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RESUMO 

 

ALMEIDA, K. L. Expressão heteróloga de genes rhlA envolvidos na síntese de 3-(3-

hidroxialcanoiloxi)-alcanoato, o precursor de ramnolipídeos. 2018. 114 f. Tese (Doutorado em 

Microbiologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

Os ramnolipídeos (RLs) são biossurfactantes glicolipídeos que podem ser produzidos por 

diferentes espécies bacterianas. P. aeruginosa produz RLs ricos em 3-hidroxidecanoato, já o RL 

produzido por B. thailandensis apresenta elevada proporção de 3-hidroxitetradecanoato. A enzima 

RhlA sintetiza o 3-(3-hidroxialcanoiloxi)alcanoato (HAA), porção lipídica de RLs, e apresenta 

diferenças estruturais nas espécies de P. aeruginosa e B. thailandensis. Esse trabalho concentrou-

se na clonagem e expressão heteróloga dos genes rhlA da linhagem P. aeruginosa LFM634 e 

Burkholderia thailandensis E264. Os HAAs e RLs produzidos pelas linhagens recombinantes 

foram caracterizados. Além disso, genes quiméricos foram sintetizados com a finalidade de 

modificar a especificidade das enzimas RhlAs. Os resultados obtidos neste trabalho demonstraram 

que a expressão de genes rhlA de diferentes espécies modificou a composição dos HAAs e/ou RLs 

produzidos em P. aeruginosa, B. thailandensis e E. coli. Os dados indicam que a enzima RhlA 

desempenha um papel importante na composição dos HAAs produzidos, porém o metabolismo 

bacteriano também é responsável pela composição desses tensoativos. Além disso, os resultados 

sugerem que a enzima RhlB, responsável pela ligação de ramnose ao HAA, também apresenta 

diferenças de especificidade. Quando as enzimas quiméricas foram avaliadas, detectou-se um 

comportamento semelhante à RhlA de B. thailandensis indicando que a estrutura de RhlA de P. 

aeruginosa é muito específica para funcionar adequadamente junto com a enzima RhlB. Por fim, 

as propriedades tensoativas demonstraram diferenças quando há modificações na composição dos 

3-hidroxiácidos incorporados aos RLs. 

 

Palavras-chave: Ramnolipídeo. Biossurfactante. Gene rhlA. Pseudomonas. Burkholderia. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

ALMEIDA, K. L. Heterologous expression of rhlA genes involved in synthesis of 3-(3-

hydroxyalkanoyloxy)-alkanoate, the precursor of rhamnolipids. 2018. 114 f. Ph. D. these 

(Microbiology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

Rhamnolipids (RLs) are glycolipid biosurfactants that can be produced by different bacterial 

species. P. aeruginosa produces RLs rich in 3-hydroxydecanoate, whereas the RL produced by B. 

thailandensis presents a high proportion of 3-hydroxytetradecanoate. RhlA enzyme synthesizes 3-

(3-hydroxyalkanoyloxy)alkanoate (HAA), lipid portion of RLs, and presents structural differences 

in P. aeruginosa and B. thailandensis. HAAs and RLs produced by the recombinant strains were 

characterized. In addition, chimeric genes were synthesized for the purpose of modifying the 

specificity of the RhlAs enzymes. The results obtained in this study demonstrated that the 

expression of rhlA genes from different species modified the composition of HAAs and/or RLs 

produced by P. aeruginosa, B. thailandensis and Escherichia coli. The data also strongly suggest 

that the composition of the RLs produced depends on the 3-hidroxiacids supplies by the cellular 

metabolism. Futhermore, the results suggest that the RhlB enzyme that binds to the molecule of 

HAA a d-TDP-L-rhamnose, also exhibits differences in specificity. When the chimeric enzymes 

were evaluated, a RhlA-like behavior of B. thailandensis was detected indicating that the RhlA 

structure of P. aeruginosa is very specific to function properly together with the RhlB enzyme. 

Finally, the results also indicate differences in the tensoactive properties of the RLs with different 

compositions. 

 

Keywords: Rhamnolipid. Biosurfactant. rhlA gene. Pseudomonas. Burkholderia. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

Os ramnolipídeos (RLs) são biossurfactantes glicolipídeos que podem ser produzidos por 

diferentes espécies bacterianas, porém a produção por Pseudomonas aeruginosa tem sido mais 

estudada e, até o presente, tem apresentado os maiores rendimentos. Esses compostos têm 

despertado o interesse industrial devido às suas propriedades tensoativas, pois apresentam 

capacidade de reduzir a tensão superficial e interfacial, formar emulsões, poder umectante, 

melhorar a captação de substratos hidrofóbicos, aumentar a solubilidade e biodegradação de 

compostos orgânicos e metais pesados (DESAI e BANAT, 1997; SOBERÓN-CHÁVEZ et al., 

2005a). 

A síntese de RL ocorre basicamente por meio de 3 reações enzimáticas sequenciais. 

Inicialmente, RhlA sintetiza o 3-(3-hidroxialcanoiloxi)alcanoato (HAA) por meio de esterificação 

de duas moléculas de 3-hidroxiácido (3HA) ligadas à proteína carreadora de acila (ACP). A 

segunda reação ocorre por ação da enzima RhlB que liga à molécula de HAA uma dTDP-L-

ramnose, formando o mono-ramnolipídeo. A última reação é catalisada pela enzima RhlC, que 

utiliza como precursor o mono-RL para síntese do di-ramnolipídeo (BURGER et al., 1963; 

BURGER et al., 1966; OCHSNER et al., 1994a; RAHIM et al., 2001; DÉZIE et al., 2003; ZHU e 

ROCK, 2008).  

A espécie P. aeruginosa produz RLs ricos em 3-hidroxidecanoato (3HD), ou seja, 3-

hidroxiácidos com 10 carbonos (C10). Os principais tensoativos são: o di-ramnolipídeo (ramnosil-

ramnosil-β-hidroxidecanoil-β-hidroxidecanoato), o mono-ramnolipídeo (ramnosil-β-

hidroxidecanoil-β-hidroxidecanoato) e o 3-(3-hidroxidecanoiloxi)decanoato (JARVIS e 

JOHNSON, 1949; LÉPINE et al., 2002; DÉZIE et al., 2003; ZHU e ROCK, 2008). 

Até recentemente, a produção de RLs era considerada restrita às bactérias Pseudomonas 

spp., entretanto, com o crescente interesse industrial por esses tensoativos, a preocupação com 

segurança no processo produtivo tem impulsionado a busca por microrganismos não patogênicos-

oportunistas. Estudos recentes têm demonstrado que outras bactérias Gram-negativas são capazes 

de produzir esse biossurfactante, incluindo espécies do gênero Burkholderia (DUBEAU et al., 

2009; TAVARES et al., 2013). 

O RL produzido por B. thailandensis apresenta em sua composição elevada proporção de 

β-hidroxitetradecanoil-β-hidroxitetradecanoato, isto é, 3-hidroxiácido contendo 14 carbonos (C14). 

O di-ramnolipídeo C14-C14 é o mais abundante congênere produzido por essa espécie (DUBEAU 
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et al., 2009).  

Uma vez que a enzima RhlA é responsável pela síntese da porção lipídica dos RLs (o HAA), 

acredita-se que essa enzima possui diferenças estruturais nas espécies de P. aeruginosa e B. 

thailandensis, e esta pode ser a razão pela qual os RLs produzidos por ambas apresentam diferenças 

na composição (FUNSTON et al., 2016).  

A diferença na composição do RL pode impactar nas propriedades surfactantes e, portanto, 

compreender as diferenças entre as enzimas RhlA de P. aeruginosa e B. thailandensis pode 

esclarecer o mecanismo de mudança de especificidade pelo substrato entre as RhlA dessas espécies, 

bem como, permitir a produção de RLs com composição controlada, de acordo com a aplicação de 

interesse. 

Além das propriedades tensoativas, os HAAs podem ser utilizados como fontes de 3-

hidroxiácidos, os quais apresentam uma valiosa estrutura quiral que pode ser utilizada como base 

para síntese de compostos químicos e farmacêuticos, como anticorpos, aminoácidos, vitaminas, 

suplementos alimentícios, cosméticos e muitos outros (CHEN e WU, 2005; LEE et al., 1999; REN 

et al., 2010).  

Desta forma, o controle da composição dos HAAs produzidos, pode representar um avanço 

tanto para o controle da composição dos RLs gerados, como para o controle dos HAAs produzidos 

com ênfase em diferentes aplicações. 

Trabalhos anteriores conduzidos com a linhagem de Pseudomonas aeruginosa LFM634 

(STRELEC, 2006; ALMEIDA, 2011) demostram que os RLs produzidos por essa bactéria 

apresentavam diferenças na composição de acordo com a fonte de carbono fornecida. Quando óleos 

vegetais eram supridos, componentes insaturados foram detectados em maior concentração, 

entretanto o 3HD ainda era o principal constituinte. Além disso, os resultados obtidos por 

ALMEIDA (2011) indicavam que o 4-hidroxidecanoato (4HD) poderia ser produzido em cultivos 

a partir de óleo de mamona (componente rico em ácido ricinoleico). Essas modificações na 

composição da porção lipídica dos RLs, indicavam que a enzima RhlA dessa bactéria poderia 

apresentar alguma diferença estrutural particular que resultaria na alteração de sua especificidade. 

Por essa razão, esse trabalho concentrou-se na amplificação do gene rhlA da linhagem P. 

aeruginosa LFM634, sequenciamento desse gene e análise comparativa com as sequências 

descritas para RhlA de diferentes espécies e gêneros bacterianos. Esse gene foi clonado em 

diferentes plasmídeos e expresso em linhagens hospedeiras incapazes de produzir RLs. Após 
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obtenção dessas cepas recombinantes, a produção de HAAs foi avaliada utilizando fontes de 

carbono hidrofílicas e hidrofóbicas de maneira a identificar as possíveis alterações na composição 

de HAAs produzidos. Além disso, a produção de 4HD também foi investigada, a partir de cultivos 

utilizando fontes de carbono ricas em ácido ricinoleico e 4-hidroxidecanoato. 

O gene rhlA da linhagem B. thailandensis E264 também foi clonado e expresso em 

linhagens de P. aeruginosa e Escherichia coli com a finalidade de produzir misturas de RLs, ricos 

em C10 e C14. Do mesmo modo, o gene rhlA de P. aeruginosa também foi expresso em B. 

thailandensis. 

Posteriormente, mudanças nas sequências gênicas de RhlA tanto de Pseudomonas quanto 

de Burkholderia foram conduzidas com a finalidade de identificar as regiões responsáveis pela 

especificidade dessas enzimas, e consequentemente, alterar a composição dos RLs produzidos de 

maneira controlada. Genes quiméricos foram sintetizados, expressos em P. aeruginosa e avaliados 

em ensaios de produção para identificar se foi possível modificar a composição dos RLs produzidos 

por essas linhagens recombinantes. 

Finalmente, as propriedades tensoativas dos diferentes ramnolipídeos produzidos foram 

avaliadas de maneira a elucidar se as mudanças na composição dos RLs e HAAs produzidos 

impactariam nos atributos dos biossurfactante estudados. 
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2 OBJETIVO 
 

Este trabalho teve como objetivo clonar os genes rhlA de Pseudomonas aeruginosa 

LFM634 e Burkholderia thailandensis E264, expressá-los em diferentes linhagens bacterianas com 

a finalidade de modular a composição dos 3-(3-hidroxialcanoiloxi)-alcanoatos e ramnolipídeos 

produzidos, e por fim, promover alterações gênicas visando modificar a especificidade das enzimas 

RhlA. 

 

 Para tanto, os seguintes objetivos específicos foram definidos:  

� Clonagem e expressão heteróloga do gene rhlA de P. aeruginosa LFM634; 

� Clonagem e expressão heteróloga do gene rhlA de B. thailandensis E264; 

� Caracterização dos HAAs produzidos pelas linhagens recombinantes; 

� Modelagem estrutural das enzimas RhlA de Pseudomonas e Burkholderia; 

� Síntese de gene quiméricos, expressão em Pseudomonas e avaliação da produção dos 

HAAs e RLs gerados; 

� Avaliação das propriedades tensoativas (índice de emulsificação e tensão superficial) 

promovidas pelos diferentes HAAs e RLs produzidos. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Pseudomonas aeruginosa 

 Pseudomonas são bactérias Gram-negativas, pertencentes à classe γ−proteobacteria e estão 

presentes em diferentes habitats, tais como solo, plantas, costas marinhas e tecidos de animais 

(AAGOT et al., 2001). A espécie Pseudomonas aeruginosa apresenta uma ampla versatilidade, 

sendo capaz de adaptar-se e sobreviver em diferentes nichos ecológicos, muitos com limitado 

suprimento de nutrientes (KIMATA et al., 2004). Além disso, representam uma grande importância 

industrial envolvendo biotransformações (WUBBOLTS e WITHOLT, 1998), como exemplo, a 

produção de biossurfactantes glicolipídeos (DESAI e BANAT, 1997) e de bioplásticos 

(STEINBÜCHEL, 1991).  

 Apesar de ser uma bactéria interessante para aplicações industriais, essa espécie bacteriana 

é considerada um patógeno oportunista, que pode causar sérias infecções em pacientes debilitados 

(PELCZAR et al., 1993). P. aeruginosa está no topo das bactérias causadoras de infecções 

hospitalares provavelmente devido à sua ampla resistência a diversos antibióticos e compostos 

desinfetantes. Atualmente, é um importante agente causador de bacteremia, principalmente em 

vítimas de queimaduras, pacientes que utilizam cateter e portadores da doença fibrose cística 

(KOWNATZKI et al., 1987; BODEY et al., 1983; STOVER et al., 2000).  

 P. aeruginosa produz o biossurfactante chamado ramnolipídeo (RL). Esse biotensoativo 

tem sido intensivamente estudado (OCHSNER et al., 1996; SOBERÓN-CHÁVEZ et al., 2005a; 

DOBLER et al., 2016), pois apresenta inúmeras vantagens quando comparado aos surfactantes 

químicos. Os ramnolipídeos participam de processos fisiológicos importantes em P. aeruginosa, 

são essenciais para mobilidade tipo swarming (DÉZIEL et al., 2003), auxiliam nos fatores de 

virulência (ZULIANELLO et al., 2006; VAN GENNIP et al., 2009), formação de biofilmes 

(BOLES et al., 2005; DAVEY et al., 2003; DE KIEVIT, 2009), degradação de compostos tóxicos 

(ARINO et al., 2008; CHRZANOWSKI, et al., 2009) e facilitam o acesso aos substratos 

hidrofóbicos (KOCH et al., 1991). 

 Outro produto de interesse biotecnológico produzido por P. aeruginosa é o polímero 

polihidroxialcanoato (PHA). Esse composto apresenta propriedades termoplásticas e/ou 

elastoméricas e pode ser utilizado como matéria-prima para produção de diversos insumos na 

indústria de plásticos, tais como embalagens, filmes de recobrimento, fibras e adesivos, entre outros 
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(BAPTIST, 1962). P. aeruginosa acumula grânulos intracelulares de PHAs como reserva de 

carbono, energia e equivalentes redutores, sempre em condições de excesso de fonte de carbono e 

limitação do crescimento por meio de carência de algum nutriente essencial (BRANDL et al., 

1990). 

  

3.2 O biossurfactante ramnolipídeo 

 Biossurfactantes são moléculas tensoativas produzidas por microrganismos ou plantas, que 

oferecem inúmeras vantagens em relação aos surfactantes sintéticos (DELEU e PAQUOT, 2004). 

Esses compostos apresentam ótima aceitabilidade ecológica, uma vez que possuem alta efetividade 

em extremas temperaturas, pH e salinidade, além de serem biodegradáveis e apresentarem 

diversidade estrutural e baixa toxicidade (BANAT et al., 2000; ZHANG et al., 2012). 

Os ramnolipídeos são biossurfactantes glicolipídeos que podem ser produzidos por 

diferentes espécies bacterianas, porém a produção por Pseudomonas aeruginosa tem sido mais 

estudada e, até o presente, tem apresentado os maiores rendimentos (SOBERÓN-CHÁVEZ et al., 

2005a; NITSCHKE et al., 2005; DOBLER et al., 2016). Esses compostos têm capacidade de 

reduzir a tensão superficial e interfacial, formar emulsões, poder umectante, melhorar a captação 

de substratos hidrofóbicos como alcanos de cadeia longa, aumentar a solubilidade aquosa e a 

biodegradação de compostos orgânicos e metais pesados, além de desempenhar atividade 

antimicrobiana (NOORDMAN e JASSEN, 2002; HABA et al., 2003; MÜLLER et al., 2012). 

 BERGSTRÖM e colaboradores (1946a, b) foram os primeiros a identificar o 

biossurfactante ramnolipídeo. Na época, eles descreveram o composto como um óleo glicolipídico 

produzido pela bactéria Pseudomonas pyocianea (atualmente nomeada de Pseudomonas 

aeruginosa). Três anos depois, a estrutura química do RL foi descrita por JARVIS e JOHNSON 

(1949), os quais demonstraram que o esse tensoativo era constituído basicamente por duas 

moléculas de ácido β-hidroxidecanoico ligadas por ligações glicosídicas à duas moléculas de 

ramnose, formando o composto conhecido atualmente como di-ramnolipídeo (ramnosil-ramnosil-

β-hidroxidecanoil-β-hidroxidecanoato). O mono-ramnolipídeo (ramnosil-β-hidroxidecanoil-β-

hidroxidecanoato) foi identificado mais de duas décadas depois, quando P. aeruginosa foi cultivada 

a partir de n-parafina por ITOH e colaboradores (1971). Eles também propuseram que o mono-

ramnolipídeo era precursor para a síntese do di-ramnolipídeo.  
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 SYLDATK e coautores (1985) relataram a produção de outros dois ramnolipídeos menos 

hidrofóbicos, com apenas uma molécula de ácido β-hidroxidecanoico, o di-ramno-mono-lipídeo 

(ramnosil-ramnosil-β-hidroxidecanoato) e o mono-ramno-mono-lipídeo (ramnosil-β-

hidroxidecanoato). Desde então, uma ampla variedade de diferentes homólogos tem sido reportada, 

cujas variações apresentam diferenças na cadeia de ácidos graxos (C8, C12, C14, C16), alguns 

também com insaturações, entretanto essas variantes sempre foram detectadas em menor 

concentração (ABDEL-MAWGOUD et al., 2010).  

Por último, LÉPINE et al. (2002) demonstraram que P. aeruginosa também produz o 3-(3-

hidroxialcanoiloxi)-alcanoato (HAA), ou seja, dois 3-hidroxiácidos ligados e sem a molécula de 

ramnose. DÉZIEL e colaboradores, demonstraram que os HAAs livres também apresentam 

atividade tensoativas, e são essenciais para a mobilidade swarming em P. aeruginosa. Assim sendo, 

a Figura 1 apresenta a estrutura química dos principais tensoativos produzidos por Pseudomonas 

aeruginosa (ramnolipídeos e HAA).  

 

 

Figura 1 – Estrutura química de ramnolipídeos e HAA. 

Fonte: SHOBERÓN-CHAVEZ et al., 2005a (adaptado). 
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 RLs têm sido comercializados para aplicações em diversos setores industriais 

(RANDHAWA e RAHMAN, 2014). Esses tensoativos podem ser aplicados nas indústrias de 

petróleo e petroquímica, pois apresentam excelente propriedade emulsificante, sendo capazes de 

remover óleo de solos contaminados com petróleo e facilitar o processo de biorremediação 

(RAHMAN et al., 2003; COSTA et al., 2010); na indústria farmacêutica, já que demonstram baixa 

toxicidade e atividade antimicrobiana, (MAGALHÃES e NITSCHKE, 2013); na indústria 

cosmética, pois são biocompatíveis e podem atuar como ingrediente ativo em produtos 

cicatrizantes, antirrugas e também produtos de beleza, como demaquilante, xampu, água micelar 

(PILJAC e PILJAC, 2007); na indústria de saneantes, como agente tensoativo em detergentes, 

produtos de lavandeira e sabões (PARRY et al., 2013); na agricultura, como remediadores de solo, 

biopesticida, auxiliando a absorção de fertilizantes e nutrientes pelas folhas e raízes das plantas 

(SACHDEV e CAMEOTRA, 2013). 

Atualmente, a produção global concentra-se nos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. 

Entretanto, o custo de produção dos ramnolipídeos ainda é alto e pode atingir de cinco a vinte 

dólares por quilograma de produto, enquanto os surfactantes sintéticos atingem de um a três dólares 

por quilograma. Como os custos de produção são elevados, identificar aplicações mais nobres pode 

compensar os valores gastos com a produção deste bioproduto (RANDHAWA et al., 2014).  

Aplicações que justificam o alto custo do produto purificado estão sendo exploradas, com 

destaque ao estudo de aceleração do processo de cicatrização de queimaduras, no qual foi 

observado em ratos de laboratório que a utilização de uma solução a 0,1% de ramnolipídeos 

melhorou o processo de regeneração celular (STIPCEVIC et al., 2005). Outra possibilidade é a 

utilização do ramnolipídeo hidrolisado como fonte de L-ramnose, um açúcar de difícil extração na 

natureza e de alto valor agregado. A ramnose apresenta várias aplicações industriais, tais como, 

ressaltar o sabor de alimentos (VAN HAESENDONCK e VANZEVEREN, 2004) e como princípio 

ativo no tratamento de rugas (ROBERT et al, 2012). Além disso, os RLs podem ser utilizados como 

fontes de 3-hidroxiácidos, os quais apresentam uma valiosa estrutura quiral que pode ser utilizada 

como base para síntese de compostos químicos e farmacêuticos, como anticorpos, aminoácidos, 

vitaminas, suplementos alimentícios, cosméticos e muitos outros (CHEN e WU, 2005; LEE et al., 

1999; REN et al., 2010).  

