura 22 é possível visualizar com maior clareza como ocorre a produção 

de PHB em dois estágios. Nos primeiros sete dias de experimento, dedicados à produção de 

biomassa em meio de cultivo contendo todos os sais necessários para o crescimento bacteriano 

(primeiro estágio), a produção de PHB é negligenciável. No entanto, a partir da troca do meio 

de cultivo sem adição de fonte de nitrogênio (que ocorre no dia 7), entrando no segundo estágio 

- a produção de PHB se torna exponencial até alcançar o seu máximo de produção em 120 horas 

(5 dias), atingindo aproximadamente 0,183 g.L-1 ± 0,014.  

O perfil de consumo de metano foi monitorado durante os 12 dias de experimento. Do 

total de 12,3% (v/v) de metano no headspace equivalentes a 3,2 g.L-1, aproximadamente 40% 

de todo o metano fornecido foi consumido. O consumo diário médio foi de cerca de 0,09 ± 

0,017 g.Lmeio-1.d-1 durante a fase de crescimento celular e 0,13 ± 0,002 g.Lmeio-1.d-1 durante a 

fase de acúmulo de PHB. 

Outros parâmetros calculados a partir destes experimentos incluem os fatores de 

conversão e produtividade em células e PHB a fim de analisar a viabilidade do processo. A 

Figura 23 reúne os resultados de produtividade obtidos ao longo do tempo. 
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Figura 23 - Resultados de produtividade de células e PHB do consórcio 1SED obtidos ao longo de 12 
dias de experimento two-step utilizando 10 µM Cu2+ e 12,3% (v/v) metano em ar com trocas 

periódicas de atmosfera. 

 

A produtividade máxima de células obtida foi de 0,145 ± 0,051 g.L-1.d-1  na fase de 

crescimento celular e 0,257 ± 0,09 g.L-1.d-1 na fase de acúmulo de PHB, enquanto a 

produtividade máxima de PHB foi obtida após 5 dias em depleção de fonte de nitrogênio, 

atingindo 0,082 ± 0,001 g.L-1.d-1. Como citado anteriormente, quando a bactéria atinge o fim 

da fase exponencial de crescimento e o acúmulo de PHB é estimulado, o crescimento celular 

cessa e o metano é desviado para a produção do biopolímero. Contudo, como o PHB é 

armazenado dentro das células bacterianas, é evidenciado um aumento no volume celular. Por 

este motivo, quando a produtividade de PHB é máxima, a de células também é, não se referindo, 

contudo, à duplicação celular.  

Também por este motivo, o cálculo de rendimento de metano em células (Yx/s) e PHB 

(Yp/s) foram calculados separadamente. Os primeiros 7 dias de experimento foram 

considerados como a fase de crescimento celular (em que não há acúmulo de PHB) e os últimos 

5 dias como a fase de acúmulo (em que o crescimento celular é negligenciável).  
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Muito embora em um consórcio não seja possível afirmar com precisão qual(is) 

bactéria(s) seja(m) responsável(is) pela produção de PHB, espera-se que, uma vez que a 

composição microbiana esteja estabilizada, os resultados obtidos sejam reprodutíveis. Por este 

motivo, os resultados de bioconversão de metano em células e PHB foram calculados. Durante 

a fase de crescimento o rendimento de células foi de 0,65 ± 0,00 g.g-1 de metano, enquanto na 

fase de acúmulo o rendimento de PHB atingiu 0,27 ± 0,03 g.g-1 de metano. 

 Para fins de comparação com os dados reportados na literatura, a Tabela 6 reúne um 

resumo dos resultados de produção de PHB obtidos a partir de experimentos em frascos 

agitados e biorreatores, além de resultados obtidos por consórcios e culturas puras de bactérias 

em condições de cultivo similares às utilizadas neste trabalho.  
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Tabela 6 - Relação dos resultados de produção de PHB obtidos neste trabalho em comparação com resultados encontrados na literatura. 