 



27 
 

Para segmentos que não requerem um elevado grau de pureza, uma estratégia para reduzir 

os custos de produção de RLs é a utilização do caldo de cultivo livre de células, desta forma 

elimina-se a etapa de purificação do produto. Nesse contexto, destacam-se as indústrias de petróleo 

e petroquímica como os maiores segmentos de aplicação dos biossurfactantes, já que este setor 

utiliza os surfactantes em sua forma bruta, ou seja, sem a necessidade de purificação, o que 

representa uma acentuada redução nos custos de aplicação de compostos biotecnológicos. Os 

ramnolipídeos podem ser utilizados na biorremediação de poluentes insolúveis (BANAT et al., 

2010), causando alterações na membrana celular dos microrganismos biodegradadores tornando-

as mais hidrofóbicas e, portanto, favorecendo a interação com compostos orgânicos (MAIER e 

SOBERÓN-CHÁVEZ, 2000).  

 

3.3 Biossíntese de ramnolipídeos e HAA 

 A síntese de RL ocorre basicamente por meio de 3 reações enzimáticas sequenciais (Figura 

2). Inicialmente, RhlA sintetiza o 3-(3-hidroxialcanoiloxi)alcanoato (HAA) por meio de 

esterificação de duas moléculas de 3-hidroxiácido ligadas à proteína carreadora de acila (ACP) 

(REHM et al., 2001; DÉZIEL et al., 2003) provenientes da biossíntese de ácidos graxos (ZHU e 

ROCK, 2008) ou β-oxidação de ácidos graxos (ALMEIDA, 2011; HORI et al., 2011; ZHANG et 

al., 2012; ABDEL-MAWGOUD et al., 2014). A segunda reação ocorre por ação da enzima RhlB 

que liga à molécula de HAA uma dTDP-L-ramnose, proveniente da glicose-6-fosfato, formando o 

mono-ramnolipídeo (OLVERA et al., 1999; RAHIM et al., 2000). A última reação é catalisada pela 

enzima RhlC, que utiliza como precursor o mono-RL para síntese do di-ramnolipídeo (RAHIM et 

al., 2001). 
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Figura 2 – Modelo metabólico para representar a biossíntese de ramnolipídeos em Pseudomonas aeruginosa a 
partir de glicose. Di-RHL, di-ramnolipídeo; mono-RHL, mono-ramnolipídeo. 
Fonte: Almeida, 2011. 

 

A princípio acreditava-se que os genes rhlA e rhlB formavam uma única enzima 

ramnosiltransferase, composta por duas subunidades (BURGER et al., 1963; BURGER et al., 1966; 

OCHSNER et al., 1994b). Entretanto, DÉZIEL e colaboradores (2003) evidenciaram que mutantes 

em rhlB eram capazes de sintetizar HAA livres. ZHU e ROCK expressaram o gene rhlA em 

Escherichia coli e comprovaram que a enzima RhlA era responsável pela síntese de HAA 

independente da enzima RhlB. Desta forma, ficou comprovado que o gene rhlA é responsável pela 

síntese da enzima aciltransferase HAA sintase (RhlA) e o gene rhlB, pela síntese da enzima 

ramnosiltransferase 1 (RhlB) (WITTGENS et al., 2017).  

 Os genes rhlA e rhlB estão organizados em um operon bicistrônico e são regulados em nível 

transcricional pelo complexo sistema de quorum sensing (QS) (FUQUA e GREEBERG, 1998; 

WINZER et al., 2000; DUSANE et al., 2010) (Figura 3). Esse mecanismo de regulação atua na 
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comunicação célula-célula através de difusivas moléculas, baseando-se na densidade celular 

crítica. Além disso, é responsável por controlar diferentes compostos associados a fatores de 

virulência (WILLIAMS et al., 2007).  

 O sistema de regulação QS é composto basicamente por uma sintase sinal, uma proteína 

receptora e uma molécula sinal. Em P. aeruginosa, las e rhl são os principais sistemas de regulação 

por QS: as sintases LasI e RhlI produzem moléculas sinais, as homoserinas lactonas N-(3-

oxodecanoil)-homoserina lactona (3OC12-HSL) e N-butanoil homoserina lactona (C4-HSL), 

respectivamente. Essas moléculas sinais se ligam à suas respectivas proteínas reguladoras (LasR e 

RhlR), modulando assim a regulação transcricional (GAMBELLO e IGLEWSKI, 1991; 

DEKIMPE e DÉZIEL, 2009). Sinal de quinolona de Pseudomonas (PQS) também está envolvido 

na regulação da biossíntese de RLs.  A proteína receptora PqsR ativa a expressão de pqsABCD e 

rhlI (GALLAGHER et al., 2002; SCHERTZER et al., 2009). A produção de PQS alcança o 

máximo ao final da fase estacionária, cinética similar à síntese de RLs. Mutantes em pqsR e pqsE 

demonstraram diminuir a produção de RLs mesmo com adição exógena de C4-HSL (MEDINA et 

al., 2003). Esses dados indicam que PQS e PqsR tem um papel importante na biossíntese de RLs 

(DOBLER et al., 2016). A transcrição de rhlI também é ativada pelo complexo LasR-3OC12-HSL 

(DEKIMPE e DÉZIEL, 2009) (Figura 3). 

 Outros reguladores globais também participam do sistema de regulação da biossíntese de 

RLs: RpoN e RpoS. O fator sigma RpoN desempenha um papel importante na regulação de genes 

envolvidos no metabolismo de nitrogênio, assimilação de carbono, transporte de nutrientes, 

mobilidade e QS (POTVIN et al., 2008). Além disso, indiretamente ativa a expressão do operon 

rhlAB através da ativação transcricional de rhlR (MEDINA et al., 2003). RpoS é um fator sigma 

associado ao estresse causado por limitação de nutrientes, o qual apresenta elevados níveis na fase 

estacionária de crescimento (BERTANI et al., 2003). O operon rhlAB está sob controle de RpoS 

(MEDINA et al., 2003), provavelmente uma conexão entre a produção de RLs e a carência de 

nutrientes (DOBLER et al., 2016). 
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Figura 3 – Regulação transcricional e pós-transcricional da biossíntese de ramnolipídeos em Pseudomonas 

aeruginosa.  
Fonte: DOBLER et al., 2016 (adaptado).  

 

A enzima ramnosiltransferase 2 (RhlC) é codificada pelo gene rhlC, o qual também está 

organizado em um operon bicistrônico, com o gene PA1131 cuja função permanece desconhecida. 

WITTGENS e colaboradores (2017) sugeriram que esse segundo gene não tem relação com a 

síntese de RL, quando avaliaram a expressão heteróloga de rhlC e do operon PA1131-rhlC em 

Pseudomonas putida KT2440. 

 

3.4 Produção de RLs por expressão heteróloga 

 Nas últimas décadas, vários pesquisadores têm se preocupado em avaliar a produção de 

RLs em linhagens modificadas geneticamente, visando o aumento de rendimento e produção em 



31 
 

linhagens não patogênicas (DOBLER et al., 2016).  

A produção de ramnolipídeos por expressão heteróloga dos genes de Pseudomonas 

aeruginosa tem sido a principal estratégia (WITTGENS et al., 2011; TAVARES et al., 2013; 

SETOODEH et al., 2014; HAN et al., 2014;), uma vez que a produção por recombinantes permitiria 

importantes vantagens industriais: a facilidade na biossíntese de ramnolipídeos, pois a produção 

não seria regulada pelo complexo sistema de quorum sensing, e a possibilidade do uso de linhagens 

não patogênicas oportunistas. 

OCHSNER et al. (1995) examinaram a biossíntese de ramnolipídeos por recombinantes de 

Pseudomonas fluorescens, P. putida, P. oleovorans e Escherichia coli as quais receberam o operon 

rhlAB de P. aeruginosa. A produção por essas linhagens não foi superior a 0,6 g/L. Os autores 

sugeriram que a baixa produção estava relacionada à ausência de precursores. Para comprovar essa 

hipótese, CABRERA-VALLADARES e colaboradores (2006) avaliaram a produção de RL em E. 

coli W3110 expressando os genes de P. aeruginosa responsáveis pela síntese (rhlAB) e pela 

produção do precursor dTDP-L-ramnose (rmlBDAC), e comprovaram que a produção de RL foi 

aumentada de 65 para 120 mg/L. Outros trabalhos também avaliaram a expressão heteróloga dos 

genes rhlAB de P. aeruginosa (WANG et al. 2007; WITTGENS et al., 2011; CAO et al., 2012; 

SOLAIMAN et al., 2015; WITTGENS et al., 2017), porém os valores de produção detectados 

foram inferiores aos produzidos pela linhagem selvagem.  

As produções heterólogas de RL mais expressivas foram reportadas em P. putida. CHA e 

coautores (2008) avaliaram a expressão dos genes rhlABRI em P. putida KCTC1067 e atingiram a 

produção de 7,3 g/L de ramnolipídeos após 120 horas de cultivo em meio de cultivo com óleo de 

soja. Mais tarde, BEUKER e colaboradores (2016) reportaram a produção de 14,9 g/L de 

ramnolipídeos após otimização de bioprocesso em batelada alimentada, utilizando a linhagem 

recombinante P. putida KT2440 que expressava os genes rhlAB de P. aeruginosa. 

ZHU e ROCK (2008) avaliaram a expressão de rhlA em E. coli com o objetivo de esclarecer 

os intermediários metabólicos utilizados como precursores para a síntese de HAA (β-oxidação ou 

biossíntese de ácidos graxos), e detectaram uma produção inferior a 200 mg/L. Outro fator 

importante desse trabalho foi comprovar que a enzima RhlA de P. aeruginosa tem alta 

especificidade por 3-hidroxidecanoato (3HD), pois esse foi o principal constituinte em HAAs.   
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3.5 Produção de PHAs 

 Biopolímeros são excelentes alternativas aos polímeros derivados do petróleo devido à sua 

biodegradabilidade, aceitabilidade ecológica e ampla variedade de aplicações, desde bens de 

consumo até uso na área médica. Muitos são biocompatíveis e não apresentam efeitos adversos aos 

sistemas biológicos. Os biopolímeros de origem bacteriana são produzidos como reserva energética 

(SUKAN et al., 2015). 

 Os polihidroxialcanoatos (PHAs) são plásticos 100% biodegradáveis, que apresentam 

propriedades bastante promissoras, já que são sustentáveis e amigáveis ao meio ambiente 

(SALEHIZADEH e VAN LOOSDRECHT, 2004). Uma vasta gama de microrganismos é capaz de 

produzir PHAs (bactérias Gram-negativas e Gram-positivas) na presença de excesso de fonte de 

carbono e escassez de algum nutriente essencial ao crescimento, tais como nitrogênio, ferro ou 

fósforo (STEINBÜCHEL e LÜTKE-EVERSLOH, 2003; STEINBÜCHEL e VALENTIN, 1995). 

 A molécula de PHA é tipicamente composta de 600 até 35.000 monômeros de 3-

hidroxiácidos (KHANNA e SRIVASTAVA, 2005). Cada monômero abriga um grupo R na cadeia 

lateral¸ que usualmente compreende por um grupo alquil saturado (Figura 4). O gênero 

Pseudomonas é capaz de sintetizar PHAs contendo monômeros de cadeia média (PHAMCL – do 

inglês “Medium-Chain-Length Polyhydroxyacids”), cujos monômeros contém de 6 a 16 átomos de 

carbono na cadeia principal (TIMM e STEINBÜCHEL, 1990; STEINBÜCHEL, 1991). Em 

contrapartida, o gênero de Burkholderia produz PHAs contendo monômeros de cadeia curta 

(PHASCL - do inglês “Short-Chain-Length Polyhydroxyacids”), cujos monômeros contém de 4 a 5 

átomos de carbono na cadeia principal (GOMEZ, 1996; KEENAN et al., 2004; SILVA et al., 2004). 
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Figura 4 – Estrutura química de polihidroxialcanoatos.  A nomenclatura e o número de carbonos em PHAs são 
determinados pelo grupo funcional alquil (grupo R). O asterisco sinaliza o centro quiral do PHA.  
Fonte: TAN et al., 2014 (adaptado). 
 

A síntese de PHAMCL é dividida em dois grupos com base nos substratos fornecidos: a 

síntese a partir de substratos relacionados (hidrocarbonetos, álcoois, ácidos carboxílicos), pois a 

composição do polímero produzido está estruturalmente relacionada ao substrato fornecido; e a 

síntese a partir de substratos não relacionados, aqueles que são metabolizados a acetil-CoA 

(glicose, frutose, acetato, glicerol), estes últimos produzem um polímero contendo 3HD como 

principal constituinte (Figura 5).  

A biossíntese de RLs e PHAs pode ocorrer simultaneamente, no entanto esses compostos 

possuem precursores metabólicos comuns, os 3-hidroxiácidos, e as rotas de biossíntese de ambos 

podem competir por intermediários do metabolismo de ácidos graxos (HORI et al., 2002; 

MARSUDI et al., 2008; HORI et al., 2011). 

 

Grupo R número de 
Carbonos Polímero de PHA 

      
metil C4 Poli(3-hidroxibutirato) 
etil C5 Poli(3-hidroxivalerato) 
propil C6 Poli(3-hidroxihexanoato) 
butil C7 Poli(3-hidroxiheptanoato) 
pentil C8 Poli(3-hidroxioctanoato) 
hexil C9 Poli(3-hidroxinonanoato) 
heptil C10 Poli(3-hidroxidecanoato) 
octil C11 Poli(3-hidroxiundecanoato) 
nonil C12 Poli(3-hidroxidodecanoato) 
decil C13 Poli(3-hidroxitridecanoato) 
undecil C14 Poli(3-hidroxitetradecanoato) 
dodecil C15 Poli(3-hidroxipentadecanoato) 
tridecil C16 Poli(3-hidroxihexadecanoato) 
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Figura 5 - Síntese de PHAs de cadeia média. 

Fonte: WITHOLT e KESSLER, 1999 (modificado).  

 

3.6 Burkholderia thailandensis 

Até recentemente, a produção de RLs era considerada restrita às bactérias Pseudomonas 

spp. Entretanto, com o crescente interesse industrial por esses tensoativos, a preocupação com 

segurança no processo produtivo tem impulsionado a busca por microrganismos não patogênicos-

oportunistas. Estudos têm demonstrado que outras bactérias Gram-negativas são capazes de 

produzir esse biossurfactante, incluindo espécies do gênero Burkholderia (DUBEAU et al., 2009; 

TAVARES et al., 2013). 

Burkholderia thailandensis E264 é uma bactéria Gram-negativa, pertencente ao grupo β-

proteobacteria, que foi isolada em amostras de solo, na região nordeste da Tailândia (BRETT et 

al., 1998).  Essa bactéria é altamente semelhante genética e fisiologicamente à Burkholderia 

pseudomallei (bactéria patogênica – causadora de melioidose em humanos e animais), porém ficou 

amplamente conhecida devido à considerável redução nos níveis de toxicidade, sendo considerada 

não-patogênica (nível de segurança 1) (BRETT et al., 1998; KOH et al., 2012).  

IRORERE e colaboradores (2018) avaliaram a patogenicidade de B. thailandensis E264 e 

P. aeruginosa PAO1 usando como organismo modelo larvas de Galleria mellonella. Para tanto, 



35 
 

eles inocularam 20 µL de cultura bacteriana na concentração de 100 UFC/mL e avaliaram a 

mortalidade das larvas após aplicação. A concentração letal para 50% das larvas (CL50) de ambas 

espécies foi determinada após 24h de aplicação e os resultados indicaram que a CL50 de P. 

aeruginosa foi de aproximadamente 3,5 UFC e de B. thailandensis foi 2.500 UFC. Ou seja, B. 

thailandensis demonstrou baixa patogenicidade, cerca de 700 vezes menor em comparação à P. 

aeruginosa. 

B. thailandensis produz RLs predominantemente a partir de intermediários fornecidos pela 

via de biossíntese de ácidos graxos, mesmo quando ácidos graxos ou óleos vegetais são 

disponibilizados como única fonte de carbono (IRORERE et al., 2018). Diferentemente de 

Pseudomonas que pode utilizar intermediários provenientes também da β-oxidação de ácidos 

graxos (ABDEL-MAWGOUD et al., 2014). 

A produção de polihidroxialcanoatos também foi reportada em B. thailandensis E264, além 

disso, mutantes por transposon nos genes phaA (Acetil-CoA Acetiltransferase) e phaB (Acetil-CoA 

Redutase) foram capazes de produzir maiores concentrações de RLs (FUNSTON et al., 2017). 

Enquanto que Pseudomonas aeruginosa produz elevadas quantidades de RLs em apenas 

72h de cultivo, B. thailandensis necessita de pelo menos 216h para atingir rendimentos 

significativos (DUBEAU et al., 2009; FUSTON et al., 2017; IRORERE ET AL., 2018). 

Considerando que o custo de bioprocesso é expressivamente aumentado em cultivos longos, a 

produção de RLs por Pseudomonas ainda é mais vantajosa em termos industriais. Entretanto, o 

desenvolvimento de novos métodos para melhorar a produção de RLs em Burkholderia, de maneira 

a reduzir o tempo total de cultivo e melhorar a produtividade desse bioproduto, pode ser relevante 

em termos industriais (IRORERE ET AL., 2018). 

A análise do genoma de B. thailandensis E264 identificou que os genes rhlA, rhlB e rhlC 

estão posicionados em um único agrupamento. Além disso, esses genes estão duplicados no 

genoma de Burkholderia, dispostos nos dois cromossomos dessa linhagem, e são controlados pelo 

mesmo sistema-promotor (DUBEAU et al., 2009) (Figura 6). Entretanto, a regulação da síntese de 

RLs nessa espécie não está completamente descrita (FUNSTON et al., 2016).  
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Figura 6 – Organização gênica de rhlA, rhlB e rhlC em genomas de Pseudomonas e Burkholderia. Esquemática 
representação dos genes bicistrônicos rhlAB e rhlC de Pseudomonas aeruginosa PAO1, bem como os dois semelhantes 
clusters em B. thailandensis E264 e B. pseudomallei 1710b.  
Fonte: DUBEAU et al., 2009. 

 

O RL produzido por B. thailandensis apresenta em sua composição elevada proporção de 

β-hidroxitetradecanoil-β-hidroxitetradecanoato (> que 90%), isto é, 3-hidroxiácido contendo 14 

carbonos (DUBEAU et al., 2009). O di-ramnolipídeo C14-C14 é o mais abundante congênere 

produzido pela espécie. Por esta razão, acredita-se que a enzima RhlA dessa bactéria possui 

diferenças estruturais quando comparada com a enzima RhlA de Pseudomonas, e esta pode ser a 

razão pela qual os RLs produzidos por ambas espécies apresentam diferenças na composição 

(FUNSTON et al., 2016).  

Diante do exposto, compreender as diferenças entre RhlA de P. aeruginosa e B. 

thailandensis pode esclarecer o mecanismo de mudança de especificidade pelo substrato entre essas 

espécies, bem como, permitir a produção de RLs e HAAs com composição controlada, de acordo 

com a aplicação de interesse. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1 Crescimento e preservação das linhagens bacterianas 

 As linhagens bacterianas utilizadas neste trabalho foram crescidas previamente em meio de 

cultivo Luria-Bertani (LB) e preservadas em freezer -80 ºC. Para tanto, as culturas foram crescidas 

por 18 horas, em incubadora com agitação, na respectiva temperatura ótima de crescimento 

(dependendo da espécie bacteriana) e diluídas em glicerol 20% (proporção 1:1). A suspenção de 

células na solução de glicerol foi distribuída em microtubos (1000 µL por tubo), que foram 

mantidos em congelador doméstico por 2 horas e finalmente congelados em freezer -80ºC. 

 

4.2 Meios de Cultura 

Neste estudo, foram utilizados os seguintes meios de cultura: Luria Bertani (Meio 

Complexo) e Meio Mineral (Meio sintético) (RAMSAY et al., 1990). 

 

4.2.1 Luria-Bertani (LB) 

O meio de cultura Luria-Bertani é um meio complexo que permite o crescimento e 

manutenção de vários microrganismos. A composição desse meio inclui 10 g de triptona, 5 g de 

extrato de levedura, 10 g de Cloreto de Sódio e 1 L de água destilada.  

Para obtenção deste meio em consistência sólida, acrescenta-se 16 g de ágar-ágar, o que 

permite o desenvolvimento de colônias de microrganismos. 

 

4.2.2 Meio Mineral 

O meio de cultura mineral (RAMSAY et al., 1990) possui os seguintes compostos para cada 

litro de solução: 

 

NaNO3 ....................................................................................................................................... 1,0 g 

Na2HPO4 .................................................................................................................................... 3,5 g  

KH2PO4 ..................................................................................................................................... 1,5 g 

Citrato Férrico Amoniacal (sol. 6%)....................................................................................... 1,0 mL 

MgSO4.7 H2O (sol. 20%) ....................................................................................................... 1,0 mL 

CaCl2 – 2H2O (sol. 1%) .......................................................................................................... 1,0 mL 

Solução de elementos traços ................................................................................................... 1,0 mL 
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Composição da solução de elementos traços para 1 L:  

H3BO3........................................................................................................................0,30 g 

CoCl2 – 6H2O ...........................................................................................................0,20 g  

ZnSO4 - 7H2O .......................................................................................................... 0,10 g 

MnCl2 – 4H2O .......................................................................................................... 0,03 g 

NaMoO4 – 2H2O .......................................................................................................0,03 g 

NiCl2 - 6H2O .............................................................................................................0,02 g 

CuSO4 - 5H2O ...........................................................................................................0,01 g  

A fonte de carbono variou de acordo com a linhagem bacteriana avaliada, podendo ser 

glicose, glicerol, ácido ricinoleico, γ-decalactona ou óleos vegetais. 

 

4.3 Esterilização 

As soluções e os meios de cultura foram esterilizados em autoclave por 15 minutos, a 

121°C. Os óleos vegetais foram esterilizados em forno a 180 °C por 2 horas, já as soluções de 

antibióticos e isopropil-β-D-tiogalactopiranosida (IPTG) foram filtradas utilizando-se membrana 

de poro 0,22 µm (Millipore®).  