Referência Este Trabalho Pieja et al. 2012 Myung et al. 2015 Fergala et al. 2018 Shah et al. 1996 Zhang et al. 2008 

Tipo de Reator Frascos Agitados Biorreator STR Frascos Agitados Frascos Agitados Biorreator STR Frascos Agitados 

Meio de Cultivo NMS Meio W1             
+ vitaminas 

AMS modificado                    
+ vitaminas AMS   Higgins' NMS MSM  

Atmosfera do 
Headspace CH4:Ar 1:8 Conc. variáveis 

de N2, O2 e CH4 CH4:O2 1:1,5 CH4:O2 1:1 CH4:Ar 1:3 CH4:Ar 1:1 

Cond. para 
Acúmulo de PHB Deficiência de N Deficiência de N Deficiência de N Deficiência de N Deficiência de N 

Múltiplas 
deficiências 
nutricionais  

Conc. de Cu2+ 10 µM 1 µM  7 µM  10 µM 0 µM 1,6 µM 

MMC  Methylosinus 
trichosporium  

Metanotróficas 
Tipo II  Methylocystis sp.  Methylocystis sp. 

Methylosinus 
trichosporium 

OB3b* 

Methylosinus 
trichosporium 

IMV3011* 

Origem Sedimento de 
Mangue 

Composição 
Sintética Lodo Ativado Lodo de Digestores 

Anaeróbicos - - 

PHB (% m/m) 16,4 ± 1,9 - 39 ± 3 48 ± 6 10 30 

Yp/s (g.g-1) 0,27 ± 0,03 0,15 – 0,25 0,31 0,7 ± 0,08 - - 

Rendimento Máx. 
de PHB (mg.L-1) 185 ± 14 - - - 320 600 

Produtividade 
Máx. de PHB  

3,42 ± 0,03   
mg/L.h-1 - - 9,5 ± 0,8       

mg/L.h-1 - - 

Tempo de 
Produção (d) 5 11 2 2 6 5 
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Os trabalhos de Myung et al. (2015) e Fergala et al. (2018) utilizaram uma estratégia 

similar à deste trabalho para obtenção de culturas metanotróficas. A partir de amostras de lodo 

ativado, nas quais há produção anaeróbia de metano, os autores obtiveram consórcios 

metanotróficos dominados pelo gênero Methylocystis sp.. Myung et al. (2015) avaliaram a 

capacidade do consórcio em produzir o copolímero PHB-HV, enquanto Fergala et al. (2018) 

avaliaram uma possível utilização da água residual rica em amônio produzida a partir da 

digestão anaeróbia como meio de cultivo sintético. 

Ambos os trabalhos utilizaram condições de cultivo similares, como meio de cultivo 

AMS (Ammonium Mineral Salts), mistura de metano e oxigênio no headspace, além de 

induzirem a produção de PHB pelo mesmo período sob deficiência de fonte de nitrogênio em 

frascos agitados. Ainda assim, se pode perceber que os resultados obtidos nos dois trabalhos 

são divergentes, o que reforça a especificidade de cada consórcio e a importância de se analisar 

a sua composição microbiana para melhor entender a interação microbiana entre os 

microrganismos. 

Pieja et al. (2012) também investigaram a produção de PHB em biorreator, alternando 

as concentrações de metano, oxigênio e nitrogênio como fatores limitantes para indução de 

acúmulo do biopolímero utilizando um consórcio sintético preparado com uma mistura 

equalizada de bactérias metanotróficas do Tipo II (Methylocystis parvus OBBP, Methylosinus 

trichosporium OB3b, Methylocystis hirsuta SV97, Methylocystis 42/22, e uma cultura 

denominada WWHS - consórcio dominado por Methylocystis). A estratégia dos autores foi a 

de realizar três bateladas sequenciais de 24 horas com condições limitantes diferentes em cada 

um, e chegaram à conclusão de que o acúmulo de PHB foi maior no reator em que os 

microrganismos foram limitados por nitrogênio e metano. Ao fim dos 11 dias de experimento 

(11 ciclos), a análise da composição microbiana do consórcio revelou que Methylocystis parvus 

OBBP foi a espécie dominante no consórcio. 

 Trabalhos que utilizaram culturas puras também foram avaliados para fins de 

comparação com os resultados obtidos com o consórcio 1SED. Para exemplificar, Shah et al. 