 

4.4 Extração de DNA genômico  

O DNA genômico das linhagens P. aeruginosa LFM634 e B. thailandensis E264 foi 

extraído utilizando o kit de extração de DNA genômico DNeasy Blood e Tissue Kit (Qiagen®) 

conforme as instruções do fabricante, para tanto, as linhagens bacterianas foram cultivadas em 

meio de cultura LB por 12 horas. 

 

4.5 Amplificação dos genes de interesse 

Os genes de interesse foram amplificados utilizando os oligonucleotídeos descritos na 

Tabela 1. A amplificação foi realizada em termociclador Mastercycler Gradient (Eppendorf, 

Hamburg, Alemanha) utilizando a enzima Phusion High-Fidelity (Thermo Scientific, Estados 

Unidos, protocolo do fabricante). As condições de amplificação empregadas foram: uma 

desnaturação inicial por 30 s a 98 ºC, seguida de 35 ciclos de 10 s a 98 ºC, 15 s na respectiva 

temperatura de hibridização, 1-3 min a 72 ºC, e 10 min de extensão final a 72 ºC. 
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Tabela 1 - Oligonucleotídeos utilizados neste trabalho. 

 
1 os sítios de restrição incorporados nos produtos de PCR estão sublinhados. 
2 Pae, Pseudomonas aeruginosa LFM634; Bth, Burkholderia thailandensis E264. 
3 iniciadores utilizados para sequenciamento. 

 

4.6 Análise de DNA em gel de agarose. 

Para a visualização e análise de DNA foi utilizada a técnica de eletroforese em gel de 

agarose 1% (m/v), com o corante Sybr® Safe (Invitrogen™) em solução TAE: 242 g de Tris-Base 

(hidroximetil aminometano), 57,1 mL de ácido acético glacial, 100 mL de EDTA (etileno diamino 

tetracetato) 0,5 M e 1L de água destilada.  

Os fragmentos de DNA foram separados no gel de agarose nas condições de 80 V, 110 mA, 

90 W, por aproximadamente 1 hora e, em seguida, visualizados sob luz UV (254 nm) em 

transiluminador (UVP Benchtop Transilluminator). 

Nome Sequência 1 Hibridização (ºC) Amplificação2

F_rhlA(Pae1) attacgaattcCTCTGGCACGCCTTATCGCG

R1_rhlA(Pae) tgacgttctagaTCAGGCGTAGCCGATGGCCATC

F_rhlA(Pae2) agcgtcgaattcGCGATAGCTGTTTGCCTGTTCG

R1_rhlA(Pae) tgacgttctagaTCAGGCGTAGCCGATGGCCATC

F_rhlA(Pae) caatctcatATGCGGCGCGAAAGTCTGTTG

R2_rhlA(Pae) aggatagtcgacTCAGGCGTAGCCGATGGCCATCTCG

F1_rhlABRI actagtgtcgacTTCGACACCGGAAACCGGGCCTG

R1_rhlABRI atcagtaagcttAACGGCTGACGACCTCAC

F1_rhlA(Bth) atcatttcccgggCTACGTGGAGGCGTCCATCAA

R1_rhlA(Bth) gtcacttctagaCTACGACAGCGCCGGCAACTGAC

F2_rhlA(Bth) cagtctcatATGCCTATCGAGAAACAGGTGGTAGCG

R2_rhlA(Bth) attataggatccCTACGACAGCGCCGGCAAC

F1_rhlA(Pae) GAGGCCTGCGAAGTGTCCTATAAGG 3 upstream  ao promotor rhlA (Pae)

F2_rhlA(Pae) ATGCGGCGCGAAAGTCTGTTG 3 interno rhlA (Pae)

R3_rhlA(Pae) TCAGGCGTAGCCGATGGCCATCTCG 3 interno rhlA (Pae)

R4_rhlA(Pae) CGCGGAGACCAGGTGATTGACCTCG 3 interno rhlA (Pae)

F2_rhlABRI ATGCACGCCATCCTCATCGCCATC 3 interno rhlB (Pae)

R2_rhlABRI ACCCAGCGCCGCGGCGTAG 3 interno rhlR (Pae)

PBAD GACGCTTTTTATCGCAACTCTCTACTGT 3 promotor PBAD

F3_rhlA(Bth) ACGGCGTCGGACGTGCGGCGGC 3 interno rhlA (Bth)

F4_rhlA(Bth) ATGCCTATCGAGAAACAG 3 interno rhlA (Bth)

R3_rhlA(Bth) CGACAGCGCCGGCAACTG 3 interno rhlA (Bth)

R4_rhlA(Bth) CGACAGCGCCGGCAACTG 3 interno rhlA (Bth)

T7 foward TAATACGACTCACTATAGGG 3 interno nos plasmídeos pJN105, pBBR1MCS-2 e pET28a

T7 reverse GCTAGTTATTGCTCAGCGG 3 interno no plasmídeo pET28a

M13 foward GTAAAACGACGGCCAG 3 interno no plasmídeo pJN105 e pBB1MCS-2

M13 reverse CAGGAAACAGCTATGAC 3 interno no plasmídeo pJN105 e pBB1MCS-2

67 gene rhlA  (Bth) com Shine-Dalgarno

64 região codificante do gene rhlA (Bth)

63 região codificante do gene rhlA (Pae)

72 operon rhlABRI  (Pae) com promotor e Shine-Dalgarno

65 gene rhlA  (Pae) com promotor e Shine-Dalgarno

67 gene rhlA  (Pae) com Shine-Dalgarno



40 
 

 

4.7 Purificação do DNA a partir dos produtos de PCR 

Os produtos da reação de PCR foram purificados utilizando o kit de purificação QIAquick 

PCR Purification (QIAGEN®) conforme as instruções do fabricante, e encaminhados para 

sequenciamento. As reações foram executas no Centro de Estudos do Genoma Humano conforme 

o protocolo descrito no site da instituição (http://genoma.ib.usp.br). Os resultados dos 

sequenciamentos foram alinhados com as sequências disponíveis no banco de dados do NCBI (do 

inglês: National Center for Biotechnology Information). 

 

4.8. Construção de plasmídeos recombinantes 

Os produtos das amplificações de interesse foram clonados nos plasmídeos descritos na 

Tabela 2, a partir da digestão das moléculas com enzimas de restrição FastDigest® conforme 

orientações do fabricante (Thermo Scientific, Estados Unidos). Em seguida, os produtos das 

digestões foram purificados com o QIAquick PCR Purification Kit (QIAgen®). Finalmente, o 

material digerido foi ligado com a enzima T4 DNA Ligase conforme orientações do fabricante 

(Thermo Scientific, Estados Unidos). 

 

4.9 Transferência de plasmídeos recombinantes para linhagens hospedeiras 

Os plasmídeos recombinantes descritos na Tabela 2 foram transferidos incialmente para 

Escherichia coli DH10β por transformação (MILLER e NICKOLOFF, 1995). Em seguida, os 

vetores foram extraídos utilizando o Kit de Extração Wizard® Plus SV Minipreps DNA 

Purification (Promega, Estados Unidos) e avaliados por meio de análise de PCR e sequenciamento. 

Finalmente, os plasmídeos aprovados com relação à clonagem de interesse foram transferidos às 

linhagens hospedeiras por transformação, seguindo o protocolo de CHOI et al. (2006) para 

linhagens de Pseudomonas e o protocolo de MACK e TITBALL (1996) para linhagens de 

Burkholderia (Tabela 3). 
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Tabela 2 - Plasmídeos utilizados neste trabalho. 

 
GmR, resistência ao antibiótico gentamicina; Km R, resistência ao antibiótico canamicina. 

 

4.10 Análise das sequências de RhlA por alinhamento Blastp 

As sequências de nucleotídeos correspondentes ao gene rhlA de diferentes linhagens foram 

recuperadas de banco de dados (Pseudomonas Genoma Database, www.pseudomonas.com; 

GenBank do NCBI, www.ncbi.nlm.nih.gov; Burkholderia Genoma Database, 

plasmídeo características referência

pBBR1MCS-2 vetor de clonagem, lacPOZ' , MCS, Mob, KmR Kovach, 1995

pBBR::rhlA (Pae1)
região promotora, sequência Shine-Dalgarno e região codificadora do gene rhlA 

da linhagem P. aeruginosa  LFM634 no plasmídeo pBBR1MCS-2, KmR este trabalho

pBBR::rhlABRI
operon rhlABRI  da linhagem P. aeruginosa LFM634 no plasmídeo pBBR1MCS-2, 

KmR este trabalho

pJN105
vetor de expressão contendo o promotor araBAD induzível por arabinose e o 

regulador araC, GmR

Newman e Fuqua, 

1999

pJN::rhlA (Pae1)
regiões promotora, Shine-Dalgarno e codificadora do gene rhlA da linhagem P. 

aeruginosa  LFM634 no plasmídeo pJN105, GmR este trabalho

pJN::rhlA (Pae2)
sequência Shine-Dalgarno e região codificadora do gene rhlA da linhagem P. 

aeruginosa  LFM634 no plasmídeo pJN105, GmR este trabalho

pJN::rhlA (Bth)
sequência Shine-Dalgarno e região codificadora do gene rhlA da linhagem  B. 

thailandensis E264 no plasmídeo pJN105, GmR este trabalho

pJN::rhlA (Gs1) gene rhlA  sintético 1 no plasmídeo pJN105, GmR este trabalho

pJN::rhlA (Gs2) gene rhlA  sintético 2 no plasmídeo pJN105, GmR este trabalho

pJN::rhlA (Gs3) gene rhlA  sintético 3 no plasmídeo pJN105, GmR este trabalho

pJN::rhlA (Gs4) gene rhlA  sintético 4 no plasmídeo pJN105, GmR este trabalho

pET28a
plasmídeo de clonagem e expressão contendo o promotor T7 RNA polimerase, 

operon lac  e configuração N-terminal His•Tag®/trombina/T7•Tag®; KmR Novagen®

pET::rhlA (Pae)
região codificadora do gene rhlA da linhagem P. aeruginosa LFM634 no 

plasmídeo pET28a, KmR este trabalho

pET::rhlA (Bth)
região codificadora do gene rhlA da linhagem B. thailandensis E264 no 

plasmídeo pET28a, KmR este trabalho
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www.burkholderia.com). Posteriormente, para obtenção das sequências de aminoácidos 

correspondentes, as sequências de nucleotídeos foram traduzidas com auxílio da ferramenta 

ExPasy Translate Tool (GASTEIGER et al., 2003).  E finalmente, por meio da ferramenta de 

bioinformática BLASTp (do inglês: Basic Local Alignment Search Tool Protein) do NCBI, a 

diferentes enzimas RhlA foram alinhadas e analisadas com relação à identidade entre elas. 

 

4.11 Avaliação da produção de HAAs, PHAs e Ramnose 

As linhagens bacterianas foram avaliadas em experimentos quantitativos com relação ao 

crescimento e à produção de HAAs, PHAs e Ramnose. As condições de cultivo, tipo e concentração 

de antibiótico, bem como, a fonte de carbono fornecida, sofreram modificações para as diferentes 

linhagens estudadas, desta forma um resumo é apresentado na Tabela 3. 

Cada linhagem recombinante foi estriada em LB sólido contendo o antibiótico 

correspondente, e cultivada por 24 horas. Colônias isoladas foram utilizadas para inocular 25 mL 

de LB líquido contendo canamicina ou gentamicina e incubadas por 24 horas em agitador rotativo. 

Um volume de 3 mL da cultura em LB foi utilizado para inocular 50 mL de meio mineral, contendo 

excesso de fonte de carbono e o respectivo antibiótico.  

As células foram cultivadas pelo tempo apropriado para cada cultura bacteriana, e 

posteriormente, foram analisadas quanto à massa seca celular, produção de PHAs, ramnose e 

HAAs. Os experimentos foram conduzidos em triplicata biológica e duplicata analítica, nos quais 

a média e desvio-padrão foram calculados. 
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Tabela 3 - Linhagens utilizadas neste trabalho.  

Continua 

 
Km, canamicina; Gm, gentamicina; NR, não realizado; rpm, rotações por minuto;  

 

  

linhagem descrição condição de cultivo fonte de carbono avaliada referência

Pseudomonas aeruginosa

LFM634 linhagem selvagem 30 ºC, 150 rpm, 24h NR Strelec, 2006

LFM634 pJN105 LFM634 transformada com pJN105, GmR 30 ºC, 150 rpm, 96h, 100µg de Gm glicerol 20g/L este trabalho

LFM634 pJN::rhlA (Bth) LFM634 transformada com pJN::rhlA (Bth), GmR 30 ºC, 150 rpm, 96h, 100µg de Gm glicerol 20g/L este trabalho

LFM634 pJN::rhlA (Gs1) LFM634 transformada com pJN::rhlA (Gs1), GmR 30 ºC, 150 rpm, 96h, 100µg de Gm glicerol 20g/L este trabalho

LFM634 pJN::rhlA (Gs2) LFM634 transformada com pJN::rhlA (Gs2), GmR 30 ºC, 150 rpm, 96h, 100µg de Gm glicerol 20g/L este trabalho

LFM634 pJN::rhlA (Gs3) LFM634 transformada com pJN::rhlA (Gs3), GmR 30 ºC, 150 rpm, 96h, 100µg de Gm glicerol 20g/L este trabalho

LFM634 pJN::rhlA (Gs4) LFM634 transformada com pJN::rhlA (Gs4), GmR 30 ºC, 150 rpm, 96h, 100µg de Gm glicerol 20g/L este trabalho

LFM1199
LFM634 mutante por transposon ISlacZ/hah no gene rhlA 

(∆ rhlA::Tn),  não produtora de RLs
30 ºC, 150 rpm, 96h, 100µg de Gm glicerol 20g/L Honna, 2013

LFM1199 pJN105 LFM1199 transformada com pJN105, GmR 30 ºC, 150 rpm, 96h, 100µg de Gm glicerol 20g/L este trabalho

LFM1199 pJN::rhlA (Pae1) LFM1199 transformada com pJN::rhlA (Pae1), GmR 30 ºC, 150 rpm, 96h, 100µg de Gm glicerol 20g/L este trabalho

LFM1199 pJN::rhlA (Pae2) LFM1199 transformada com pJN::rhlA (Pae2), GmR 30 ºC, 150 rpm, 96h, 100µg de Gm
glicerol 20g/L; ácido ricinoléico 5g/L; óleo de 

mamona, linhaça e soja 1%; γ-decalactona 5g/L
este trabalho

LFM1199 pJN::rhlA (Bth) LFM1199 transformada com pJN::rhlA (Bth), GmR 30 ºC, 150 rpm, 96h, 100µg de Gm glicerol 20g/L este trabalho

LFM1199 pJN::rhlA (Gs1) LFM1199 transformada com pJN::rhlA (Gs1), GmR 30 ºC, 150 rpm, 96h, 100µg de Gm glicerol 20g/L este trabalho

LFM1199 pJN::rhlA (Gs2) LFM1199 transformada com pJN::rhlA (Gs2), GmR 30 ºC, 150 rpm, 96h, 100µg de Gm glicerol 20g/L este trabalho

LFM1199 pJN::rhlA (Gs3) LFM1199 transformada com pJN::rhlA (Gs3), GmR 30 ºC, 150 rpm, 96h, 100µg de Gm glicerol 20g/L este trabalho

LFM1199 pJN::rhlA (Gs4) LFM1199 transformada com pJN::rhlA (Gs4), GmR 30 ºC, 150 rpm, 96h, 100µg de Gm glicerol 20g/L este trabalho
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Tabela 3 - Linhagens utilizadas neste trabalho.  

Conclusão 

 
Km, canamicina; Gm, gentamicina; NR, não realizado; rpm, rotações por minuto;  

 

linhagem descrição condição de cultivo fonte de carbono avaliada referência

Pseudomonas sp.

LFM461
Pseudomonas  sp. mutante no gene phaC (produção de PHAs 

afetada), naturalmente não produtora de RLs
30 ºC, 150 rpm, 24h NR Gomez, 2000

LFM461 pBBR1MCS-2 LFM461 transformada com pBBR1MCS-2, KmR 30 ºC, 150 rpm, 96h, 50µg de Km glicerol 20g/L; óleo de soja 1% este trabalho

LFM461 pBBR::rhlA (Pae1) LFM461 transformada com pBBR::rhlA (Pae1), KmR 30 ºC, 150 rpm, 96h, 50µg de Km glicerol 20g/L; óleo de soja 1%; glicose 20 g/L este trabalho

LFM461 pBBR::rhlABRI LFM461 transformada com pBBR::rhlABRI , KmR 30 ºC, 150 rpm, 96h, 50µg de Km glicerol 20g/L; óleo de soja 1% este trabalho

LFM461 pJN105 LFM461 transformada com pJN105, GmR 30 ºC, 150 rpm, 96h, 30µg de Gm glicerol 20g/L; óleo de soja 1% este trabalho

LFM461 pJN::rhlA (Pae1) LFM461 transformada com pJN::rhlA (Pae1), GmR 30 ºC, 150 rpm, 96h, 30µg de Gm glicerol 20g/L; óleo de soja 1% este trabalho

LFM461 pJN::rhlA (Pae2) LFM461 transformada com pJN::rhlA (Pae2), GmR 30 ºC, 150 rpm, 96h, 30µg de Gm glicerol 20g/L; óleo de soja 1% este trabalho

Escherichia coli

DH10β
F- endA1 recA1 galE15 galK16 nupG rpsL ∆lacX74 

Φ80lacZ∆M15 araD139 ∆(ara,leu)7697 mcrA ∆(mrr-hsdRMS-
37 ºC, 150 rpm, 24h NR Invitrogen®

BL21(DE3) F– dcm ompT hsdSB (rB
– mB

–) 30 ºC, 150 rpm, 24h NR Studier et al., 1990

Eco pET28a Escherichia coli BL21(DE3) transformada com pET28a, KmR 30 ºC, 150 rpm, 24h, 50µg de Km glicose 10 e 4 g/L este trabalho

Eco pET::rhlA (Pae)
Escherichia coli BL21(DE3) transformada com pET::rhlA (Pae), 

KmR 30 ºC, 150 ou 250 rpm, 24h, 50µg de Km glicose 10 e 4 g/L este trabalho

Eco pET::rhlA (Bth)
Escherichia coli BL21(DE3) transformada com pET::rhlA (Bth), 

KmR 30 ºC, 220 rpm, 24h, 50µg de Km glicose 10 g/L este trabalho

Burkholderia thailandensis

Bth E264
Burkholderia thailandensis  E264 (linhagem selvagem), ATCC® 

700388™
37 ºC, 220 rpm, 312h, 500µg de Km óleo de canola 4% Brett et al., 1998

Bth pBBR1MCS-2 E264 transformada com pBBR1MCS-2, KmR 37 ºC, 220 rpm, 312h, 500µg de Km óleo de canola 4% este trabalho

Bth pBBR::rhlA (Pae1) E264 transformada com pBBR::rhlA (Pae1), KmR 37 ºC, 220 rpm, 312h, 500µg de Km óleo de canola 4% este trabalho
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4.12 Modelagem de proteínas 

 A construção de modelos tridimensionais de RhlA foi realizada através do programa 

Modeller (SALI e BLUNDELL, 1993). As coordenadas estruturais que serviram como molde para 

as enzimas RhlA de B. thailandensis e P. aeruginosa foram escolhidas a partir dos melhores valores 

do BLASTp contra o banco de dados de proteínas (PDB – do inglês Protein Data Bank) e, 

consequentemente, proteínas com maior homologia sequencial e funções similares.  

Para a produção dos arquivos de entrada do programa Modeller, foram realizados 

alinhamento entre as sequências de RhlA e a enzima usada como molde através do programa 

ClustalW, seguida da análise e correção manual. Uma vez de posse do arquivo de alinhamento, um 

arquivo de entrada do programa Modeller foi construído. A sobreposição das estruturas modelos 

de RhlA foram realizadas utilizando o programa PyMOL (DELANO, 2002).  

 

4.13. Metodologias analíticas 

4.13.1 Concentração de Biomassa (Massa Seca Celular) 

Amostras das culturas (10 mL) foram centrifugadas (10.000 g, 10 min., 4 ºC), lavadas duas 

vezes com uma solução de NaCl (0,85% m/v) e Tween 80® (0,1% v/v) e submetidas à liofilização. 

Após secagem a massa das amostras foi medida e a concentração da massa seca celular (g/L) foi 

determinada. 

 

4.13.2 Determinação de PHAs 

Células liofilizadas (20 mg) foram submetidas à propanólise em tubo ao qual foram 

adicionados: 2 mL de solução de HCl em propanol (1:4 v/v) e 2 mL de 1,2 dicloroetano. Uma 

solução de ácido benzoico (40g/L) em propanol foi utilizada como padrão interno (100 µL) (RIIS 

e MAI, 1988). Após vigorosa agitação, a mistura foi incubada em banho a 100 oC por 3 horas, 

agitando-se mais uma vez após os primeiros 30 minutos. Em seguida, resfriaram-se os tubos, 

adicionou-se água destilada (4 mL), agitou-se em agitador mecânico de tubos por 30 segundos e, 

após repouso, separou-se a fase orgânica inferior, contendo os propil-ésteres. A quantidade de 

propil-ésteres foi determinada por cromatografia gasosa. Cerca de 1 µL da fase orgânica foi 

analisada após a injeção fracionada (1:20) em cromatógrafo Agilent 7890A equipado com uma 

coluna HP1, detectando-se os propil-ésteres por meio de ionização de chama. As temperaturas do 

injetor e detector foram 250 oC e 300 oC, respectivamente. Empregou-se um programa de 
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temperatura da coluna para separar os propil-ésteres, que consistiu em 100 oC por 1 minuto, 

aumentando até 210 oC a uma razão de 8oC/min e 210 oC por 15 minutos. O gás de arraste 

empregado foi nitrogênio a uma vazão de 0,8 mL/min. 

PHAs de composição conhecida, foram utilizados como padrão externo para identificação 

dos monômeros 3-hidroxibutirato (3HB), 3-hidroxihexanoato (3HHx), 3-hidroxioctanoato (3HO), 

3-hidroxidecanoato (3HD), 3-hidroxidodecanoato (3HDd) e 3-hidroxi-5-dodecenoato (3HDd∆5). 