(1996) realizaram experimentos com Methylosinus trichosporium OB3b em biorreator 

utilizando meio mineral NMS na ausência de cobre e headspace contendo aproximadamente 

30% de metano em ar (v/v). Os autores relatam que, sob estas condições, o acúmulo de PHB 

intracelular foi de 10% (m/m) correspondente a 320 mg.L-1 de biopolímero após 6 dias de 

cultivo sob depleção de nitrato. Além disso, ao substituírem o ar do headspace por oxigênio, 
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eles relatam que o acúmulo intracelular aumentou para 45% (m/m), o que pode ser explicado 

por essa ser uma condição mais favorável para oxidação do metano. 

 Zhang et al. (2008) realizaram experimentos com M. trichosporium IMV3011 em 

frascos agitados, testando diferentes condições para otimizar a produção de PHB pela bactéria. 

Os autores realizaram experimentos em dois estágios, onde no primeiro estágio o crescimento 

celular da bactéria foi estimulado não somente com uma mistura de 50% metano em ar (v/v), 

mas também com adição de metanol em diferentes concentrações (0,1 a 2% v/v).  

Os autores reportam que os melhores resultados foram obtidos com adição de 0,1% (v/v) 

de metanol, sendo esta uma condição mais favorável do que utilizar apenas metano como fonte 

de carbono. Para induzir a produção de PHB, os autores submeteram a bactéria à múltiplas 

deficiências nutricionais simultaneamente (nitrogênio, fósforo, cobre, ferro, magnésio e 

EDTA). Após 5 dias sob estas condições, a bactéria foi capaz de produzir 0,6 g.L-1 de PHB, 

correspondentes a 30% de acúmulo intracelular. Os autores também avaliaram a influência da 

adição de ácido cítrico, um inibidor do Ciclo de Krebs, a fim de favorecer o desvio de Acetil-

coA para produção de PHB. Ao utilizar 0,3 g.L-1 de ácido cítrico, o acúmulo intracelular de 

PHB foi maior, atingindo 40% (m/m), contudo como a produção celular foi menor, o 

rendimento de PHB acumulado foi menor que o resultado apresentado anteriormente, atingindo 

apenas 0,26 g.L-1 de biopolímero. 

Os resultados encontrados na literatura reforçam a importância de se avaliar todos os 

parâmetros envolvidos na produção de PHB a fim de analisar a viabilidade do processo. A 

avaliação de um ou outro parâmetro isolado pode levar a conclusões errôneas, e cabe às partes 

interessadas na produção de PHB verificar a estratégia mais vantajosa e viável para produção 

do biopolímero, seja ela em menor tempo, com melhor fator de conversão de substrato em 

produto ou maior rendimento. 

Ao relacionar os resultados obtidos neste trabalho com aqueles datados na literatura 

notam-se algumas lacunas que dificultam uma comparação direta para fins de análise da 

viabilidade do processo. Por exemplo, o fator de conversão de metano em produto obtido neste 

trabalho é maior que àquele obtido por Pieja et al. (2012), que utilizaram de um setup mais 

robusto de biorreatores, além de meio de cultivo com vitaminas para atingir este resultado. 

Logo, os resultados do consórcio 1SED se mostram mais vantajosos, principalmente do ponto 
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de vista econômico, porém seriam necessários mais dados para uma comparação mais justa 

entre os trabalhos. 

Myung et al. (2015), por sua vez, reportam acúmulo intracelular de 39% (m/m) mas não 

fornecem os dados de rendimento em células, dados que são diretamente relacionados e podem 

levar a conclusões ilusórias, principalmente porque um maior acúmulo intracelular com menor 

produção de células significa uma menor produção de PHB. Além do valor de acúmulo 

intracelular, os autores reportam também o valor de conversão de metano em produto (maior 

que o obtido pelo consórcio 1SED), no entanto este valor não está diretamente ligado à 

produção de PHB tendo em vista que foi utilizado um consórcio microbiano que pode utilizar 

moléculas derivadas do metano para se manter. Mais uma vez, os autores mostram um conjunto 

de dados que não permite a análise da viabilidade do processo. 

Os resultados de rendimento máximo de PHB reportados em culturas puras de M. 

trichosporium por Shah et al. (1996) e Zhang et al. (2008) são de duas a três vezes maiores se 

comparados com àquele obtido pelo consórcio 1SED. Inclusive, Zhang et al. (2008) reportam 

o maior resultado de rendimento dentre os trabalhos analisados na Tabela 11. Contudo, os 

autores não relatam nenhum outro dado que possa ser relacionado à viabilidade do processo, o 

que seria interessante, uma vez que eles utilizaram uma estratégia que poderia ser mais 

economicamente viável (deficiência de múltiplos nutrientes em frascos agitados). Logo, utilizar 

culturas puras pode ser uma vantagem, porém todos os fatores relacionados à viabilidade do 

processo devem ser analisados. 

O consórcio obtido neste trabalho mostra grande potencial na produção de PHB e 

bioconversão de metano em um produto de interesse, uma vez que os resultados obtidos são 

similares àqueles encontrados na literatura. Contudo, melhorias no processo poderiam ser 

realizadas a fim de melhorar o rendimento total de PHB, além do tempo de produção, por 

exemplo. Algumas condições que são sugeridas e poderiam ser aperfeiçoadas e testadas na 

produção de PHB incluem: isolamento do microrganismo responsável pela produção de PHB e 

otimização das condições  necessárias para produção do biopolímero; utilização de biorreatores, 

nos quais podem ser controladas diferentes condições como pH, aspersão de gases e oxigênio 

dissolvido; utilização de um sistema no qual o metano pudesse ser borbulhado continuamente 

no meio de cultivo, acoplado a um sistema de reciclo de gases para melhor aproveitamento do 

substrato; ou também um teste de diferentes condições limitantes para produção de PHB, como 

outros nutrientes: fósforo ou potássio. 
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5.5 Análise da Comunidade Bacteriana dos Consórcios 

A composição bacteriana dos consórcios estudados neste trabalho foi avaliada para 

melhor compreensão da produção de PHB e interação microbiana entre os microrganismos 

envolvidos. A partir da extração do DNA das diferentes amostras, o qual foi coletado quando 

os consórcios apresentaram estabilidade - interpretada a partir de resultados reprodutivos de 

produção de PHB, foi realizada a análise metagenômica, que permite a identificação de todos 

os microrganismos presentes.  

Das quatro amostras analisadas, um total de 460.982 sequências foram obtidas com 

tamanho médio de 413 pares de bases, e aquelas selecionadas com limite de confiança ≥ 0,5 

foram atribuídas a diferentes OTUs. Todas as sequências de DNA obtidas para as diferentes 

OTUs foram comparadas com o banco de nucleotídeos Blastn. Quando a similaridade não 

correspondeu a 100%, foi considerado apenas identificação de gênero. A abundância relativa 

das bactérias (a nível de gênero) que compõem os consórcios microbianos estudados neste 

trabalho está representada na Figura 24. 

O gênero mais abundante entres os quatro consórcios estudados foi o Methylosinus, com 

abundância relativa média de 40 ± 10%. O consórcio 1SED, que apresentou melhores resultados 

de PHB, foi onde este gênero esteve mais abundante, correspondendo a 54% da comunidade 

bacteriana. A sequência de DNA obtida para essa OTU foi comparada com o Blastn e resultou 

em 100% de similaridade com o depósito do genoma completo de Methylosinus trichosporium 

OB3b. Contudo, não é possível afirmar ser exatamente esta espécie presente no consórcio sem 

o sequenciamento completo de seu genoma. Contudo, esse gênero e espécie foi primeiramente 

reportada por Whitenburry, Phillips e Wilkinson (1970), e desde então tem servido como 

microrganismo modelo para estudar a estrutura e função de enzimas envolvidas na oxidação do 

metano por alfa-proteobactérias metanotróficas obrigatórias (STEIN et al. 2010). Além disso, 

este microrganismo também é importante na melhor compreensão do mecanismo de “copper 

switch”, uma vez que esta bactéria é capaz de expressar as duas formas da enzima MMO 

(SEMRAU; DISPIRITO; YOON, 2010). Ela tem também potencial na biorremediação, sendo 

capaz de oxidar hidrocarbonetos como o tricloroetileno, e como plataforma biotecnológica 

devido à sua capacidade de produzir biopolímeros como o PHB (TSIEN et al. 1989).  