A identificação do monômero 3-hidroxi-6-dodecenoato (3HDd∆6) foi realizada seguindo o padrão 

de análise de SILVA-QUEIROZ et al. (2009). 

 

4.13.3 Determinação de HAAs 

A produção de HAAs foi determinada colocando 5 mL do sobrenadante proveniente dos 

cultivos em tubos de ensaio com tampa e congelando-os inclinados para que se formassem uma 

rampa, aumentando assim, a superfície de contato com o ar. Após o congelamento, esse 

sobrenadante foi liofilizado e, por fim, analisado seguindo a metodologia de propanólise e análise 

por cromatografia gasosa descrita no item 4.13.2. 

A identificação do 3-hidroxitetradecanoato (3HTd) foi realizada a partir do ramnolipídeo 

produzido pela linhagem selvagem Burkholderia thailandensis E264. O pico correspondente ao 

3HTd foi confirmado por CG-MS (cromatografia gasosa associada à espectrometria de massas), 

análise realizada na central analítica do Instituto de Química da Universidade de São Paulo 

(http://ca.iq.usp.br). 

 

4.13.4 Determinação de Ramnose 

A ramnose presente no sobrenadante foi determinada por meio de uma hidrólise em que 1 

mL do sobrenadante foi colocado em tubos de ensaio com tampa, seguida da adição de 100 µL de 

uma solução H2SO4 a 10 M. A amostra foi aquecida a 98 °C por 5 horas e, ao final, foram 

acrescentados 200 µL de uma solução de NaOH a 10 M para neutralizar a reação. O sobrenadante, 

agora tratado, foi analisado em cromatógrafo líquido (HPLC) Ultimate 3000 (Dionex, Sunnyvale, 

CA, Estados Unidos) com detector por índice de refração (Shodex, Kawasaki, Kanagawa, Japan) 

a 40 °C, coluna HPX-87H (Bio-Rad, Hercules, CA, Estados Unidos) a 40 °C, fase móvel de H2SO4 

5 mM com fluxo de 0,6 mL/min e volume de injeção de 20 µL.  

Soluções de ramnose foram preparadas nas concentrações de 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 e 
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2,5 g/L e utilizadas como padrão para elaboração da curva de calibração.  

 

4.13.5 Índice de Emulsificação 

O índice de emulsificação (IE24) foi determinado seguindo uma adaptação da metodologia 

de CHEN et al. (2007). Em um microtubo foi adicionado 0,5 mL de n-hexadecano e 1 mL de 

sobrenadante da cultura bacteriana. Os tubos foram agitados por 1 minuto e mantidos a temperatura 

ambiente por 24 horas. O índice de emulsificação corresponde à divisão da altura da emulsão pela 

altura total da coluna, multiplicando o resultado por 100.  

 

4.13.6 Determinação da tensão superficial 

O sobrenadante dos cultivos foi utilizado para determinar a tensão superficial medidas em 

tensiômetro KRÜSS modelo K6. Foram utilizados 15 mL dos sobrenadantes das culturas de 

microrganismos. O aparelho foi calibrado utilizando um peso de 600 mg para zerá-lo. Água 

destilada e o meio de cultura utilizado para o cultivo foram utilizados como padrões para as 

medidas, que eram feitas por meio de um anel de platina, o qual era, primeiro, mergulhado em 

Clorofórmio (J.T. Baker) e flambado para retirada de qualquer composto tensoativo ou qualquer 

composto que influenciasse nas medias. 

O anel foi mergulhado a aproximadamente 1 mm abaixo da superfície do líquido testado e 

era gradualmente puxado para fora do líquido e, quando a ligação da superfície do líquido com o 

anel era rompida, as medidas de tensão foram tomadas. 

Tais medidas eram parciais e necessitavam de um fator de correção, dado pela seguinte 

fórmula: 

 

(F-a)2 = 4b/(πR)2 x P/ D-d + K (1) 

 

substituindo valores: 

 

F = 0,7250 + √[0,01452 P / C2 (D-d)] + 0,04534 – (1,679r/ R) (2) 

 

F = fator de correção 

R = raio do anel (9,545 mm) 



48 
 

r = raio do fio de platina que forma o anel (r = 0,185 mm) 

P = valor aparente da leitura de tensão superficial 

D = densidade da fase líquida (fase inferior) 

d = densidade da fase superior (ar) 

K = 0,04534 – 1,679 r/R 

C = circunferência do anel (C = 59,97 mm) 

a = 0,725 

b = 0,0009075 

R/r = 51,6 

ρH2O (0°C e 1atm) = 1000 g/L 

ρAR (0°C e 1atm) = 1,293 g/L 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 Amplificação, sequenciamento e análise comparativa dos genes rhlA de Pseudomonas e 

Burkholderia 

 A linhagem Pseudomonas aeruginosa LFM634 foi selecionada para amplificação do gene 

rhlA. Como o genoma desta linhagem ainda não foi sequenciado, para desenho dos iniciadores as 

sequências reportadas para o gene rhlA de outras Pseudomonas foram recuperadas dos bancos de 

dados Pseudomonas Genoma Database e GenBank-NCBI. Para tanto, a sequência gênica de rhlA 

da Pseudomonas aeruginosa PAO1 foi utilizada como referência na busca por outros genes rhlA 

descritos nos bancos de dados mencionados.  

Ao analisar as regiões a montante e a jusante do gene rhlA publicadas foi possível identificar 

regiões conservadas para desenho dos iniciadores de clonagem e sequenciamento descritos na 

Tabela 1. O produto dessa amplificação foi purificado (Figura 7) e sequenciado (Apêndice A). 

Finalmente, com a sequência conhecida de rhlA da linhagem Pseudomonas aeruginosa LFM634 

foi possível realizar uma análise comparativa, relacionando outros genes rhlA reportados em 

Pseudomonas e também em Burkholderia, para identificar se esta cepa possuía diferenças 

expressivas na enzima RhlA. 

 

 
Figura 7 – Amplificação por PCR do gene rhlA de Pseudomonas aeruginosa LFM634 utilizando os 
oligonucleotídeos F_rhlA(Pae2) e R1_rhlA(Pae). M, marcador de peso molecular 1kb; C, controle da reação sem 
adição de DNA. 
 

A partir dos bancos de dados Pseudomonas Genoma Database, GenBank-NCBI e 

Burkholderia Genoma Database buscou-se diferentes sequências descritas para o gene rhlA.  Essas 

sequências foram traduzidas e alinhadas por BLASTp para identificação das linhagens de maior 

M      rhlA      C 

955 pb 

2000 pb - 

1000 pb - 

 

250 pb - 
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semelhança à RhlA da P. aeruginosa LFM634, uma vez que a enzima RhlA dessa linhagem ainda 

não havia sido estudada (Apêndice B). 

Quando as sequências de aminoácidos das diferentes linhagens de P. aeruginosa foram 

comparadas à sequência de LFM634, três linhagens demonstraram diferenças. As linhagens P. 

aeruginosa PAO1 e DK2 demonstraram alteração de 1 aminoácido; posição 168 uma Glutamina 

ao invés de Prolina e posição 169 uma Lisina ao invés de Arginina. A linhagem P. aeruginosa PA7 

apresentou mais alterações de aminoácidos, totalizando 13 modificações. Para todas as outras 

linhagens de P. aeruginosa a sequência de aminoácidos descrita foi idêntica à de LFM634, ou seja, 

a enzima RhlA da P. aeruginosa LFM634 é idêntica à RhlA das outras linhagens de P. aeruginosa 

avaliadas (ATCC14886; M18; LESB58) (Apêndice B). Esse resultado indica uma elevada 

conservação na estrutura de RhlA desta espécie, e torna pouco provável a hipótese inicial desse 

trabalho, a qual acreditava-se que a cepa LFM634 pudesse apresentar diferenças específicas na 

estrutura da enzima RhlA. 

A amplificação do gene rhlA de Burkholderia thailandensis também foi conduzida, para 

tanto, a linhagem E264 (ATCC 700388) foi adquirida da Coleção de Cultura do Centro 

Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas (CPQBA). O genoma completo 

desta bactéria está sequenciado e disponível no banco de dados Burkholderia Genoma Database 

(WINSOR et al., 2008). A sequência descrita para o gene rhlA foi utilizada para desenho dos 

iniciadores de clonagem (Figura 8). Após amplificação desse gene, o material foi purificado e 

sequenciado, utilizando os iniciadores descritos na Tabela 1. A análise dessas sequências revelou 

100% de similaridade e identidade com o gene rhlA de B. thailandensis E264.  

 

 
Figura 8 – Amplificação por PCR do gene rhlA de Burkholderia thailandensis E264 utilizando os 
oligonucleotídeos F1_rhlA(Bth) e R1_rhlA(Bth). M, marcador de peso molecular; C, controle da reação sem adição 
de DNA. 

rhlA       C         M 
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Para analisar a possibilidade de transferência de genes rhl entre diferentes bactérias 

produtoras de ramnolipídeos, TORIBIO et al. (2010) recuperaram sequências dos genes rhlA, rhlB 

e rhlC disponíveis em genomas (4 P. aeruginosa, 8 Burkholderia spp. e 1 P. fluorescens). As 

árvores filogenéticas construídas demonstraram claramente uma evolução independente dos genes 

rhl de Pseudomonas spp. e Burkhoderia spp., bem como uma baixa taxa de transferência lateral 

desses genes.  

Neste trabalho, foi ampliada a análise feita por TORIBIO et al., (2010), analisando-se 

especificamente a proteína RhlA. Além das linhagens analisadas por esse autor, nesta análise foram 

incluídas as RhlA das seguintes bactérias: P. aeruginosa LFM634, P. poae, P. chlororaphis, 

Burkholderia cenocepacia, B. gladioli, B. glumae e B. oklahomensis. 

Analisando-se as diferentes RhlA foi possível claramente agrupá-las em função da espécie 

em que estão presentes (Tabela 4). O primeiro grupo de RhlAs corresponde às enzimas presentes 

em P. aeruginosa, que em geral demonstram elevada identidade entre si (95-100%). Quando a 

enzima RhlA de P. aeruginosa foi comparada com RhlAs de outras espécies do gênero, a 

identidade foi menor, variando de 62 a 65%. A comparação das RhlAs de linhagens do gênero 

Burkholderia àquelas presentes em P. aeruginosa levou a identidades que variaram entre 44 e 49%, 

sendo que os maiores valores foram observados para RhlAs presentes em B. mallei, B. 

pseudomallei e B. thailandensis (48-49%). 

O segundo grupo corresponde às RhlAs de outras espécies do gênero Pseudomonas. Neste 

grupo, apenas as RhlAs de P. fluorescens e P. poae demonstraram considerável identidade entre si 

(90%). A RhlA da linhagem P. chlororaphis AGH13750 apresentou identidade inferior a 64% para 

todas as RhlA das outras linhagens avaliadas, o que indica que provavelmente essa espécie evoluiu 

independentemente. Quando as RhlAs dessas três espécies foram comparadas às RhlAs de espécies 

de Burkholderia, a identidade variou de 41 a 45%. 

Por último, dentro do gênero de Burkholderia as identidades de RhlAs variaram de 75 a 

99%, sendo que as RhlAs das espécies B. mallei, B. pseudomallei e B. thailandensis demonstraram 

maior identidade entre si, com valores de identidade variando entre 97 e 99%.  

Pseudomonas aeruginosa em geral produzem ramnolipídeos tendo 3HD como principal 

constituinte (LÉPINE et al., 2002; DÉZIE et al., 2003; ZHU e ROCK, 2008). P. aeruginosa 

LFM634 foi isolada de uma área de Mata Atlântica e também produz ramnolipídeos contendo 3HD 
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como principal constituinte, correspondendo a cerca de 80% dos 3HAs (STRELEC, 2006; 

ALMEIDA, 2011). 

A composição dos RLs produzidos por outras espécies de Pseudomonas tem sido pouco 

investigada. A produção por P. fluorescens foi avaliada em diversos trabalhos, porém os 

congêneres não foram identificados (HUSAIN, 2008; VASILEVA-TONKOVA et al., 2006; 

ABOUSEOUD et al., 2008; ONBASLI e ASLIM).  

P. chlororaphis produz apenas mono-RLs com composição predominante de C10-C12, C10-

C12:1, C12-C12:1, o mono-RL C10-C10 característico de P. aeruginosa também foi identificado, porém 

em menor proporção (GUNTHER et al., 2005).  

Os RLs produzidos por B. glumae, B. pseudomallei e B. thailandensis são compostos 

principalmente por di-RLs cujos congêneres predominantes são C14-C14, C12-C14 e C14-C16 

(PAJARRON et al., 1993; HÄUSSLER et al., 1998; DUBEAU et al., 2009; ANDRÄ et al., 2006). 

Burkholderia thailandensis produz principalmente RLs contendo 3-hidroxiácidos de 14 

carbonos (DUBEAU et al., 2009). FUNSTON et al. (2016) sugerem que a diferença estrutural entre 

as enzimas RhlA de Pseudomonas e Burkholderia, provavelmente interfere na especificidade pelo 

substrato, resultando na diferença de composição entre os RLs produzidos por essas bactérias. 

Portanto, uma análise estrutural das enzimas RhlA de B. thailandensis e P. aeruginosa pode 

contribuir para a predição da estrutura e resíduos responsáveis pela definição da especificidade 

dessas enzimas. 

Em resumo, a análise de identidade sugere que as enzimas RhlA podem ser divididas em 

três grupos distintos. Além disso, claramente a composição de 3HAs nos RLs produzidos por esses 

grupos apresentam diferenças. Assim, uma hipótese é que as diferenças nas RhlAs levam a 

especificidades diferentes pelo substrato dessas enzimas (3HAs). Outra possibilidade que não pode 

ser ignorada é que as diferenças nas composições decorrem do suprimento de 3HAs em diferentes 

proporções pelo metabolismo de cada um desses grupos bacterianos. Para investigar essas 

hipóteses, os genes rhlA de P. aeruginosa LFM634 e B. thailandensis foram clonados e expressos 

nesses organismos, avaliando-se a composição de 3HAs nos RLs e HAAs produzidos. 
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Tabela 4 – Análise comparativa da identidade obtida por alinhamento BLASTp das sequências de aminoácidos descritas para a enzima RhlA de diferentes 

espécies. 

  

A P.aeruginosa LFM634 100%

B P.aeruginosa ATCC14886 100% 100%

C P.aeruginosa LESB58 100% 100% 100%

D P.aeruginosa M18 100% 100% 100% 100%

E P.aeruginosa DK2 99% 99% 99% 99% 100%

F P.aeruginosa PAO1 99% 99% 99% 99% 99% 100%

G P.aeruginosa PA7 96% 96% 96% 96% 95% 95% 100%

H P.fluorescens SBW25 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 100%

I P.poae RE1_1_14 62% 62% 62% 62% 62% 62% 64% 90% 100%

J P.chlororaphis AGH13750 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 60% 59% 100%

K B.mallei ATCC23344 48% 48% 48% 48% 48% 48% 49% 43% 45% 45% 100%

L B.pseudomallei 1710b 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 43% 45% 45% 99% 100%

M B.thailandensis E264 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 42% 44% 45% 97% 97% 100%

N B.oklahomensis C6786 46% 46% 46% 46% 46% 46% 47% 42% 42% 44% 93% 93% 92% 100%

O B.glumae PG2 45% 45% 45% 45% 45% 45% 46% 42% 42% 43% 79% 79% 80% 78% 100%

P B.gladioli BSR3 44% 44% 44% 44% 44% 44% 45% 42% 41% 43% 79% 79% 79% 80% 88% 100%

Q B.cenocepacia J2315 44% 44% 44% 44% 44% 44% 45% 42% 42% 42% 76% 76% 77% 75% 75% 76% 100%

B C D E
  linhagens

L M N O P QF G H I J K
                           linhagens   

A
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5.2 Clonagem dos genes de Pseudomonas e Burkholderia 

5.2.1 Clonagens realizadas e vetores utilizados 

 Para realização das clonagens de interesse, três diferentes plasmídeos foram utilizados: 

pBBR1MCS-2, pJN105 e pET28a (Figura 9).  

 

          

 

 

Figura 9 – Plasmídeos utilizados para clonagem dos genes de Pseudomonas e Burkholderia. A) plasmídeo de 
clonagem pBBR1MCS-2 (KOVACH et al., 1995); B) plasmídeo de expressão pJN105 (NEWMAN e FUQUA, 1999); 
C) plasmídeo de expressão pET28a (Novagen ®). MCS, sítio múltiplo de clonagem; rep, origem de replicação do 
pBBR1MCS-2; pBBR1, origem de replicação do pJN105; ori, origem de replicação do pET28a; ParaBAD, promotor 
araBAD; mob, gene de mobilização; KmR, resistência a canamicina; gen, resistência a gentamicina. 

 

A               B 

       C 
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 O plasmídeo pBBR1MCS-2 tem como marca de resistência o antibiótico Canamicina 

(KmR) (KOVACH et al., 1995). Duas clonagens foram conduzidas nesse plasmídeo a partir dos 

genes de síntese de ramnolipídeos provenientes da linhagem Pseudomonas aeruginosa LFM634 

(Tabela 2). A primeira construção, plasmídeo pBBR::rhlA(Pae1), considerou a clonagem apenas 

do gene rhlA, preservando tanto a região promotora como a região Shine-Dalgarno nativas do gene 

(Figura 10). A finalidade dessa clonagem foi produzir apenas HAAs livres, por meio da expressão 

de rhlA em linhagem hospedeira não produtora de ramnolipídeos (Pseudomonas sp. LFM461); ou 

ainda, mudar a composição dos RLs produzidos por B. thailandensis E264, quando o gene rhlA de 

P. aeruginosa fosse expresso a partir desta construção. 

 

 

                      
Figura 10 – Amplificação por PCR do gene rhlA de P. aeruginosa LFM634 após ligação ao plasmídeo 
pBBR1MCS-2. O plasmídeo pBBR::rhlA(Pae1) foi extraído da linhagem hospedeira intermediária Escherichia coli 
DH10β e analisado por PCR com os oligonucleotídeos “F_rhlA(Pae1)” e “R1_rhlA(Pae)” para confirmar a ligação da 
região de interesse (gene rhlA com promotor e Shine-Dalgarno nativos). 
 

A segunda construção, plasmídeo pBBR::rhlABRI, foi realizada clonando-se todo o operon 

de síntese de ramnolipídeos, o agrupamento rhlABRI (Tabela 2). Para tanto utilizou-se os 

oligonucleotídeos “F1_rhlABRI” e “R1_rhlABRI” descritos na Tabela 1, dando origem ao produto 

de PCR com 4,320 kb. A síntese de RLs em P. aeruginosa é controlada pelo mecanismo de 

regulação por QS, responsáveis pela ativação da expressão de rhlR e rhlI, ativadores da transcrição 

de rhlAB. Segundo MEDINA et al. (2003), a enzima RhlR pode atuar como inibidor transcricional 

de rhlAB quando não está ativada pelo autoindutor C4-HSL, produto da síntese de RhlI. A 

    Posição                   Amostra 

1 pBBR::rhlA(Pae1) 

2 DNA genômico de Escherichia coli DH10β 

3 Plasmídeo pBBR1MCS-2 

4 Controle sem DNA 

5 Marcador de peso molecular 1kb 

1        2         3       4         5 

- 500 pb 

- 250 pb 

- 3000 pb 

 

- 1000 pb 
1.245 pb 
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expressão de rhlI é dependente da ativação das enzimas LasR e PqsR, componentes do sistema de 

regulação QS de P. aeruginosa, porém, a expressão de rhlR não depende apenas de QS, uma vez 

que o fator sigma RpoN também pode atuar como ativador transcricional (MEDINA et al., 2003) 

(Figura 3). Desta forma, essa clonagem teve como objetivo avaliar se a linhagem não produtora de 

RLs Pseudomonas sp. LFM461 seria capaz de produzir esse tensoativo quando os genes de síntese 

e regulação fossem expressos no agrupamento rhlABRI. 

Outro plasmídeo utilizado foi o pJN105, desenvolvido por NEWMAN e FUQUA (1999). 

Para síntese desse plasmídeo, os autores inseriram a região araC-Promotor araBAD no vetor 

pBBR1MCS-5 (KOVACH et al., 1995), que possui como marca de seleção a resistência ao 

antibiótico gentamicina. Em Escherichia coli, na ausência de L-arabinose a enzima AraC se liga à 

região a montante do promotor araBAD reprimindo a expressão dos genes araBAD, em 

contrapartida, na presença deste monossacarídeo e ausência de glicose, a expressão dos genes é 

ativada (GALLEGOS et al., 1997). Nesse plasmídeo de expressão, três construções diferentes 

foram realizadas a jusante do promotor araBAD do plasmídeo: 1) plasmídeo pJN::rhlA(Pae1), no 

qual clonou-se o gene rhlA de P. aeruginosa LFM634, preservando as regiões do promotor e Shine-

Dalgarno nativas do gene; 2) plasmídeo pJN::rhlA(Pae2), cuja clonagem do gene rhlA de P. 

aeruginosa LFM634 conservou apenas a região Shine-Dalgarno do gene, ou seja, a expressão do 

gene de interesse estava sob controle do promotor araBAD; (Figura - 11); 3) o plasmídeo 

pJN::rhlA(Bth), com expressão do gene rhlA de B. thailandensis E264, preservando a região Shine-

Dalgarno nativa do gene, expressão também sob controle do promotor araBAD (Tabela 2). 

 

                   
Figura 11 – Amplificação por PCR das diferentes clonagens do gene rhlA de P. aeruginosa LFM634 no 
plasmídeo pJN105. Os plasmídeos pJN::rhlA(Pae1) e pJN::rhlA(Pae2) foram extraídos da linhagem hospedeira 
intermediária Escherichia coli DH10β e analisado por PCR com os oligonucleotídeos “M13 foward” e “M13 reverse” 
para confirmar a ligação da região de interesse (gene rhlA com promotor e Shine-Dalgarno nativos, e gene rhlA apenas 
com a região Shine-Dalgarno). 