 



 

 80 

Figura 24 - Gráfico de abundância relativa dos gêneros de bactérias presentes nos consórcios 
microbianos obtidos de áreas de mangue das cidades de Guarujá (1SED, 2SED e 2SUB) e Cubatão 
(MC). 

 

De modo geral, muito embora o metano fosse a única fonte de carbono, as bactérias 

heterotróficas foram predominantes em metade das amostras (MC e 2SUB). Contudo, a 

diversidade das bactérias heterotróficas parece ser um fator importante, uma vez que, por mais 

que 50% (entre os 10 gêneros mais abundantes) do consórcio 2SUB correspondessem a 

Methylosinus, seu rendimento em PHB não foi tão expressivo quanto o do consórcio 1SED. Ho 

et al. (2014) corroboram essa informação com dados de consumo de metano, o qual foi 

estimulado pela presença de bactérias heterotróficas. Os autores relatam também que, ainda 

mais importante que a presença de bactérias heterotróficas é a sua diversidade dentro da 

amostra. Nesse sentido, características de algumas bactérias heterotróficas relevantes presentes 

nos consórcios estudados neste trabalho são discutidas a seguir. 

As bactérias do gênero Hyphomicrobium são metilotróficas facultativas capazes de 

consumir compostos de apenas um carbono, com exceção do metano. Elas podem ser 
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encontradas em amostras de solo e água, mas também já foram encontradas em amostras de 

tratamento de esgoto. Essas bactérias também estão relacionadas à desnitrificação, 

especialmente na presença de metanol, mas não há relatos de produção de PHB (FESEFELDT 

et al. 1998; MARTINEAU; MAUFFREY; VILLEMUR, 2015; URAKAMI et al. 1995). 

O gênero Methylophilus esteve especialmente presente no consórcio 2SED, no qual 

sobrepôs até mesmo o gênero Methylosinus, com abundância correspondente a 38% da 

comunidade bacteriana. Bactérias do gênero Methylophilus são metilotróficas facultativas, 

gram-negativas e capazes de consumir além do metanol, compostos como glicose e metilamina 

(JENKINS; BYROM; JONES, 1987). Não há relatos de produção de PHB, mas de single-cell 

protein (SCP), inclusive em escala industrial (SCHRADER et al. 2009). 

Algumas bactérias que apareceram em amostras específicas incluem o gênero 

Povalibacter no consórcio MC, com abundância de 2%; o gênero Sphingomonas no consórcio 

1SED - obtido do Ponto 1 do mangue de Guarujá, também com abundância de 2% e o gênero 

Simplicispira, presente nos consórcios 2SED e 2SUB - obtidos do Ponto 2 do mangue de 

Guarujá, com abundância de 3% ± 0,00. 

A principal diferença entre as áreas de manguezal estudadas está relacionada ao nível 

de poluição ambiental. A cidade de Cubatão concentra um importante polo industrial da 

Baixada Santista, e por este motivo, a área de mangue de onde as amostras foram coletadas 

sofre com maior atividade antrópica. Já o manguezal de onde foram coletadas as amostras na 

cidade de Guarujá está localizado próximo à uma área residencial. 

Outros gêneros presentes na maioria dos consórcios incluem: Ignavibacterium, 

Terrimonas, Solimonas, Brevundimonas e Meshorizobium, que são gêneros de bactérias 

comumente encontradas em solos, água doce ou até mesmo relacionadas à nódulos de raízes de 

plantas (JIANG et al. 2018; SEGERS et al. 1994). Estas últimas podem ainda ser capazes de 

produzir PHB (MARCOS-GARCÍA et al. 2017).  

Como citado anteriormente, os estudos de Myung et al. (2015) e Fergala et al. (2018) 

também utilizaram estratégia semelhante à deste trabalho para obtenção das culturas 

metanotróficas. Ambos os trabalhos realizaram enriquecimento em modo de batelada 

alimentada a partir de amostras de lodo. 
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Myung et al. (2015) conduziram seu enriquecimento metanotrófico durante 175 dias em 

frascos agitados. O regime de batelada alimentada foi dividido em 5 ciclos, de maneira que em 

cada início de ciclo foi utilizado 20% do cultivo anterior como pré-inóculo. Além disso, a cada 

48 horas a atmosfera de gases no headspace foi renovada. Estes ciclos foram repetidos 80 vezes. 

Após 24 dias de cultivo, o gênero Methylocystis se tornou dominante no consórcio (65%), e a 

composição da comunidade microbiana se manteve estável ao longo do período de estudo. 

Além do gênero Methylocystis, outros estavam presentes em menor abundância: Hydrotalea, 

Hyphomicrobium, Burkholderia, Rhodopseudomonas e Castellaniella. 

Fergala et al. (2018) realizaram seu enriquecimento metanotrófico em ciclos durante 70 

dias. Cada início de ciclo continha pré-inóculo do cultivo anterior calculado para uma DO600nm 

0,37 ± 0,08. A mistura de gases no headspace também foi renovada periodicamente. Quando a 

diferença entre os parâmetros monitorados foi <10% o cultivo foi considerado estável. Os 

autores reportam que, após 30 ciclos (quando a cultura já estava estável), o gênero dominante 

foi Methylocystis com 56% de abundância relativa, seguido por Methylophilus e 

Hyphomicrobium com abundâncias relativas de 22 e 6,5%, respectivamente. 

 Os consórcios microbianos podem ser naturais, quando obtidos de amostras ambientais, 

ou sintéticos, quando estruturados em laboratório. De qualquer forma, analisar a interação 

microbiana é um fator importante para otimizar o bioprocesso e garantir a coexistência estável 

dos diferentes microrganismos a longo prazo. Enquanto os consórcios sintéticos são planejados 

a fim de se obter as melhores características finais como rendimento, conversão de substrato, 

entre outras; os consórcios naturais podem apresentar interações neutras, positivas ou negativas 

(SINGH; RYU; KIM, 2019).  

Muito embora alguns gêneros de bactérias metanotróficas sejam estudados há muito 

tempo como culturas puras, é um fato reconhecido que seu isolamento de “bactérias-satélite” é 

um trabalho árduo, muitas vezes devido a necessidades nutricionais específicas, ou até mesmo 

devido ao seu crescimento mais lento que é superado por outras bactérias, o que acaba por 

dificultar o processo (RHEE; AWALA; NGUYEN, 2019). Isso também sugere que as bactérias 

metanotróficas tendem a secretar moléculas de carbono derivadas do metano que sustentam a 

composição microbiana do consórcio, muito embora a compreensão de sua interação ainda seja 

escassa (YU e CHISTOSERDOVA, 2017).  
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As bactérias presentes nos consórcios microbianos, de maneira geral, coexistem devido 

à uma troca de metabólitos necessários para que uma ou outra subsista, em uma espécie de 

alimentação cruzada (“cross-feeding”), relatada inclusive em interações metanotróficas-

metilotróficas de bactérias obtidas do Lago Washington, em Seattle (BECK et al. 2013). Neste 

caso, os autores reportam, através de análise de isótopos estáveis, que o metanol produzido 

pelas bactérias metanotróficas é secretado extracelularmente e serve como substrato para 

bactérias metilotróficas, criando uma dependência entre os gêneros reportados. Logo, é notável 

que a coexistência de bactérias metanotróficas, metilotróficas e heterotróficas é de extrema 

importância independente dos tipos de microrganismos envolvidos. 

 Neste trabalho, a realização de um enriquecimento metanotrófico na ausência de íons 

de cobre compreendeu em uma seleção indireta do gênero Methylosinus, que é uma das poucas 

bactérias metanotróficas capazes de expressar a sMMO e subsistir em ambiente na ausência de 

cobre. Como demonstrado pela análise metagenômica, alguns dos gêneros relevantes de 

bactérias-satélite presentes nos consórcios incluem Methylophilus, Brevundimonas e 

Hyphomicrobium. Methylophilus e Hyphomicrobium são bactérias metilotróficas que 

apresentam concorrência direta por substrato com Methylosinus, uma vez que o metanol que 

poderia ser direcionado para a síntese de PHB pode ser consumido, enquanto Brevundimonas 

é capaz de consumir ácido hidroxibutírico como substrato, sendo este um subproduto da 

degradação intracelular de PHB, o que pode explicar a diminuição do rendimento em 192 horas 

de cultivo.  
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6 CONCLUSÃO 

Neste trabalho a bioconversão de metano em PHB por bactérias metanotróficas foi 

investigada, e as conclusões obtidas a partir deste trabalho são apresentadas abaixo: 