    Posição                   Amostra       Banda (pb) 

1           Marcador de peso molecular 1kb                

2           Controle sem DNA                                 0 

3           Plasmídeo pJN::rhlA(Pae1)             2.714 

4           Plasmídeo pJN::rhlA(Pae2)             2.423 

5           Plasmídeo pJN105 vazio              1.517 

1     2      3      4       5 

3000 pb – 

1000 pb – 

500 pb – 
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Por fim, o plasmídeo pET28a foi utilizado para clonagem apenas da região codificante do 

gene rhlA de Pseudomonas aeruginosa LFM634 (pET::rhlA(Pae)) e Burkholderia thailandensis 

E264 (pET::rhlA(Bth)) (Figura 12). O plasmídeo de alta expressão pET28a é reconhecido pela 

polimerase do fago T7, a qual é sintetizada estrategicamente pela linhagem Escherichia coli 

BL21(DE3) por meio de indução com IPTG (STUDIER et al., 1990). A E. coli BL21(DE3) foi 

selecionada devido à vantagem de não produzir RLs e nem PHAs, portanto a produção de HAAs 

livres, sem ligação à molécula de ramnose, seria facilmente avaliada. 

 

 

              

 

Figura 12 – Amplificação por PCR da região codificante do gene rhlA de P. aeruginosa LFM634 e B. 
thailandensis E264 após ligação ao plasmídeo pTE28a. Os plasmídeos pJN::rhlA(Pae1) e pJN::rhlA(Pae2) foram 
extraídos da linhagem hospedeira intermediária Escherichia coli DH10β e analisados por PCR com os 
oligonucleotídeos “T7 foward” e “T7 reverse” para confirmar a ligação da região codificante do gene rhlA de interesse. 
 

5.2.2 Análise de resistência das linhagens hospedeiras 

 Antes de iniciar as clonagens, as linhagens utilizadas nesse trabalho foram avaliadas com 

relação à resistência aos antibióticos utilizados como marca de seleção dos diferentes plasmídeos. 

Os plasmídeos utilizados nesse trabalho possuem diferentes marcas de resistência, sendo 

canamicina para o pBBR1MCS-2 e gentamicina para o pJN105. Para escolha dos plasmídeos de 

clonagem e expressão, as linhagens Pseudomonas sp. LFM461, Pseudomonas aeruginosa LFM634 

e Burkholderia thailandensis E264 foram avaliadas com relação ao crescimento em meios de 

cultivo sólidos contendo diferentes concentrações de antibióticos (Tabela 5). 

    Posição                   Amostra       Banda (pb) 

1 Marcador de peso molecular 1kb Plus 

2 Controle sem DNA   0 

3 Plasmídeo pET::rhlA(Pae)             1.151 

4 Plasmídeo pET::rhlA(Bth)             1.182 

 

5000 pb – 

 

1500 pb – 

1000 pb – 

 

500 pb – 
 
 

 
 75 pb – 

  1 2        3          4    
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Tabela 5 – Análise de resistência das bactérias Pseudomonas sp. LFM461, Pseudomonas aeruginosa LFM634 e 

Burkholderia thailandensis E264 aos antibióticos gentamicina e canamicina. 

 
Os sinais representam: -, ausência de crescimento; +, crescimento de 1 a 5 colônias; ++, crescimento de 6 a 20 colônias; 
+++, crescimento de mais de 20 colônias. 

 

Pseudomonas sp. LFM461 demonstrou elevada sensibilidade aos antibióticos avaliados, já 

que não foi capaz de crescer em meios suplementados com gentamicina ou canamicina nem mesmo 

na menor concentração testada. Portanto, ambos os plasmídeos pJN105 e pBBR1MCS-2 utilizados 

neste trabalho puderam ser usados para clonagem e expressão de genes rhlA nessa linhagem 

bacteriana.  

P. aeruginosa LFM634 demonstrou relevante resistência ao antibiótico canamicina, pois 

cresceu em todas as concentrações testadas para este antibiótico (50 até 750 µg/mL). Essa linhagem 

também foi resistente à gentamicina, porém apenas nas menores concentrações (30 e 50 µg/mL). 

Já nas concentrações maiores que 50 µg/mL não foi observado crescimento, mesmo após 96h de 

incubação. Por essa razão, as clonagens de rhlA para expressão em P. aeruginosa LFM634, foram 

conduzidas apenas no plasmídeo pJN105, suplementando o meio seletivo com 100 µg/mL de 

gentamicina.  

Em contrapartida, B. thailandensis E264 foi resistente a todas as concentrações de 

gentamicina avaliadas (30 a 750 µg/mL) e também nas menores concentrações de canamicina (50 

a 200 µg/mL). Essa linhagem foi sensível à canamicina apenas na concentração igual ou superior 

a 500 µg/mL. Portanto, as clonagens de rhlA para expressão B. thailandensis E264, foram 

24h 48h 72h 96h 24h 48h 72h 96h 24h 48h 72h 96h

30 - - - - + ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

50 - - - - - + + + +++ +++ +++ +++

100 - - - - - - - - +++ +++ +++ +++

200 - - - - - - - - +++ +++ +++ +++

500 - - - - - - - - - +++ +++ +++

750 - - - - - - - - - +++ +++ +++

50 - - - - +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

100 - - - - +++ +++ +++ +++ - +++ +++ +++

200 - - - - +++ +++ +++ +++ - - + ++

500 - - - - ++ +++ +++ +++ - - - -

750 - - - - ++ +++ +++ +++ - - - -

Canamicina

Crescimento microbiano

antibiótico
concentração 

(µµµµg/mL)
Pseudomonas sp. LFM461 P. aeruginosa LFM634 B. thailandensis E264

Gentamicina
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conduzidas somente no plasmídeo pBB1MSC-2, utilizando meio de cultivo suplementado com 500 

µg/mL de canamicina. 

 

5.3 Expressão heteróloga dos genes rhlA de Pseudomonas e Burkholderia 

Com a finalidade de produzir HAAs livres, três linhagens não produtoras de RLs foram 

utilizadas para expressão do gene rhlA de P. aeruginosa LFM634 (Tabela 3).  

A primeira linhagem selecionada foi a Pseudomonas sp. LFM461, obtida por GOMEZ 

(2000). Essa Pseudomonas foi classificada como naturalmente não produtora de RLs, além disso, 

a produção de PHAs também não acontecerá visto que a enzima PHA sintase (PhaC), responsável 

pela formação do polímero, foi inativada por mutação com luz ultravioleta (UVc).  

A segunda linhagem foi a Escherichia coli BL21(DE3) não produtora de RLs e PHAs, 

utilizada para clonagem apenas da região codificante do gene rhlA.  

A terceira linhagem foi um mutante da P. aeruginosa LFM634, a cepa LFM1199 obtida 

por HONNA (2013). Essa linhagem mutante foi nocauteada no gene rhlA por meio de transposon 

ISlacZ/hah, portanto é incapaz de produzir RLs. Todavia, a síntese de PHAs não está afetada, desta 

forma os 3-hidróxiácidos detectados intracelularmente provavelmente correspondem aos 

monômeros desse polímero. Nesse mutante a expressão do gene rhlA foi avaliada com a finalidade 

de identificar se a produção de RLs seria restabelecida, ou somente HAAs livres seriam detectados 

nos sobrenadantes destes cultivos.  

Além das linhagens não produtoras de RLs, a Burkholderia thailandensis E264 que produz 

RLs ricos em 3HTd também recebeu o plasmídeo contendo o gene rhlA de P. aeruginosa LFM634. 

Por último, a expressão do gene rhlA de B. thailandensis foi conduzida nas linhagens: 1) P. 

aeruginosa LFM634 (linhagem selvagem); 2) P. aeruginosa LFM1199 (linhagem mutante em 

rhlA); e 3) E. coli BL21(DE3) (Tabela 3). 

 

5.3.1 Expressão em Pseudomonas sp. LFM461 

A linhagem LFM461 foi a primeira linhagem a ser avaliada para expressão do gene rhlA de 

P. aeruginosa LFM634. A princípio, acreditava-se que por se tratar do mesmo gênero bacteriano, 

a produção de HAA por essa cepa seria rapidamente alcançada, e desta forma ensaios de 

modificação gênicas (mutações aleatórias) em rhlA seriam facilmente conduzidos e avaliados. 

Além do mais, apesar de pertencer ao gênero Pseudomonas, essa bactéria não produz RLs, 
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portanto, seria possível avaliar somente os HAAs livres, sem ligação à molécula de ramnose. 

Entretanto, os resultados preliminares de expressão e produção de HAAs não atingiram os 

rendimentos desejados (dados não apresentados), e por essa razão, diferentes estratégias de 

clonagem foram conduzidas com o objetivo de aumentar a produção de HAAs pela Pseudomonas 

sp. LFM461. 

As linhagens controle (apenas com o plasmídeo vazio, sem expressão do gene rhlA) e as 

cepas recombinantes foram avaliadas com relação ao crescimento celular e à produção de ramnose 

e de HAAs intracelular (nas células) e extracelular (no sobrenadante) (Figura 13).  

Nos cultivos utilizando glicerol, independente do plasmídeo utilizado, o crescimento foi 

baixo para todas as linhagens avaliadas, inclusive os controles, indicando que esta fonte de carbono 

não é facilmente metabolizada pela linhagem LFM461. SILVA-QUEIROZ et al. (2009) já haviam 

observado uma deficiência no crescimento desta bactéria em glicerol. 

Para as construções conduzidas no vetor pBBR1MCS-2 uma pequena fração de HAAs 

intracelular (55 mg/L) foi detectada no controle (linhagem LFM461 pBBR1MCS-2) em cultivos 

utilizando óleo de soja. Como se trata de uma linhagem mutante no gene phaC, ou seja, incapaz de 

sintetizar o polímero de PHA, esses constituintes detectados devem corresponder aos monômeros 

que seriam utilizados para a produção de PHA e que se encontram livres no citoplasma.  

Com relação às linhagens recombinantes, apenas a linhagem LFM461 pBBR::rhlA(Pae1), 

quando cultivada em óleo de soja, foi capaz de produzir HAAs em quantidades relevantes e 

superiores ao controle: 76 mg/L intracelular e 155 mg/L extracelular (Figura 13-A).  

Em cultivos com óleo de soja foram detectados HAAs na porção intracelular, porém em 

baixa concentração. Do mesmo modo, esses compostos intracelulares não devem corresponder ao 

produto da atividade de RhlA, uma vez que valor semelhante foi observado no cultivo da linhagem 

controle. A ausência de produção de RLs pode estar relacionada à falta de expressão dos genes 

rhlAB.  

As linhagens que receberam o plasmídeo pJN105 apresentaram baixa produção de HAAs 

intra e extracelular, mesmo na presença de arabinose, o ativador transcricional. A maior 

concentração foi detectada pela linhagem LFM461 pJN::rhlA(Pae2) em cultivos com glicerol e 

adição de arabinose (36 mg/L de HAA no sobrenadante), e apesar do crescimento ter sido 

acentuado quando óleo de soja foi fornecido, os valores de HAAs foram inferiores a 10 mg/L 
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(Figura 13-B). Ensaios futuros podem considerar o aumento da concentração de arabinose, com a 

finalidade de identificar se maiores concentrações de HAAs seriam alcançadas. 

 

 

 
 
Figura 13: Crescimento celular e produção de HAAs e ramnose a partir das linhagens recombinantes de 
Pseudomonas sp. LFM461. Clonagens no plasmídeo pBBR1MCS-2 (A) e no plasmídeo pJN105 (B). Ensaios 
conduzidos por 96 horas de cultivo, a 30 ºC e 150 rpm de agitação, tendo como fonte de carbono glicerol 20g/L (G) 
ou óleo de soja 1% v/v (OS). Nas clonagens com o plasmídeo pBBR1MCS-2 adicionou-se 50 µg/mL de canamicina, 
e com o pJN105 adicionou-se 30 µg/mL de gentamicina. MSC, massa seca celular; sb, sobrenadante; * adição de 
arabinose (0,2%) 
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A expressão do operon de síntese de ramnolipídeos foi avaliada pela linhagem LFM461 

pBBR::rhlABRI, porém a produção de RLs não foi detectada (ramnose e HAA no sobrenadante).  

Com relação à composição dos HAAs produzidos, independente da fonte de carbono 

suprida, fonte de carbono hidrofílica (glicerol) ou hidrofóbica (óleo de soja), a composição dos 

HAAs não variou expressivamente, o 3HD (C10) permaneceu como o principal constituinte (> 75 

mol%). 

Com base nos resultados obtidos para as diferentes construções, a maior produção foi 

detectada utilizando o plasmídeo pBBR1MSC-2. A partir de óleo de soja, a linhagem LFM461 

pBBR::rhlA(Pae1), que expressou o gene rhlA com promotor e Shine-Dalgarno nativos, produziu 

um total de aproximadamente 230 mg/L de HAAs. Todavia, essa produção foi 6 vezes inferior à 

obtida pela linhagem selvagem P. aeruginosa LFM634, que produz em média 1.300 mg/L a partir 

de glicerol (valores apresentados no item 5.3.3). Na tentativa de aumentar a produção pela cepa 

recombinante, outros ensaios foram conduzidos utilizando glicose 2% como fonte de carbono, 

porém os valores de produção não ultrapassaram 20 mg/L (dados não apresentados).  

WITTGENS et al. (2017) avaliaram a expressão de rhlA na linhagem de P. putida KT2440 

e detectaram a produção de HAAs em baixas concentrações, cerca de 12 µmol/L (considerando a 

composição de C10-C10 este valor representaria 4,0 mg/L). Analisando as produções de HAAs por 

linhagens de P. aeruginosa mutantes em rhlB, ou seja, linhagens nas quais apenas o gene rhlA está 

funcional, a produção de HAAs variou de 4,3 a 687 mg/L (DÉZIEL et al., 2003; CHOI et al., 2011), 

cujas maiores concentrações foram obtidas em cultivos longos (acima de 120 horas).  

A produção heteróloga de RLs (rhlAB ou rhlABRI) demonstrou maiores valores quando 

linhagens de Pseudomonas foram utilizadas.  Quando os genes rhlAB foram expressos em 

linhagens de P. putida a mutação em phaC1 aumentou a produção de RLs, de 0,22 a 1,5 g/L 

(WITTGENS et a., 2011). Entretanto, quando mutantes nos genes phaC1, phaC2, phaZ e phaG 

foram avaliados em linhagens de P. aeruginosa PA14 e PAO1 a produção de RLs não foi alterada 

(CHOI et al., 2011). Ou seja, a produção de PHAs pode impactar na produção de RLs, porém essa 

influência varia de acordo com a espécie bacteriana utilizada. Neste trabalho, não foi possível 

afirmar que a mutação de LFM461 em phaC favoreceu a produção de HAAs, uma vez que a 

linhagem selvagem não foi avaliada em ensaios de expressão de rhlA. 

Diante do exposto, a Pseudomonas sp. LFM461 foi capaz de produzir HAAs quando a 

expressão do gene rhlA de P. aeruginosa LFM634 foi estudada, contudo os valores detectados não 
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foram significativos, ou seja, maior que 500 mg/L. Essa baixa produção dificultaria a detecção de 

eventuais modificações na composição dos HAAs gerados, ocasionadas por alterações gênicas 

(objetivo deste trabalho). Por essa razão, os estudos com a linhagem Pseudomonas sp. LFM461 

foram interrompidos.   

 

5.3.2 Expressão em Escherichia coli BL21(DE3) 

A linhagem E. coli BL21(DE3) foi avaliada quanto à expressão dos genes rhlA de P. 

aeruginosa LFM634 (linhagem E. coli BL21(DE3) pET::rhlA(Pae)) e de B. thailandensis E264 

(linhagem  E. coli BL21(DE3) pET::rhlA(Bth)) (Tabela 3).  

Primeiramente, um ensaio de produção foi conduzido com a linhagem recombinante E. coli 

BL21(DE3) pET::rhlA(Pae) e a linhagem controle E. coli BL21(DE3) pET28a, com a finalidade 

de definir a condição de cultivo mais adequada para crescimento e produção de HAAs. Para tanto, 

diferentes combinações de meios de cultivo foram avaliadas: tipo do meio de cultivo (meio mineral 

ou LB), concentração de glicose (0,4 ou 1%) e do indutor IPTG (1 ou 50 mM) (Figura 14).  

 

 
 
Figura 14: Crescimento celular e produção de HAAs e Ramnose pelas linhagens Escherichia coli BL21(DE3) 
pET28a e Escherichia coli BL21(DE3) pET::rhlA(Pae). O ensaio foi suplementado com 50 µg/mL de canamicina e 
conduzido a 30ºC, 150 rpm, por 24 horas. O IPTG foi adicionado após 3 horas de cultivo (DO600 maior que 0,6). M1, 
meio mineral com 0,4% glicose e 1 mM IPTG; M2, meio mineral com 1,0% glicose e 1mM IPTG; M3, meio mineral 
com 1,0% glicose e 50 mM IPTG; M4, meio LB com 0,4% glicose e 1mM IPTG; MSC, massa seca celular; sb, 
sobrenadante. 
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Em todas as condições, HAAs foram detectados tanto nos sobrenadantes quanto nas células, 

porém os maiores valores (250 a 300 mg/L de HAAs) foram obtidos a partir de meio mineral com 

1% de glicose (M2 e M3 - Figura 14). A adição de 1 ou 50 mM de IPTG não demonstrou diferença 

expressiva na produção de HAAs.  

Como a linhagem E. coli BL21(DE3) não possui em seu genoma o gene rhlB, responsável 

pela síntese do mono-RL, a produção de ramnose não foi detectada no sobrenadante desses cultivos 

(Figura 14). 

Após definição da condição de cultivo (meio mineral, glicose 1% e IPTG 1 mM), as 

linhagens E. coli BL21(DE3) pET::rhlA(Pae) e E. coli BL21(DE3) pET::rhlA(Bth) foram avaliadas 

em ensaio de produção de HAAs. Neste segundo ensaio, as condições de cultivo foram modificadas 

de maneira a melhorar a transferência de oxigênio dissolvido no meio de cultura utilizado. Para 

tanto, a agitação dos frascos foi aumentada de 150 para 250 rpm, seguindo as mesmas condições 

de agitação utilizadas por HAN et al. (2014).  

Como já reportado, a linhagem E. coli BL21(DE3) pET::rhlA(Pae) foi capaz de produziu 

HAAs, e nesse segundo ensaio os valores detectados no sobrenadante foram superiores aos obtidos 

no ensaio anterior (426 mg/L de HAAs). E. coli BL21(DE3) pET::rhlA(Bth) também foi capaz de 

produzir HAAs, os valores detectados no sobrenadante foram 91,3 mg/L e nas células 33,5 mg/L 

(Figura 15 – A).  

Com relação à composição dos HAAs produzidos no sobrenadante, quando o gene rhlA de 

P. aeruginosa foi expresso, o 3HD foi o principal constituinte (54,1 mol%), porém o 3-

hidroxioctanoato (3HO) e o 3-hidroxidodecanoato (3HDd) também foram detectados em 

considerável proporção (25,8 e 18,2 mol%, respectivamente). Quando o gene rhlA de B. 

thailandensis foi avaliado a composição desse produto variou bastante, apresentando 3 monômeros 

como principais constituintes: 3HD, 3HDd e 3HTd (Figura 15 – B).  

Os HAAs detectados na célula também foram avaliados quanto à composição, e neste caso 

somente o 3HTd foi detectado em E. coli BL21(DE3) pET::rhlA(Bth). Na linhagem E. coli 

BL21(DE3) pET::rhlA(Pae) o 3HD foi detectado com mais de 80 mol%, seguido do 3HO  (16 

mol%) e 3-hidroxihexanoato (3HHx) (2 mol%) (Figura 15 - B). 
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Figura 15: Avaliação da produção de HAAs pelas linhagens Escherichia coli BL21 pET::rhlA(Pae) e Escherichia 
coli BL21 pET::rhlA(Bth). A) Crescimento celular e produção de HAAs e ramnose; B) composição dos HAAs 
detectados no sobrenadantes dos cultivos; C) composição dos HAAs detectados nas células. Ensaio conduzido em 
meio mineral com 1,0% glicose, 50 µg/mL de canamicina e 1mM IPTG, mantidos a 30 ºC, 250 rpm, por 24 horas. O 
IPTG foi adicionado após 3 horas de cultivo (DO600 maior que 0,6). MSC, massa seca celular; sb, sobrenadante. 3HHx, 
3-hidroxihexanoato; 3HO, 3-hidroxioctanoato; 3HD, 3-hidroxidecanoato; 3HDd, 3-hidroxidodecanoato; 3HTd, 3-
hidroxitetradecanoato.  
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Alguns trabalhos foram publicados reportando a expressão de rhlA em E. coli BL21(DE3). 

ZHU e ROCK (2008) expressaram o gene rhlA de P. aeruginosa PA14 e identificaram por 

espectrometria de massas a produção de 169 mg/L de HAAs em cultivos a partir de glicose. HAN 

e colaboradores (2014) clonaram o gene rhlA de P. aeruginosa PAO1 e expressaram em E. coli 

BL21(DE3), porém não relataram a produção de HAAs em cultivos com glicose, entretanto o 

método de detecção escolhido pelos autores (método colorimétrico com orcinol) não permitiria a 

quantificação de HAAs, uma vez que este método se baseia na determinação da concentração de 

ramnose. A concentração de HAAs identificada no presente trabalho a partir de E. coli BL21(DE3) 

foi superior à reportada por ZHU e ROCK (2008), provavelmente devido às melhores condições 

de cultivo. 

A expressão heteróloga do gene rhlA de Burkholderia thailandensis ainda não foi reportada 

na literatura. Neste trabalho, foi possível confirmar que a enzima RhlA de Burkholderia é funcional 

em Escherichia coli e produziu HAAs contendo 3HTd (C14) em sua composição. Entretanto, 

diferente do esperado, outros dois 3HAs foram detectadas em elevada proporção: 3HDd (C12) e 

3HD (C10). Esse resultado corrobora com a hipótese de que a enzima RhlA tem preferência por 

substratos, porém o metabolismo bacteriano desempenha um importante papel no suprimento de 

precursores (3HAs) para a síntese de HAAs. 