• A realização do enriquecimento e seleção de bactérias metanotróficas foi realizado com 

meio de cultivo NMS sem adição de íons de cobre, fator que favoreceu a obtenção de bactérias 

capazes de expressar a forma solúvel da enzima MMO, e acabou resultando em uma seleção 

indireta de quatro consórcios predominantes em sua maioria por Methylosinus, gênero este que 

é um dos poucos capazes de expressar ambas as formas da enzima e subsistir nesta condição. 

 

• Os quatro consórcios obtidos foram submetidos à concentrações variadas de metano em 

ar (v/v), e se demonstraram tolerantes à altas concentrações (≅ 70%), sendo ainda capazes de 

produzir PHB sob esta condição em um processo one-step, atingindo rendimento de 

aproximadamente 30 mg.L-1. Contudo, melhores resultados foram obtidos em processo two-

step com renovação de atmosfera usando 50% (v/v) de metano em ar, no qual a concentração 

de PHB atingiu aproximadamente 50 mg.L-1.  

 

• A otimização do cultivo realizando-o sob processo two-step com renovação de 

atmosfera contendo 12,3% (v/v) de metano em ar com adição de 10 µM de Cu2+ no meio de 

cultivo resultou nos melhores resultados de produção de PHB, nos quais o consórcio 1SED foi 

capaz de atingir produção de 183 mg.L-1 de PHB, conversão de 0,27 ± 0,03 gramas de metano 

em PHB, além de produtividade de 0,035 ± 0,003 g.L-1.dia-1, com consumo médio de metano 

de 40% do que foi fornecido ao longo dos 12 dias de cultivo. 

 

• A diversidade de bactérias heterotróficas mostrou-se um fator relevante, pois por mais 

que 50% (entre os 10 gêneros mais abundantes) do consórcio 2SUB correspondessem a 

Methylosinus, seu rendimento em PHB não foi tão expressivo quanto o do consórcio 1SED.  

Nesse sentido, as bactérias selecionadas neste trabalho apresentam potencial em 

bioconverter o metano em polihidroxibutirato, e os resultados apresentados neste trabalho 

proporcionam uma base para melhor compreensão dos requisitos básicos para o processo, além 

de fornecerem alternativas para melhor otimização do processo. 
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7 PERSPECTIVAS FUTURAS 

Algumas sugestões de trabalhos futuros derivados desta tese são sugeridas abaixo: 

• Isolamento do microrganismo responsável pela produção de PHB na comunidade 

microbiana e comparação do seu desempenho em relação ao consórcio, em relação à produção 

de PHB; 

 

• Utilização de um sistema no qual o metano pudesse ser borbulhado continuamente no 

meio de cultivo, acoplado a um sistema de reciclo de gás que pudesse melhorar a captação de 

substrato; 

 

• Utilização de biorreatores, nos quais diferentes condições poderiam ser controladas e 

otimizadas, como pH, agitação e saturação de O2 no meio de cultivo, por exemplo; 

 

• Testar diferentes condições de limitação de nutrientes para o acúmulo de PHB, como 

fósforo ou potássio. 
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APÊNDICE A - Cromatogramas obtidos por CG-TCD 

 

Figura 25 - Representação de cromatograma de amostra contendo 20:80 (% v/v) CH4 em N2 obtido a 
partir de análise de cromatografia gasosa com detector TCD. 

 
 

Figura 26 - Representação de cromatograma de amostra contendo 80:20 (% v/v) CO2 em O2 obtido a 
partir de análise de cromatografia gasosa com detector TCD. 
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APÊNDICE B - Curvas de calibração dos gases metano e nitrogênio realizadas em CG 

 

Figura 27 - Curva de calibração do gás nitrogênio, realizada a partir de uma mistura de nitrogênio e 
metano em concentrações variadas entre 95 e 5% de N2 para 5 e 40% de CH4, as quais foram 

analisadas através de CG-TCD. 