 

5.3.3 Expressão em P. aeruginosa LFM634 e seu mutante LFM1199 

Uma vez que a produção de HAAs em E. coli BL21(DE3) e Pseudomonas sp. LFM461 foi 

relativamente baixa (menor que 500 mg/L), a expressão de rhlA na própria Pseudomonas 

aeruginosa foi considerada.  

HONNA (2013) obteve linhagens mutantes de P. aeruginosa LFM634 utilizando o 

transposon ISlacZ/hah (JACOBS et al., 2003). A linhagem mutante LFM1199 foi identificada 

como incapaz de produzir RLs e HAA após inserção do transposon no gene rhlA (Figura 16). A 

expressão do gene rhlA nessa linhagem mutante teve como objetivo avaliar se a produção de RLs 

seria restabelecida, ou se somente HAAs livres seriam produzidos, ou seja, avaliar se o transposon 

inserido em rhlA poderia apresentar efeitos polares sobre o gene rhlB e desta forma impedir a 

produção de RLs e neste caso, somente HAAs seriam detectados. 
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Figura 16 – Região de inserção do transposon ISlacZ/hah na linhagem P. aeruginosa LFM1199. Organização do 
agrupamento dos genes rhlABRI, responsáveis pela síntese e regulação da produção de ramnolipídeos. 

 

Do mesmo modo, o gene rhlA de Burkholderia thailandensis foi expresso em P. 

aeruginosa, tanto na cepa selvagem LFM634 quanto na linhagem mutante LFM1199. Essa 

expressão teve como finalidade avaliar se RhlA de Burkholderia seria funcional em Pseudomonas, 

bem como, se a composição dos HAAs ou RLs produzidos sofreria modificação, incorporando 

3HTd a esses tensoativos. 

A linhagem LFM634, produtora de RLs e PHAs, foi avaliada com o plasmídeo pJN105 

vazio (controle, sem expressão de rhlA) e também com o pJN::rhlA(Bth) (plasmídeo expressando 

o gene rhlA de B. thailandensis).  

Os ensaios de produção de RLs e HAAs com as linhagens P. aeruginosa LFM634, a 

mutante LFM1199 e seus recombinantes foram conduzidos em meio mineral contendo excesso de 

glicerol (Figura 17 – A). Nesses ensaios, a produção de 3-hidroxiácidos foi avaliada nos 

sobrenadante e nas células. Todavia, essas linhagens são também produtoras de PHAs, portanto, 

os 3-hidroxiácidos detectados nas células provavelmente correspondem aos monômeros do 

polímero de PHA. Já a produção detectada nos sobrenadantes, poderia corresponder aos HAAs 

livres ou RLs produzidos. A composição dos 3-hidroxiácidos detectada nos sobrenadantes também 

foi avaliada (Figura 17– B). 
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Figura 17 - Avaliação do crescimento e produção de HAAs, PHAs e ramnose por linhagens recombinantes de 
Pseudomonas aeruginosa. A) Crescimento celular e produção de PHAs, HAAs e ramnose. B) Composição dos HAAs 
detectados no sobrenadante desses cultivos. Ensaio conduzido em meio mineral com glicerol 20g/L, arabinose 0,2% e 
100 µg/mL de gentamicina, mantido a 30 ºC, 150 rpm por 96 horas. MSC, massa seca celular; sb, sobrenadante; 3HHx, 
3-hidroxihexanoato; 3HO, 3-hidroxioctanoato; 3HD, 3-hidroxidecanoato; 3HDd∆5, 3-hidroxi-5-dodecenoato; 3HDd, 
3-hidroxidodecanoato; 3HTd, 3-hidroxitetradecanoato.  
 

Como apresentado na Figura 17 – A, as linhagens que receberam o gene rhlA de 

Pseudomonas aeruginosa LFM1199 produziram tanto HAAs quanto ramnose, portanto a 

expressão de rhlA nessa linhagem mutante restabeleceu a produção de RLs.  
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Esse resultado é interessante pois comprova que a atividade de RhlB é dependente dos 

substratos fornecidos por RhlA. Apesar do gene rhlA nativo estar nocauteado pela inserção de um 

transposon, a expressão de rhlB não foi prejudicada, demonstrando que o transposon não exerce 

efeitos polares que bloqueiam a expressão de rhlB. Ao passo que quando a expressão de rhlA foi 

conduzida no plasmídeo pJN105, mesmo que sob controle de outro mecanismo de regulação, a 

enzima RhlB pôde restaurar a produção de RLs. Recentemente, WITTGENS et al., 2017 

evidenciaram que RhlB atua na síntese de mono-RL mesmo na ausência de RhlA. Eles avaliaram 

a expressão de rhlB na linhagem P. putida KT2440 em meio de cultivo contendo HAAs livres no 

sobrenadante e a linhagem recombinante foi capaz de produzir mono-RL mesmo na ausência da 

enzima RhlA, porém quando a mesma linhagem foi cultivada em meio sem HAAs livres, não foi 

detectada a produção de RLs (nem ramnose). Esses resultados em conjunto corroboram a hipótese 

de que a atividade de RhlB está diretamente ligada à disponibilidade de HAAs livres – substrato 

para a enzima. 

A expressão de rhlA fora do sistema de regulação por QS permitiu o aumento da produção 

tanto de HAAs quanto de ramnose. A linhagem LFM1199 pJN::rhlA(Pae2) – sob controle do 

promotor araBAD – produziu quase o dobro de RLs em relação à cepa selvagem, atingindo valores 

de 2.705 mg/L de HAAs e 1.802 mg/L de ramnose, totalizando 4,507 g/L de RLs. Já a linhagem 

LFM1199 pJN::rhlA(Pae1) – sob controle do promotor nativo, regulado por QS – produziu 1.417 

mg/L de HAAs e 245 mg/L de ramnose, totalizando apenas 1.662 mg/L de RLs. Portanto, RhlA é 

capaz de produzir maior quantidade de HAAs, e consequentemente RL, quanto o gene rhlA não 

está sob controle de QS.  

WITTGENS e coautores (2011, 2017, 2018) também apontaram que a complexa rede 

regulatória de síntese de ramnolipídeos por quorum sensing é um dos fatores impedindo uma maior 

produção de RLs. Entretanto, estes autores avaliaram a produção em P. putida que atingiu produção 

de apenas pequena concentração destes compostos (220 mg/L) e sem nenhuma correlação direta 

de que o sistema de quorum sensing realmente pode afetar a produção de RLs. O maior rendimento 

foi alcançado para P. putida pVLT31_rhlAB a qual teve o gene phaC nocauteado (1.500 mg/L). 

Os resultados obtidos neste trabalho parecem ser a primeira evidência clara que superar a complexa 

rede de regulação do sistema de QS pode ser uma estratégia eficaz na obtenção de linhagens 

bacterianas mais eficientes na produção de RLs. 
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O gene rhlA de Burkholderia quando expresso em Pseudomonas produziu uma enzima 

RhlA funcional. Mesmo que em baixa concentração, a linhagem LFM1199 pJN::rhlA(Bth) foi 

capaz de produzir HAAs (30 mg/L). Nessa linhagem, não houve produção de ramnose em 

quantidades detectáveis, provavelmente por carência de substrato para RhlB. 

A linhagem referência LFM634 pJN105 produziu 2.744 mg/L de RLs (1.377 mg/L de 

HAAs e 1.367 mg/L de ramnose). Quando essa linhagem foi avaliada expressando também o gene 

rhlA de B. thailandensis (LFM634 pJN::rhlA(Bth)) a produção de HAAs manteve-se semelhante 

(1.272 mg/L), porém a concentração de ramnose foi consideravelmente reduzida (753 mg/L).  

A produção de PHAs se manteve entre 154 e 210 mg/L nas linhagens controle e 

recombinantes, exceto para duas linhagens. LFM1199 pJN::rhlA(Pae1) produziu mais PHAs que a 

linhagem controle, cerca de 460 mg/L correspondendo a 28% da MSC. Já a linhagem LFM1199 

pJN::rhlA(Bth) não foi capaz de produzir PHAs, mesmo apresentando bom crescimento celular. 

Porém, não há qualquer indício do que pode ter levado a uma produção aumentada de PHA pela 

linhagem LFM1199 pJN::rhlA(Pae1). 

A ausência de produção de PHAs pela linhagem LFM1199 pJN::rhlA(Bth) é bastante 

intrigante, uma vez que a produção de PHAs não sofreu alteração quando a linhagem LFM634 

pJN::rhlA(Bth) e a mutante LFM1199 pJN105 foram avaliadas, indicando que os HAAs livres não 

seriam substratos para a síntese de PHA. SOBERÓN-CHÁVEZ et al. (2005b) avaliaram a 

produção de RL e PHAs em P. aeruginosa PAO1 ∆rhlA e identificaram que neste mutante a 

produção de PHAs foi superior à linhagem selvagem, por esta razão, sugeriram que RhlA poderia 

também fornecer substratos para a síntese de PHAs. CHOI e coautores (2011) avaliaram a produção 

de PHAs em linhagens mutantes de P. aeruginosa PA14 e PAO1. Para cada linhagem, a mutação 

em rhlA promoveu uma resposta diferente. Em P. aeruginosa PAO1, a produção de PHA foi 

aumentada cerca de 25%, entretanto na linhagem PA14 a mutação em rhlA não modificou a 

produção de PHAs, demonstrando produção semelhante à linhagem selvagem. Provavelmente esta 

contribuição por intermediários metabólicos sofre modificações nas diferentes linhagens da espécie 

P. aeruginosa, e desta forma, permanece a dúvida se de alguma forma a enzima RhlA ou os HAAs 

produzidos podem interferir na produção de PHAs na linhagem P. aeruginosa LFM1199. 

Avaliando-se a composição dos HAAs e/ou RLs produzidos (Figura 17 – B) é possível fazer 

algumas observações importantes. O 3HD (C10) foi o principal constituinte detectado nos HAAs 
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de todas as linhagens avaliadas, exceto a LFM1199 pJN::rhlA(Bth) que apresentou maior produção 

de 3HDd (C12).  

WITTGENS e colaboradores (2018) avaliaram a expressão heteróloga dos genes de síntese 

de RLs de B. glumae na linhagem P. putida KT2440. Nessa linhagem, apesar da baixa produção 

de RLs (cerca de 75 mg/L) os RLs produzidos foram ricos em C12, C14 e C16. Além disso, os autores 

comprovaram que os HAAs produzidos pela enzima RhlA de B. glumae podem ser utilizados pela 

RhlB de P. aeruginosa. Conforme mostra Tabela 4, o gene rhlA de B. glumae possui semelhanças 

com o gene rhlA de B. thailandensis (80% de identidade), os resultados apresentados por 

WITTGENS et al. (2018) apresentam pontos de convergência aos observados no presente trabalho, 

uma vez que o C12 e C14 foram detectados em elevada proporções na linhagem hospedeira. Em 

contrapartida, a ausência de produção de ramnose nos cultivos com LFM1199 pJN::rhlA(Bth) e 

diminuição da ramnose nos cultivos com LFM634 pJN::rhlA(Bth) levantaram a hipótese de que a 

enzima RhlB de Pseudomonas aeruginosa apresenta deficiências na utilização dos HAA formados 

pela enzima RhlA de B. thailandensis.  

Sendo assim, com a finalidade de investigar se realmente a ramnose não estava sendo 

produzida nos cultivos com a linhagem LFM1199 pJN::rhlA(Bth), bem como, avaliar se a 

composição dos HAAs produzidos poderia sofrer alterações, um novo ensaio foi realizado. Neste 

segundo experimento dois tempos de cultivos foram avaliados: 96 e 312 horas. Além disso, 

diferenças nos métodos analíticos foram realizadas com o objetivo de melhorar a separação dos 

picos e facilitar a identificação dos compostos (ramnose e 3HAs). Nas análises por HPLC, as quais 

determinam a concentração de ramnose, as condições de injeção foram modificadas para: coluna a 

20 °C e fase móvel com fluxo de 0,3 mL/min. Já nas análises por CG, método utilizado para 

determinar a concentração e composição dos 3HAs, as modificações empregadas foram: análise de 

2 µL da fase orgânica, sem fracionamento e fluxo do gás de arraste em 0,6 mL/min. Os resultados 

desse segundo ensaio são apresentados na Figura 18. 

Corroborando com os resultados obtidos no ensaio anterior, não foi possível identificar a 

produção de ramonse nos cultivos com a linhagem mutante LFM1199 pJN::rhlA(Bth), mesmo após 

312 horas de incubação. Em contrapartida, apesar do crescimento de LF1199 pJN::rhlA(Bth) ter 

sido pequeno (0,4 g/L) a produção de HAA atingiu o valor de 97,4 mg/L no cultivo com 96 horas 

(Figura 18-A). Com 312 horas de cultivo, os valores detectados foram inferiores (27 mg/L de 

HAA), provavelmente devido ao consumo desse produto pela linhagem bacteriana. Novamente a 
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produção de PHAs não foi detectada nas células desses cultivos, no entanto, não é possível afirmar 

que a expressão de rhlA da B. thailandensis prejudica a produção de PHAs na linhagem LFM1199, 

uma vez que o crescimento bacteriano nesse ensaio foi baixo, fato este que pode dificultar a 

detecção de 3HAs nas células.  

 

 

 
Figura 18 - Avaliação do crescimento e produção de HAAs, PHAs e ramnose pela linhagem LFM1199 
pJN::rhlA(Bth). A) Crescimento celular e produção de PHAs, HAAs e ramnose. B) Composição dos HAAs detectados 
no sobrenadante desses cultivos. Ensaio conduzido em meio mineral com glicerol 20g/L, arabinose 0,2% e 100 µg/mL 
de gentamicina, mantido a 30 ºC, 150 rpm por 96 ou 312horas. MSC, massa seca celular; sb, sobrenadante; 3HHx, 3-
hidroxihexanoato; 3HO, 3-hidroxioctanoato; 3HD, 3-hidroxidecanoato; 3HDd∆5, 3-hidroxi-5-dodecenoato; 3HDd, 3-
hidroxidodecanoato; 3HTd, 3-hidroxitetradecanoato.  
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A composição dos HAAs sofreu modificações nos diferentes tempos de cultivo. No cultivo 

com 96 horas, o 3HTd (C14) foi o principal constituinte de HAAs, correspondendo a mais de 77 

mol%, outros dois 3HAs foram detectados em menor proporção, o 3HDd (C12) e o 3HD (C10). Em 

contrapartida, no cultivo com 312h o HAA detectado nos sobrenadantes apresentou elevada 

quantidade de 3HD e 3HO (Figura 18-B).  

Desta forma, os resultados observados nesse segundo experimento contribuiem para a 

hipótese de que os HAAs produzidos pela enzima RhlA de B. thailandensis podem não ser 

substratos para enzima RhlB de P. aeruginosa. Além disso, otimizando-se as condições de injeção 

de amostras no cromatógrafo gasoso, foi possível melhorar a identificação do pico correspondente 

ao 3HTd e comprovar que a enzima RhlA de B. thailandensis é funcional em P. aeruginosa e 

produz HAAs ricos em 3HTd (C14). 

 A Figura 19 faz uma comparação com o cromatograma obtido no cultivo com a linhagem 

selvagem B. thailandensis E264, a qual produz RLs ricos em 3HTd (Figura 19-A), e o resultado 

por CG obtido para a linhagem mutante LFM1199 pJN::rhlA(Bth) (Figura 19-B), comprovando 

portanto uma maior incorporação do 3HTd em relação aos outros 3HAs. 

 

 
Figura 19 - Produção e composição dos HAAs detectados por cromatografia gasosa nos sobrenadantes 
provenientes dos cultivos com Burkholderia thailandensis E264 (A) e LFM1199 pJN::rhlA(Bth) (B). AB, ácido 
benzoico (padrão interno); 3HD, 3-hidroxidecanoato; 3HDd, 3-hidroxidodecanoato; 3HTd, 3-hidroxitetradecanoato. 
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Para concluir, as linhagens que receberam o gene rhlA de Burkholderia produziram o 3-

hidroxitetradecanoato (C14), 6 mol% para LFM634 pJN::rhlA(Bth) e 77 mol% para LFM1199 

pJN::rhlA(Bth). A diferença na incorporação do 3HTd provavelmente está relacionada à enzima 

RhlA formadora do HAA. Ou seja, a linhagem LFM634 pJN::rhlA(Bth) produziu 1.272 mg/L de 

HAA, provavelmente mais de 90 % desse composto corresponde ao produto da enzima RhlA da 

própria P. aeruginosa, que tem preferência em produzir HAAs ricos em 3HD. Já a linhagem 

mutante LFM1199 pJN::rhlA(Bth) produziu menos HAA, 97 mg/L, e provavelmente, todo o 3HA 

gerado é produto da enzima RhlA de B. thailandensis, que tem preferência por 3HTd. 

O cultivo prolongado da LFM1199 pJN::rhlA(Bth) não permitiu maiores produções de 

HAAs, ao contrário, uma menor concentração foi detectada. Provavelmente, para manutenção 

celular e devido à carência nutricional ocasionada pelo longo período de cultivo, a bactéria 

consumiu o carbono presente nos HAAs. 

Até o presente, não há dados na literatura de expressão heteróloga do gene rhlA de 

Burkholderia thailandensis, portanto este é o primeiro trabalho que estuda a produção de HAAs e 

RLs a partir da expressão desse gene em outras espécies.  

Em suma, quando o gene rhlA de B. thailandensis foi expresso em P. aeruginosa e E. coli 

a produção de 3HTd (C14) foi detectada. Entretanto, a incorporação desse 3HA variou nas 

diferentes espécies avaliadas. Esse resultado sugere uma considerável influência de mecanismos 

intrínsecos à espécie bacteriana na formação de substratos para síntese de HAAs. Além disso, os 

resultados indicam que a enzima RhlB de P. aeruginosa pode não usar eficientemente como 

substrato o HAA gerado pela enzima RhlA de B. thailandensis, sugerindo que as enzimas RhlB de 

ambas espécies também demonstram diferenças de especificidade. 

 

 

5.3.4 Composição dos RLs produzidos por LFM1199 pJN::rhlA(Pae2) 

Como reportado por ALMEIDA (2011), nos cultivos com óleo de mamona a linhagem 

selvagem LFM634 produziu RLs com composição diferente na porção hidrofóbica, ou seja, 

aparentemente a RhlA dessa linhagem era capaz de gerar HAAs com composição distinta. A 

análise por CG-MS indicava um pico diferente próximo ao 3HD, o que poderia corresponder ao 4-

hidroxidecanoato (4HD).  
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O ácido ricinoleico é um ácido graxo que ocorre naturalmente no óleo de mamona (cerca 

de 50 % m/m). Ele difere do ácido oleico por ter uma hidroxila no décimo segundo carbono, 

composição esta que poderia gerar RLs e HAAs contendo 4HD. Desta forma, com o objetivo de 

avaliar se a linhagem LFM1199 pJN::rhlA(Pae2) era capaz de produzir RLs com diferentes 

composições, incluindo o 4HD,  um novo cultivo foi conduzido utilizando diferentes fontes de 

fontes de carbono: óleo de soja, óleo de linhaça, óleo de mamona, ácido ricinoleico e γ-decalactona 

(Figura 20).  

γ-Decalactona é um aroma que possui um anel lactona, este é formado pela ligação de uma 

hidroxila no quarto carbono e o grupo carbonila do primeiro carbono. A utilização do substrato γ-

decalactona e/ou a β-oxidação do ácido graxo ricinoleico poderia gerar a produção de RLs e HAAs 

contendo 4HD.  

Os óleos de soja e linhaça não possuem ácido ricinoleico em sua composição, mas são ricos 

em ácido linoleico, mais de 50 % m/m. O óleo de mamona, também possui uma fração desse ácido 

graxo, cerca de 27 % m/m. A β-oxidação do ácido linoleico permitiria a formação do 3-hidroxi-6-

dodecenoato (3Hd∆6), portanto a utilização desses óleos vegetais poderia formar RLs e HAAs ricos 

em 3Hd∆6 (ALMEIDA, 2011).  

Nesses cultivos, o crescimento celular se manteve semelhante, variando entre de 1,2 e 2,5 

g/L, sendo o menor valor para o cultivo com γ-decalactona e o maior valor para o cultivo com óleo 

de linhaça. Os óleos de soja e mamona, permitiram a produção das maiores concentrações de HAAs 

(cerca de 2.200 mg/L). A partir de óleo de linhaça e ácido ricinoleico a produção de HAAs atingiu 

1.102 e 1.032 mg/L, respectivamente. Com γ-decalactona a produção foi bem reduzida, 345 mg/L. 

As produções de ramnose e PHAs não foram avaliadas neste ensaio. 

Nos ensaios utilizando óleo de mamona, ácido ricinoleico e γ-decalactona a composição 

dos 3-hidroxiácidos gerados foi bastante semelhante e, diferente do esperado, esses substratos não 

permitiram a formação do 4HD (Figura 20-B). 
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Figura 20 – Análise dos HAAs produzidos por LFM1199 pJN::rhlA(Pae2) utilizando diferentes fontes de 
carbono. A) Crescimento celular e produção de HAAs; B) Composição dos HAAs produzidos nas diferentes fontes 
de carbono avaliadas. Ensaio conduzido a 30ºC, 150 rpm, suplementado com 100 µg/mL de gentamicina e diferentes 
fontes de carbono (óleos vegetais 1% v/v; ácido ricinoleico 5g/L ou γ-decalactona 5 g/L). 3HHx, 3-hidroxihexanoato; 
3HO, 3-hidroxioctanoato; 3HD, 3-hidroxidecanoato; 3HDd∆5, 3-hidroxi-5-dodecenoato; 3HDd∆6, 3-hidroxi-6-
dodecenoato; 3HDd, 3-hidroxidodecanoato; 3HTd, 3-hidroxitetradecanoato; 4HD, 4-hidroxidecanoato.  

 

De maneira geral, a composição dos HAAs e RLs detectada foi bastante semelhante, não 

apresentando relação significativa com a fonte de carbono fornecida. Novamente, o 3HD foi o 

principal constituinte em todos os cultivos, correspondendo a mais de 84 mol%. Os 3HO e 3HDd 

foram detectados em menor concentração, variando entre 3 e 7 mol%. Nos cultivos com óleo de 

mamona, γ-decalactona e ácido ricinoleico o 3-hidroxi-5-dodecenoato (3Hd∆5) foi detectado, 
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entretanto a concentração não ultrapassou 4 mol%. Conforme esperado, nos cultivos com óleos 

vegetais, o 3Hd∆6 foi detectado. Entretanto, a proporção de 3Hd∆6 não variou de acordo com o 

suprimento de ácido linoleico, ou seja, tanto com óleo de mamona, cuja concentração de ácido 

linoleico é baixa, quanto com óleos de linhaça e soja, os quais apresentam maior fração desse ácido 

graxo, o 3Hd∆6 foi detectado em concentração semelhante nos HAAs produzidos (cerca de 2,5 

mol%). Esse resultado descarta a hipótese inicial deste projeto, que atribuía características 

diferentes à enzima RhlA da linhagem LFM634, como a capacidade de utilizar 4HD como 

substrato.  

ALMEIDA (2011) avaliou a produção de 3Hd∆6 pela linhagem P. aeruginosa RMP1315 a 

partir do cultivo com diferentes óleos vegetais, os quais diferiam na fração de ácido linoleico (óleos 

de algodão, arroz, canola, coco, girassol e palma). Nesse trabalho, foi possível controlar a 

incorporação de 3Hd∆6 nos RLs produzidos, de acordo com a fonte de carbono fornecida. Desta 

forma, o controle da composição de RLs a partir do meio de cultivo pode estar associado também 

à especificidade da linhagem bacteriana. Sendo assim, combinações das enzimas RhlA de 

Pseudomonas e Burkholderia pode ser uma forma adicional de controlar a composição de HAAs 

e RLs produzidos. 

 

5.3.5 Expressão em Burkholderia thailandensis E264 

 Burkholderia thailandensis E264 produz RLs com composição predominante de 3HTd 

(DUBEAU et al., 2009). Neste trabalho, a produção de RLs por B. thailandensis foi estudada em 

meio mineral com óleo de canola, no qual duas linhagens foram avaliadas: a cepa controle (apenas 

com o plasmídeo vazio pBBR1MCS-2) e a cepa recombinante, carregando o plasmídeo 

pBBR::rhlA(Pae1) para expressão do gene rhlA de P. aeruginosa LFM634 (Figura 21). 
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Figura 21 - Avaliação da produção de PHAs, HAAs e ramnose por linhagens recombinantes de Burkholderia 
thailandensis. A) Produção de PHAs, HAAs e Ramnose. B) Composição dos HAAs detectados no sobrenadante desses 
cultivos. Ensaio conduzido em meio mineral com óleo de canola 4% v/v, 500 µg/mL de canamicina, mantido a 37 ºC, 
220 rpm por 312 horas. MSC, massa seca celular; Bth, Burkholderia thailandensis. 3HHx, 3-hidroxihexanoato; 3HO, 
3-hidroxioctanoato; 3HD, 3-hidroxidecanoato; 3HDd∆5, 3-hidroxi-5-dodecenoato; 3HDd∆6, 3-hidroxi-6-dodecenoato; 
3HDd, 3-hidroxidodecanoato; 3HTd, 3-hidroxitetradecanoato. 

 

A linhagem controle, B. thailandensis E264 pBBR1MCS-2, produziu cerca de 550 mg/L 

de RLs, atingindo os valores de 431 mg/L de HAA e 121 mg/L de ramnose. Outros autores 

avaliaram a produção de RLs pela linhagem selvagem e detectaram valores maiores de produção. 

DUBEAU e colaboradores (2009) avaliaram a produção de RLs pela cepa selvagem e obtiveram o 

valor de 1.473 mg/L também a partir de óleo de canola. Quando IRORERE et al. (2018) analisaram 

a produção de RL em B. thailandensis E264, identificaram que o meio de cultivo com ácido 

heptadecanoico permitiu um significativo aumento na produção de RLs, atingindo o valor máximo 

de 5,588 g/L após 216h de cultivo. Como no presente estudo, a linhagem B. thailandensis foi 
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submetida a altas concentrações de canamicina para manutenção do plasmídeo de interesse, 

provavelmente esse fator impactou a produção de RLs. Desta forma, a produção de RL pela 

linhagem B. thailandensis E264 pBBR1MCS-2 ainda pode ser melhorada, considerando outras 

composições de meio e condições de cultivo.  

Quando o gene rhlA de Pseudomonas foi expresso em B. thailandensis E264 

pBBR::rhlA(Pae1) a produção de RLs foi aumentada consideravelmente, atingindo o valor total de 

1.326 mg/L (918 mg/L de HAA e 408 mg/L de ramnose). Neste ensaio, a linhagem foi cultivada 

nas mesmas condições que a cepa controle, ou seja, também submetida a altas concentrações de 

canamicina, e ainda assim foi capaz de produzir maiores concentrações de tensoativo. 

Com relação à composição dos RLs produzidos, o resultado foi ainda mais interessante do 

ponto de vista de testar a hipótese inicial apresentada neste trabalho (Figura 21-B). O 3HTd foi o 

principal constituinte em ambos cultivos, quando o gene rhlA de Pseudomonas foi expresso em 

Burkholderia a fração molar desse 3HA reduziu de 90 para 78 mol%. Do mesmo modo, aumentou-

se a fração molar de 3HD de 4 para 10 mol% e também de 3HDd de 3 para 10 mol %. Estas 

alterações claramente apontam na direção de uma especificidade diferente da RhlA de P. 

aeruginosa. Embora, indiquem também que o suprimento de 3HAs pelo metabolismo celular 

também interfere na fração molar desses compostos em RLs. 

O crescimento celular para ambas linhagens foi acentuado: 7,9 g/L para B. thailandensis 

E264 pBBR1MCS-2 e 9,4 g/L para B. thailandensis E264 pBBR::rhlA(Pae1), provavelmente 

devido ao elevado acúmulo de PHA (Figura 21-A), representando cerca de 60% da massa seca 

celular. O polímero produzido apresentou apenas 3-hidroxibutirato (3HB) (100 mol%). Deve-se 

destacar que B. thailandensis produz quantidade muito maiores de PHA do que RLs. Isto abre a 

expectativa do impacto que nocautear a produção de PHA pode ter na produção de RLs nessa 

bactéria.  

FUNSTON e colaboradores (2017) avaliaram mutantes de B. thailandensis E264 

deficientes na produção de PHAs e identificaram que mutantes em phbB1 foram capazes de 

aumentar em pelo menos três vezes a produção de RLs. Esses autores foram os primeiros 

pesquisadores a reportarem a produção de PHAs por B. thailandensis E264, porém algumas 

diferenças foram observadas. A produção de PHAs pela linhagem selvagem E264 atingiu o valor 

de 200 mg/L após 264 horas de cultivo em meio LB com glicerol 4%, além disso, o polímero 

produzido apresentou em sua composição 3HB, 3HO, 3HD e 3HDd. As quantidades detectadas no 
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presente trabalho foram superiores (mais de 5 g/L de PHAs), bem como a composição do polímero 

foi distinta, sendo predominante o 3HB. Possivelmente, as diferenças observadas entre esses 

trabalhos são decorrentes das distintas condições de cultivo e composição do meio de cultura.  

A relação 3HA/Ram foi calculada para estes cultivos. Para di-ramnolipídeos teríamos uma 

relação 3HA/Ram de 1.0, enquanto mono-ramnolipídeos teriam uma relação 3HA/Ram de 0.5. Os 

valores de 3HA/Ram observados para os RLs produzidos por B. thailandensis E264 pBBR1MCS-

2 e B. thailandensis E264 pBBR::rhlA(Pae1) foram 2.66 e 1.73, respectivamente. Estes dados 

sugerem uma maior fração de HAAs (sem ramnose ligada) nos RLs da linhagem B. thailandensis 

E264 pBBR1MCS-2 e são compatíveis com uma maior eficiência do RhlB de B. thailandensis em 

ligar TDP-L-ramnose ao HAA gerado pela RhlA de P. aeruginosa do que a sua própria. Estes 

dados sugerem que a composição de RLs depende também da especificidade e eficiência de RhlB 

frente a diferentes HAAs supridos como substrato pelo metabolismo celular. Desta forma, B. 

thailandensis pBBR::rhlA(Pae1) pode ser melhor explorada em estudos futuros de melhoramento 

de processos e obtenção de RLs, para futura aplicação industrial.  

Sendo assim, a expressão do gene rhlA de Pseudomonas em Burkholderia impactou na 

quantidade e composição dos RLs produzidos. Tanto a produção de HAA quanto a de Ramnose foi 

aumentada. Além disso, apesar do 3HTd ter sido o principal constituinte, uma importante parcela 

de 3HD e 3HDd foi incorporada ao RL produzido pela linhagem que expressou o gene rhlA de P. 

aeruginosa, evidenciando que a composição dos RLs pode ser alterada quando diferentes enzimas 

RhlA estão ativas. 

Desta forma, considerando todos os resultados obtidos até esta etapa, modificações na 

estrutura de RhlA de ambas espécies foram propostas para expressão em P. aeruginosa, com a 

finalidade de identificar as regiões de especificidade dessa enzima e tornar possível a modificação 

dos RLs e HAAs produzidos de maneira controlada, de acordo com o interesse industrial. 

 

5.4 Modelagem estrutural das enzimas RhlA de P. aeruginosa e B. thailandensis 

 FUNSTON et al. (2016) sugeriram que a diferença estrutural entre as enzimas RhlA de 

Burkholderia e Pseudomonas, provavelmente interfere na especificidade pelo substrato, resultando 

na diferença de composição entre os RLs produzidos por essas bactérias. Os resultados de produção 

de RLs e HAAs obtidos até esta etapa do presente trabalho, corroboram com essa hipótese. 

Portanto, uma análise estrutural das enzimas RhlA de B. thailandensis e de P. aeruginosa pode 
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contribuir para a identificação das diferenças estruturais entre essas duas enzimas, bem como a 

identificação dos resíduos essenciais responsáveis pela definição da composição dos HAAs 

produzidos. Considerando esta hipótese, a estrutura tridimensional (3D) das enzimas RhlA dessas 

duas espécies foi definida com base em modelo estrutural de homologia proteica.  

 A estrutura tridimensional de RhlA foi sugerida utilizando como molde a enzima esterase 

de Pseudomonas fluorescens (PDB código: 3HEA). A esterase pertence à família de domínio α/β-

hidrolase, com uma tríade catalítica formada por Ser-His-Asp. Quando alinhada com a RhlA de 

Pseudomonas foi observada uma identidade de 13% e 87% de cobertura, já com o alinhamento da 

RhlA de Burkholderia a identidade foi de 16% e 85% de cobertura. As Figuras 22 e 23 apresentam 

as estruturas tridimensionais propostas para as enzimas RhlA de Pseudomonas aeruginosa 

LFM634 e Burkholderia thailandensis E264, respectivamente. 

 WITTEGENS et al. (2017) também desenvolveram um modelo estrutural 3D para a enzima 

RhlA de Pseudomonas aeruginosa PAO1. A partir do gene cloroperoxidase L (PDB: 1A88) da 

linhagem Streptomyces lividans (identidade de 14%) eles identificaram o sítio catalítico de RhlA 

formado por três resíduos: serina, ácido aspártico e histidina (SER-102, ASP-223 e HIS-251). Para 

comprovar este posicionamento, por meio de mutação sítio-dirigida eles trocaram a SER-102 pelo 

aminoácido alanina e a enzima RhlA formada foi incapaz de sintetizar HAAs. Apesar das 

sequências apresentarem uma baixa identidade, as tríades catalíticas entre essas enzimas 

apresentam elevada conservação. 

A partir dos modelos estruturais obtidos no presente trabalho foi possível identificar 

algumas semelhanças e diferenças entre as enzimas RhlA de Pseudomonas e Burkholderia. 

Primeiramente, os sítios catalíticos reportados por WITTEGENS et al. (2017), estão alinhados na 

mesma posição em ambas espécies (SER-102; ASP-223 e HIS-251), entretanto na estrutura 

tridimensional esses três aminoácidos demonstram um posicionamento diferente (Figuras 22 e 23) 
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Figura 22 – Modelo estrutural proposto para RhlA de Pseudomonas aeruginosa LFM634. A) Estrutura 
tridimensional com destaque para o posicionamento da tríade catalítica; B) Análise de superfície da estrutura de RhlA, 
cujo sítio catalítico está destacado em verde. 
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Figura 23 – Modelo estrutural proposto para RhlA de Burkholderia thailandensis E264. A) Estrutura 
tridimensional, com destaque para o posicionamento da tríade catalítica; B) Análise de superfície da estrutura de RhlA, 
cujo sítio catalítico está destacado em laranja. 
 

A partir da região N-terminal até aproximadamente o aminoácido LEU-205 as estruturas 

secundárias (Figura 24) e tridimensionais das duas enzimas foram bastante semelhantes. No 

entanto, a partir do aminoácido 206 algumas divergências foram observadas, tanto na estrutura 

secundária como no posicionamento 3D dos resíduos catalíticos. Além disso, apesar dos resíduos 
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catalíticos das duas enzimas estarem alinhados na mesma posição, quando avaliados na estrutura 

3D os aminoácidos ácido aspártico (ASP-223) e histidina (HIS-251) demonstraram um 

deslocamento diferente (Figura 22 e 23). Desta forma, passou-se a acreditar que esta região poderia 

ser a responsável pela especificidade ao substrato. 

 

Paeruginosa_LFM634       MRRESLLVSVCKGLRVHVERVGQDPGRSTVMLVNGAMATTASFARTCKCLAEHFNVVLFD 60 

Bthailandensis_E264      MPIEKQVVALPSGLKVHVERHVFDPAFETVILVNGALATTASFGQTIRYLGERVNAVCFD 60 

 

 

Paeruginosa_LFM634       LPFAGQSRQHNPQRGLITKDDEVEILLALIERFEVNHLVSASWGGISTLLALSRNPRGIR 120 

Bthailandensis_E264      LPYAGQSRQHNPGEYILTKDDEVEILLHLAERFEPSFLLSVSWGGVASLFALARGCASVR 120 

               * 

 

Paeruginosa_LFM634       SSVVMAFAPGLNQAMLDYVGRAQALIELDDKSAIGHLLNETVGKYLPPRLKASNHQHMAS 180 

Bthailandensis_E264      RAVIASFSPFLNDAMTDYVTRARDHIAAGENLKAAQLLNDTVGRYLPRIMKLYNYRYLTK 180 

 

      

Paeruginosa_LFM634       LATGEYEQARFHIDQVLALNDRGYLACLERIQSHVHFINGSWDEYTTAEDARQFRDYLPH 240 

Bthailandensis_E264      LPRTEQDQVAFHVDQILSMRPEQYLPEFRQIGCAVKFINGELDEYTTASDVRRLAAYVRR 240 

              *  

                                

Paeruginosa_LFM634       CSFSRVEGTGHFLDLESKLAAVRVHRALLEHLLKQPEPQRAERAAGFHEM-AIGYA---- 295 

Bthailandensis_E264      AEFATIRQAGHFLDLEGRQQQEQLRAAILGFFGDERASAARDD-AQDETLAPLGQLPALS 299 

                 * 

Figura 24 – Alinhamento das sequências de aminoácidos para as enzimas RhlA de P. aeruginosa LFM634 e B. 
thailandensis E264 e predição de suas estruturas secundárias. Os resíduos catalíticos estão identificados com 
asteriscos (SER-102, ASP-223 e HIS-251). As estruturas secundárias estão demarcadas em amarelo (folha-β), 
vermelho (α-hélice) e verde (regiões de alça sem dobramento).  A linha demarcada em rosa indica a região de 
divergência entre essas duas enzimas.  

 

A construção de proteínas quiméricas também é uma maneira de criar novas enzimas. 

MATSUMOTO et al. (2009) construíram enzimas quiméricas a partir da PHA sintase de Ralstonia 

eutropha e Aeromonas caviae e melhoraram a produção de PHAs em E. coli, bem como a 

incorporação de monômeros de 3-hidroxihexanoato e 3-hidroxioctanoato. Do mesmo modo, 

mudanças no gene rhlA de P. aeruginosa e B. thailandensis foram conduzidas de maneira a 

construir enzimas quiméricas de RhlA (Apêndice C) mesclando combinações a partir do 

aminoácido 206 (Figura 25). Além disso, com a finalidade de garantir a tradução dos genes 

quiméricos, a região Shine-Dalgarno da P. aeruginosa LFM634 e o stop códon “TGA” foram 

mantidos em todos os genes sintetizados. 
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Gs1 MET-1 ... LEU-205 PRO-206 ... SER-299 

          

Gs2 MET-1 ... LEU-205 ALA-206 ... ALA-295 

          

Gs3 MET-1 ... LEU-205 PRO-206 ...ARG-239 HIS-240 ... ALA-295 

          

Gs4 MET-1 ... LEU-205 ALA-206 ... PRO-239 ARG-240 ... SER-299 

  * Ser-102 *Asp-223 *His-251 

 

Figura 25 – Enzimas quiméricas construídas a partir de combinações dos genes rhlA de P. aeruginosa LFM634 
(rosa) e B. thailandensis E264 (azul). Os resíduos catalíticos estão alinhados e anotados em cinza. Gs1, enzima 
quimérica formada pela transcrição e tradução do gene sintético 1; Gs2, enzima quimérica formada pela transcrição e 
tradução do gene sintético 2; Gs3, enzima quimérica formada pela transcrição e tradução do gene sintético 3; Gs4, 
enzima quimérica formada pela transcrição e tradução do gene sintético 4. 

 

5.5 Expressão dos genes quiméricos e produção de RLs 

 Os genes sintetizados foram clonados no plasmídeo pJN105. Antes de serem expressos nas 

linhagens hospedeiras de interesse, a sequência sintetizada foi avaliada por sequenciamento 

utilizando-se os oligonucleotídeos descritos na Tabela 1. Os quatros genes sintéticos apresentaram 

100% de identidade com as sequências propostas para os genes quiméricos, descritas no Apêndice 

C. 

 Após validação dos genes sintéticos, os mesmos foram expressos nas linhagens P. 

aeruginosa LFM634 e LFM1199. Os ensaios de produção foram conduzidos em meio mineral com 

glicerol 20 g/L. Os dados de crescimento celular, produção de PHA, HAA e ramnose são 

apresentados na Figura 26. 

 Com relação ao crescimento celular, a linhagem mutante LFM1199 pJN105 e seu 

recombinante LFM1199 pJN::Gs3 apresentaram o menor crescimento (0,8 g/L). Quando os genes 

sintéticos Gs1, Gs2 e Gs4 foram expressos nesta linhagem, o crescimento foi melhorado para 1,2 

g/L (Figura 26-A). Já a linhagem LFM634 pJN105 e seus recombinantes demonstraram melhor 

crescimento, variando de 1,4 a 1,7 g/L. Somente a linhagem LFM634 pJN::Gs2 demonstrou menor 

crescimento, cerca de 1,0 g/L (Figura 26-B). 

Para os recombinantes da linhagem mutante LFM1199 a produção de HAAs foi detectada 

nos sobrenadantes, porém em baixas concentrações (entre 20 e 28 mg/L para todos os genes 

quiméricos expressos). Além disso, a ramnose não foi detectada no sobrenadantes desses cultivos. 

Com relação à produção de PHA os valores variaram entre 151 e 292 mg/L, semelhantes à linhagem 

controle que produziu cerca de 143 mg/L de PHA (Figura 26-A). 
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Quando comparada à formação de produtos nas linhagens recombinantes de LFM634 

alguns perfis foram observados. A linhagem LFM634 pJN::Gs3 apresentou desempenho 

semelhante à linhagem controle LFM634 pJN105, tanto em crescimento quanto em produção de 

PHA, HAA e Ramnose, portanto, nenhuma diferença foi observada quando o gene quimérico 3 foi 

expresso, indicando que talvez este gene não esteja funcional. A linhagem LFM634 pJN::Gs1 que 

demonstrou crescimento semelhante à linhagem controle, foi capaz de produzir maiores 

concentrações de PHA, HAA e Ramnose, ou seja, a expressão do gene quimérico 1 melhorou a 

formação desses bioprodutos. Em contrapartida, as linhagens LFM634 pJN::Gs2 e LFM634 

pJN::Gs4 diminuíram a produção de PHA, HAA e Ramnose quando comparadas com à linhagem 

controle, isto é, a expressão dos genes quiméricos 2 e 4 prejudicou a formação desses bioprodutos 

(Figura 26-B). Se PHAs e RLs competem por intermediários metabólicos (3HAs), o aumento de 

um deveria levar a diminuição do outro. Entretanto, resultados observados neste trabalho não 

apontam para uma competição por 3HAs, mas sim para uma relação direta de RhlA e a formação 

de ambos produtos. 

 Quando a composição dos HAAs detectados no sobrenadante foi analisada, pouca alteração 

foi observada nos cultivos com LFM634 e seus recombinantes (Figura 27). O 3HTd foi detectado 

apenas no cultivo com a linhagem LFM634 pJN::Gs2, porém a concentração não atingiu 1 mol%. 

Em geral, 3HD foi o principal constituinte (cerca de 80 mol%), seguido dos 3HDd e 3HO (cerca 

de 7 mol% cada). O 3HDd teve um sutil aumento nos cultivos com as linhagens LFM634 pJN::Gs2 

e LFM634 pJN::Gs4, demonstrando valores de 10,4 e 9,7 mol%, respectivamente. 

 Nos HAAs produzidos pelos recombinantes da linhagem mutante (LFM1199), somente o 

3HD e o 3HO foram detectados nos sobrenadantes. O 3HD foi o principal constituinte nos 

sobrenadantes provenientes dos cultivos com as linhagens LFM1199 pJN::Gs2 e LFM1199 

pJN::Gs3, entretanto nos cultivos com as linhagens LFM1199 pJN::Gs1 e LFM1199 pJN::Gs3 o 

3HD e o 3HO foram detectados praticamente na mesma proporção (Figura 27). 