 
 

Figura 28 - Curva de calibração do gás metano, realizada a partir de uma mistura de nitrogênio e 
metano em concentrações variadas entre 95 e 5% de N2 para 5 e 40% de CH4, as quais foram 

analisadas através de CG-TCD. 
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APÊNDICE C - Curvas de calibração dos gases oxigênio e gás carbônico realizadas em CG 

 

Figura 29 - Curva de calibração do gás oxigênio, realizada a partir de uma mistura de nitrogênio e 
metano em concentrações variadas entre 5 e 25% de O2 para 95 e 75% de CO2, as quais foram 

analisadas através de CG-TCD. 

 
 

Figura 30 - Curva de calibração do gás dióxido de carbono, realizada a partir de uma mistura de 
nitrogênio e metano em concentrações variadas entre 5 e 25% de O2 para 95 e 75% de CO2, as quais 

foram analisadas através de CG-TCD. 
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APÊNDICE D - Curvas de calibração dos gases oxigênio e gás carbônico realizadas em CG 

 

Figura 31 - Curva de calibração do gás dióxido de carbono, realizada a partir de uma mistura de 
nitrogênio e metano em concentrações variadas entre 5 e 25% de CO2 para 95 e 75% de O2, as quais 

foram analisadas através de CG-TCD. 

 
 

Figura 32 - Curva de calibração do gás oxigênio, realizada a partir de uma mistura de nitrogênio e 
metano em concentrações variadas entre 5 e 25% de CO2 para 95 e 75% de O2, as quais foram 

analisadas através de CG-TCD. 
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ANEXO A - Receita do Meio de Cultivo NMS (Adaptado de ATCC 1306) 

  

O meio de cultivo utilizado neste trabalho foi adaptado do Nitrate Mineral Salts Medium 

ATCC 1306, pois este não prevê a adição de cobre. 

Tabela 7 - Receita para preparo do meio de cultivo NMS adaptado de ATCC 1306. 

Composição Final do Meio NMS Quantidade 

MgSO4.7H2O 1 g 

CaCl2.2H2O 0,135 g 

NaNO3 1 g 

Ágar (para meio sólido) 12,3 g 

Água Milli-Q 986 mL 

Ajustar para pH 6,8 e autoclavar por 15 min a 121ºC, e então adicionar: 

Solução Quelante de Ferro 2 mL 

Solução de Elementos-Traço (Conc. 10x) 1 mL 

Tampão Fosfato (Conc. 20x) 10 mL 

Solução de Cobre (10 µM) 1 mL 
 

Tabela 8 - Receita para preparo da solução quelante de ferro para o meio NMS. 

Reagentes Quantidade 

Citrato de Ferro (III) Amoniacal * 0,1 g 

EDTA, sal dissódico 0,2 g 

HCl (concentrado) 0,3 mL 

Água Milli-Q 100 mL 

* pode ser substituído por 0,05 g de cloreto de ferro (III) 

Filtrar esta solução em 0,22 µM e adicionar 2 mL na composição final 
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Tabela 9 - Receita para preparo da solução de elementos-traço concentrada 10x para o meio 
NMS. 

Reagentes Quantidade 

EDTA 1,0 g 

FeSO4.7H2O 0,4 g 

ZnSO4.7H2O 0,02 g 

MnCl2.4H2O 0,006 g 

H3BO3 0,06 g 

NiCl2 0,002 g 

CoCl2.6H2O 0,04 g 

Na2MoO4.2H2O 0,006 g 

Água Milli-Q 200 mL 

Autoclavar a 121ºC por 15 min e adicionar 0,1 mL à composição final do meio 

 

Tabela 10 - Receita para preparo da solução de tampão-fosfato concentrada 20x para o meio 
NMS. 

Reagentes Quantidade 

KH2PO4 5,44 g 

NaH2PO4.H2O 7,68 g 

Distilled water 130 mL 

Ajustar para pH 6,8 e autoclavar a 121ºC por 15 min 

Adicionar 10 mL à composição final do meio 
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Tabela 11 - Receita para preparo da solução de cobre (10 mM) para o meio NMS. 

Reagentes Quantidade 

CuCl2.2H2O 0,068 g 

Água Destilada 40 mL 

Filtrar essa solução em 0,22 µM 

Adicionar 1 mL à composição final do meio (10 µM) 

 

 

 

 