A baixa produção de ramnose e HAA observada nos cultivos com as linhagens LFM634 

pJN::Gs2 e LFM634 pJN::Gs4 indica que os genes quiméricos 2 e 4, os quais abrigam a região 

SER-102 de B. thailandensis E262, impactaram nas atividades das enzimas RhlA e RhlB de P. 

aeruginosa. Com relação à RhlB, já está comprovado que os HAAs são cruciais para atividade 

desta enzima (WITTGENS et al., 2017). Porém, a diminuição na produção de HAAs permanece 
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sem justificativa, uma vez que a enzima RhlA de P. aeruginosa está funcional na linhagem 

LFM634 e, portanto, a produção de HAA não deveria ser impactada. 

 

 

 

Figura 26 - Avaliação do crescimento e produção de PHAs, HAAs e Ramnose por linhagens expressando os 
genes quiméricos. A) Cultivos com as linhagens recombinantes de P. aeruginosa LFM1199 expressando os genes 
quiméricos; B) Cultivos com as linhagens recombinantes de P. aeruginosa LFM634 expressando os genes quiméricos. 
Ensaio conduzido em meio mineral com glicerol 20g/L, arabinose 0,2% e 100 µg/mL de gentamicina, mantido a 30 
ºC, 150 rpm por 96 horas. MSC, massa seca celular.  
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Figura 27 – Composição dos RLs produzidos por linhagens expressando os genes quiméricos. 3HHx, 3-
hidroxihexanoato; 3HO, 3-hidroxioctanoato; 3HD, 3-hidroxidecanoato; 3HDd∆5, 3-hidroxi-5-dodecenoato; 3HDd, 3-
hidroxidodecanoato; 3HTd, 3-hidroxitetradecanoato.  

 

 Com relação aos genes quiméricos de RhlA, as modificações de aminoácidos construídas 

por meio de genes sintéticos demonstraram pouca alteração na composição dos HAAs e RLs 

produzidos. Ainda assim, é possível fazer algumas observações relevantes. Com relação à posição 

dos resíduos correspondentes ao sítio ativo (SER-102, ASP-223 e HIS-251), nota-se que a 

modificação na região da SER-102 foi mais impactante na composição e produção de HAAs e RLs, 

uma vez que os genes Gs2 e Gs4, os quais carregavam a SER-102 de B. thailandensis diminuíram 

a produção de HAAs e RLs nos cultivos com LFM634. Além disso, o 3HTd foi detectado no 

sobrenadante do cultivo com a linhagem LFM634 pJN::Gs2, demonstrando que somente a 

alteração dessa região permitiu a produção de HAA com esse constituinte. Entretanto, o mesmo 

não foi observado pela linhagem LFM634 pJN::Gs4. 
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Quando o gene quimérico 3 foi avaliado no cultivo com LFM634 pJN::Gs3 nenhuma 

modificação foi observada, e por esta razão duas hipóteses são levantadas: ou a alteração de 

aminoácidos na região ASP-223 não impactou a função da enzima RhlA produzida, uma vez que 

a produção e composição dos HAAs e RLs gerados foram semelhantes à linhagem controle; ou a 

enzima RhlA gerada não estava funcional e portanto nenhuma atividade foi observada. 

 Em contrapartida, o gene quimérico 1 que carregava as regiões de ASP-223 e HIS-251 de 

B. thailandensis permitiu maior formação de bioprodutos quando avaliado na linhagem LFM634 

pJN::Gs1. Ramnose e HAAs foram produzidos em elevadas quantidade, cerca do dobro da 

linhagem controle, no entanto, a composição dos HAAs gerados foi praticamente idêntica à 

linhagem controle. Esse resultado indica que a enzima RhlA carregando os resíduos ASP-223 e 

HISP251 de B. thailandensis não modificam a composição dos RLs e HAAs produzidos. Porém, 

esse incremento na produção de RLs não foi observado nos recombinantes da linhagem mutante 

LFM1199. 

Desta forma, esses resultados indicam que a região responsável pela especificidade da 

enzima RhlA encontra-se nos primeiros aminoácidos, abrigando o resíduo SER-102, já que a 

modificação nessa região foi mais efetiva na alteração da composição dos HAAs produzidos.  

Em cultivos com produção superior a 50 mg/L, o 3HD permaneceu como principal 

constituinte nos RLs e HAAs gerados por P. aeruginosa. Portanto, esse resultado sugere que não 

apenas a enzima RhlA define a composição dos bioprodutos, mas também o sistema de formação 

de precursores específico para cada espécie desempenha um papel crucial na formação desses 

tensoativos. 

Em resumo, todas as proteínas quiméricas se comportaram de maneira mais semelhante à 

enzima RhlA de B. thailandensis e nenhuma enzima foi capaz de restabelecer a produção dos RLs 

como a rhlA de P. aeruginosa. Provavelmente a estrutura da RhlA de P. aeruginosa é muito 

específica para funcionar adequadamente junto com a enzima RhlB. O que levanta o 

questionamento se de fato é possível promover engenharia dessa proteína para fins biotecnológicos. 

 

5.6 Propriedades dos RLs de Pseudomonas e de Burkholderia 

5.6.1 Índice de emulsificação 

 Um importante parâmetro de avaliação do poder de um biossurfactante é a propriedade de 

emulsificação, determinada pelo índice de emulsificação e da estabilidade da emulsão (COOPER 
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e GOLDENBERG, 1987). Os sobrenadantes provenientes dos cultivos com algumas linhagens 

recombinantes e seus controles foram avaliados quanto à capacidade de formar emulsão e mantê-

la estável, para tanto o índice de emulsificação foi determinado após 24 horas (IE24) (Tabela 6). 

Os sobrenadantes provenientes dos cultivos com a linhagem LFM634 pJN105 e seus 

recombinantes expressando os genes sintéticos apresentaram índice de emulsificação igual (34,5 

%), exceto a linhagem LFM634 pJN::Gs2 que demonstrou uma pequena redução neste valor 

(32,2%).  

Já os sobrenadantes da linhagem LFM1199 e seus recombinantes não demonstraram 

propriedade emulsificante, exceto o sobrenadante do cultivo com a linhagem LFM1199 pJN::Gs4 

que permitiu a formação de uma pequena emulsão (6,9%) menos densa (Figura 28). Provavelmente 

a baixa formação de emulsão deve-se ao fato da baixa concentração de RLs detectada no 

sobrenadante desses cultivos. 

 

Tabela 6 – Avaliação da propriedade emulsificante dos diferentes sobrenadantes frente ao n-hexadecano. 

  

 

  A partir dos sobrenadantes obtidos nos cultivos com B. thailandensis E264 e B. 

thailandensis E264 pBBR1MCS-2 pouca emulsão foi formada (10,7 e 3,7%, respectivamente). 

Quando o gene rhlA de P. aeruginosa foi expresso, a propriedade emulsificante foi melhorada para 

18,5% (B. thailandensis E264 pBBR::rhlA(Pae1)). Em contrapartida, para os sobrenadantes 

obtidos a partir dos cultivos com E. coli nenhuma emulsão foi observada quando o gene rhlA de P. 

linhagem E24 (% )

LFM634 pJN105 34,5
LFM634 pJN::Gs1 34,5
LFM634 pJN::Gs2 32,2
LFM634 pJN::Gs3 34,5
LFM634 pJN::Gs4 34,5
LFM1199 pJN105 0,0
LFM1199 pJN::Gs1 0,0
LFM1199 pJN::Gs2 0,0
LFM1199 pJN::Gs3 0,0
LFM1199 pJN::Gs4 6,9
B. thailandensis  E264 10,7
B. thailandensis pBBR1MCS-2 3,7
B. thailandensis  pBBR::rhlA (Pae1) 18,5
E. coli BL21(DE3) pET::rhlA (Pae) 0,0
E. coli BL21(DE3) pET::rhlA (Bth) 8,0
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aeruginosa foi expresso; porém quando o gene rhlA de B. thailandensis estava presente foi 

detectada uma emulsão menos compacta, de 8,0% (Figura 28).  

 

 
Figura 28 – Avaliação da propriedade emulsificante. A) LFM634 pJN105; B) LFM1199 pJN105; C) LFM1199 
pJN::Gs4; D) B. thailandensis E264; E) B. thailandensis E264 pBBR1MCS-2; F) B. thailandensis E264 
pBBR::rhlA(Pae1); G) E. coli BL21(DE3) pET::rhlA(Pae); H) E. coli BL21(DE3) pET::rhlA(Bth) 
 

 Esses resultados indicam que não houve diferença expressiva na propriedade emulsificante 

quando os genes sintéticos foram expressos. Além disso, o HAA produzido por E. coli (livre e sem 

ligação à ramnose) não apresenta elevado poder emulsificante.  

Com relação aos RLs produzidos por B. thailandensis E264, a propriedade emulsificante 

foi melhorada quando a enzima RhlA de P. aeruginosa estava presente nos ensaios de produção, 

ou seja, os RLs produzidos pela linhagem B. thailandensis E264 pBBR::rhlA(Pae1) demonstraram 

mudança na composição (maior incorporação de 3HD e 3HDd, resultados apresentados no item 

5.3.5) e consequentemente incrementaram a propriedade emulsificante desse biossurfactante. 

Desta forma, esse resultado sugere que maior incorporação de 3HD e 3HDd pode favorecer a 

propriedade emulsificante em ramnolipídeos. Embora essa confirmação precisa ser validada a 

partir da análise desses RLs purificados. 

 

5.6.2 Análise da tensão superficial 

 Os sobrenadantes provenientes dos ensaios de produção de RLs com as linhagens 

expressando os genes rhlA de P. aeruginosa ou B. thailandensis foram avaliados quanto à 

capacidade de reduzir a tensão superficial pelo método do anel de Du Noöuy (Figura 29). O meio 

de cultivo utilizado nos cultivos (meio mineral) foi avaliado como controle negativo e duas 

soluções de surfactantes químicos foram utilizadas como controle positivo (Tabela 7). 
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Figura 29 – Avaliação da tensão superficial por meio do método do anel de Du Noöuy.  

 

Conforme observado na Tabela 7, os surfactantes químicos Lauril Éter Sulfato de Sódio e 

Lauril Sarcosinato de Sódio foram capazes de reduzir a tensão superficial para 29,4 e 30,0 mN/m, 

respectivamente. O sobrenadantes proveniente dos cultivos com as linhagens LFM634 pJN105 e 

LFM1199 pJN::rhlA(Pae2) foram mais efetivos, reduziram a tensão superficial para 26,8 e 26,0 

mN/m, respectivamente. Esse resultado ressalta a elevada eficiência tensoativa dos RLs produzidos 

por P. aeruginosa, superiores aos surfactantes sintéticos avaliados neste trabalho. MULLIGAN 

(2005) também comparou a tensão superficial dos ramnolipídeos produzidos por P. aeruginosa 

frente aos surfactantes sintéticos Dodecil Sulfato de Sódio (SDS) e Triton X-100, nesse estudo o 

autor reportou que o RL é mais eficiente sendo capaz de reduzir a tensão superficial para 29 mN/m 

com apenas 50 mg/L, enquanto que os surfactantes sintéticos variaram entre 35 e 37 mN/m 

necessitando da adição de mais de 260 mg/L de tensoativo químico.  

A análise dos sobrenadantes provenientes dos cultivos com a linhagem selvagem B. 

thailandensis E264 e a linhagem com plasmídeo vazio B. thailandensis E264 pBBR1MCS-2 

demonstraram semelhanças na redução da tensão superficial (43.8 mN/m e 44,4 mN/m). Em 
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contrapartida, quando o gene rhlA de P. aeruginosa foi expresso em B. thailandensis, na linhagem 

B. thailandensis E264 pBBR::rhlA(Pae1), a capacidade de reduzir a tensão superficial foi 

melhorada para 33,7 mN/m, valor semelhante aos obtidos pelos surfactantes químicos.  

A concentração micelar crítica (CMC) reportada para B. thailandensis E264 varia de 225 a 

250 mg/l (Dubeau et al., 2009; Irorere et al., 2018). Em comparação, ramnolipídeos produzidos por 

P. aeruginosa apresentam CMC de 53 mg/l (Mata-Sandoval et al., 1999). Para todos os 

sobrenadantes avaliados neste trabalho, a concentração de RLs detectada foi superior à CMC, ou 

seja, a máxima redução da tensão superficial foi atingida nas análises de tensão superficial, exceto 

para a linhagem LFM1199 pJN::pJN::rhlA(Bth) que produziu 97,4 mg/L de HAA. 

 

Tabela 7 – Análise da tensão superficial para sobrenadantes e soluções. 

  

 

 Outros trabalhos avaliaram a redução da tensão superficial pelos RLs produzidos por B. 

thailandensis E264 e atingiram valores semelhantes aos observados neste trabalho, de 41,9 a 43 

mN/m (DUBEAU et al., 2009; IRORERE et al. 2018).  

 Os resultados de IE24 e tensão superficial juntos demonstram que é possível melhorar a 

propriedade dos RLs produzidos por B. thailandensis quando há mudança na composição dos 

HAAs gerados. A simples expressão do gene rhlA de P. aeruginosa foi capaz de aumentar a 

incorporação de 3HD e 3HDd e consequentemente melhorar as propriedades emulsificantes e 

tensoativas desse biossurfactante.  

Desta forma, a linhagem recombinante B. thailandensis pBBR::rhlA(Pae1) confirma ser 

produtora de RLs com composição alterada e propriedades modificadas. Portanto, devido às 

vantagens obtidas para essa espécie bacteriana, B. thailandensis pBBR::rhlA(Pae1) pode ser 

Linhagem bacteriana RL (mg/L)
Tensão superficial

(mN/m)

LFM634 pJN105 2.744 26,8
LFM1199 pJN105 0 51,9
LFM1199 pJN::rhlA (Pae2) 4.507 26,0
LFM1199 pJN::rhlA (Bth) 97,4 47,7
B. thailandensis E264 802 43,8
B. thailandensis  pBBR::MCS-2 552 44,4
B. thailandensis  pBBR::rhlA (Pae1) 1.326 33,7
Meio mineral - 59,9
Lauril éter sulfato de sódio 27% (m/m) - 29,4
Lauril sarcosinato de sódio 30% (m/m) - 30,0
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melhor explorada em estudos de melhoramento de processos e obtenção de RLs, para futura 

aplicação industrial.  

Por fim, os resultados apresentados neste trabalho demonstram claramente que RhlAs de 

P. aeruginosa e B. thailandensis apresentam diferentes especificidades por 3HAs. Os dados 

também sugerem fortemente que a composição dos RLs produzidos depende do suprimento de 

3HAs pelo metabolismo celular. Além disso, os resultados também indicam diferenças nas 

propriedades tensoativas dos RLs de diferentes composições. Uma compreensão melhor do 

conjunto desses parâmetros e modificações em laboratório dos diferentes componentes deste 

sistema biológico (RhlA, RhlB, RhlC e vias metabólicas de suprimento de 3HAs) deverá levar no 

futuro ao estabelecimento de RLs produzidos sob medida para diferentes aplicações. 
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6 CONCLUSÕES 

� A expressão de genes rhlA de diferentes espécies modificou a composição dos HAAs e RLs 

produzidos em P. aeruginosa, B. thailandensis e E. coli; 

� A expressão do gene rhlA de P. aeruginosa LFM634 permitiu a formação de HAAs em 

linhagens não produtoras de RLs (Pseudomonas sp. LFM461 e E. coli BL21(DE3); 

� A expressão de rhlA de P. aeruginosa fora do sistema de regulação por QS possibilitou o 

dobro de produção de RLs, em comparação com a linhagem selvagem, o que sugere que liberar os 

genes relacionados à produção do RLs do complexo sistema de regulação por quorum sensing pode 

ser uma estratégia eficaz na obtenção de linhagens bacterianas para a produção industrial destes 

compostos; 

� A expressão heteróloga do gene rhlA de B. thailandensis E264 em Pseudomonas 

aeruginosa permitiu a formação de RLs ricos em 3HTd (C14); 

� A expressão heteróloga do gene rhlA de B. thailandensis E264 em E. coli permitiu a 

formação de HAAs ricos em 3HDd (C12), 3HD (C10) e 3HTd (C14); já a expressão do gene rhlA de 

P. aeruginosa possibilitou a formação de HAAs ricos em 3HD (C10), 3HO (C8) e 3HDd (C12); 

� A enzima RhlA desempenha um papel importante na composição dos HAAs produzidos, 

porém o metabolismo bacteriano também é responsável pela composição desses tensoativos, uma 

vez que disponibiliza 3HAs em diferentes proporções para a síntese desses compostos; 

� A atividade de RhlB está diretamente ligada ao suprimento de HAAs, pois quando o gene 

rhlA foi expresso no mutante LFM1199 a síntese de RLs foi reestabelecida; 

� Os resultados indicam que a enzima RhlB de P. aeruginosa pode não utilizar eficientemente 

como substrato o HAA gerado pela enzima RhlA de B. thailandensis, sugerindo que as enzimas 

RhlB de ambas espécies também demonstram diferenças de especificidade; 

� As enzimas quiméricas se comportaram de maneira mais semelhante à RhlA de B. 

thailandensis indicando que a estrutura de RhlA de P. aeruginosa é muito específica para funcionar 

adequadamente junto com a enzima RhlB; 

� As propriedades tensoativas podem ser modificadas quando há diferenças na composição 

dos 3HAs incorporados nos RLs; 

� A linhagem de B. thailandensis pBBR::rhlA(Pae1) foi capaz de produzir maiores 

concentrações de RLs que a cepa selvagem, além disso o RL produzido por essa linhagem 
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demonstrou boas propriedades tensoativas e pode ser melhor explorado em estudos futuros para 

aplicação industrial. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Sequência consenso de nucleotídeos (preto) e aminoácidos (azul) obtida após 

amplificação e sequenciamento do gene rhlA de Pseudomonas aeruginosa LFM634.  

 

atgcggcgcgaaagtctgttggtatcggtttgcaagggcctgcgggtacatgtcgagcgc 

M  R  R  E  S  L  L  V  S  V  C  K  G  L  R  V  H  V  E  R 

gttgggcaggatcccgggcgcagcacggtgatgctggtcaacggcgcgatggcgaccacc 

V  G  Q  D  P  G  R  S  T  V  M  L  V  N  G  A  M  A  T  T 

gcctcgttcgcccggacctgcaagtgcctggccgaacatttcaacgtggtgctgttcgac 

A  S  F  A  R  T  C  K  C  L  A  E  H  F  N  V  V  L  F  D 

ctgcccttcgccgggcagtcgcggcagcacaacccgcagcgcgggttgatcaccaaggac 

L  P  F  A  G  Q  S  R  Q  H  N  P  Q  R  G  L  I  T  K  D 

gacgaggtggaaatcctcctggcgctgatcgagcgcttcgaggtcaatcacctggtctcc 

D  E  V  E  I  L  L  A  L  I  E  R  F  E  V  N  H  L  V  S 

gcgtcctggggcggcatctccacgctgctggcgctgtcgcgcaatccgcgcggcatccgc 

A  S  W  G  G  I  S  T  L  L  A  L  S  R  N  P  R  G  I  R 

agctcggtggtgatggcattcgcccctggactgaaccaggcgatgctcgactacgtcggg 

S  S  V  V  M  A  F  A  P  G  L  N  Q  A  M  L  D  Y  V  G 

cgggcgcaggcgctgatcgagctggacgacaagtcggcgatcggccatctgctcaacgag 

R  A  Q  A  L  I  E  L  D  D  K  S  A  I  G  H  L  L  N  E 

accgtcggcaaatacctgccgccgcgcctgaaagccagcaaccatcagcacatggcttcg 

T  V  G  K  Y  L  P  P  R  L  K  A  S  N  H  Q  H  M  A  S 

ctggccactggcgaatacgagcaggcgcgctttcacatcgaccaggtgctggcgctcaac 

L  A  T  G  E  Y  E  Q  A  R  F  H  I  D  Q  V  L  A  L  N 

gatcggggctacctggcttgcctggagcggatccagagccacgtgcatttcatcaacgga 

D  R  G  Y  L  A  C  L  E  R  I  Q  S  H  V  H  F  I  N  G 

agctgggacgaatacaccaccgccgaggacgcccgccagttccgcgactacctgccgcac 

S  W  D  E  Y  T  T  A  E  D  A  R  Q  F  R  D  Y  L  P  H 

tgcagtttctcgcgggtggagggcaccgggcatttcctcgacctggagtccaagctggcc 

C  S  F  S  R  V  E  G  T  G  H  F  L  D  L  E  S  K  L  A 

gcggtacgcgtgcaccgcgccctgctcgagcacctgctgaagcaaccggagccgcagcgg 

A  V  R  V  H  R  A  L  L  E  H  L  L  K  Q  P  E  P  Q  R 

      gcggaacgcgcggcgggattccacgagatggccatcggctacgcctga 

       A  E  R  A  A  G  F  H  E  M  A  I  G  Y  A  - 
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APÊNDICE B – Alinhamento* dos resíduos de aminoácidos descritos para a enzima RhlA de 

diferentes espécies bacterianas. 

 

                                10        20        30        40        50        60 

                                 |         |         |         |         |         | 

P.aeruginosa LFM634     -MRRESLLVSVCKGLRVHVERVGQDPGRSTVMLVNGAMATTASFARTCKCLAEHFNVVLF 

P.aeruginosa ATCC14886  -MRRESLLVSVCKGLRVHVERVGQDPGRSTVMLVNGAMATTASFARTCKCLAEHFNVVLF 

P.aeruginosa LESB58     -MRRESLLVSVCKGLRVHVERVGQDPGRSTVMLVNGAMATTASFARTCKCLAEHFNVVLF 

P.aeruginosa M18        -MRRESLLVSVCKGLRVHVERVGQDPGRSTVMLVNGAMATTASFARTCKCLAEHFNVVLF 

P.aeruginosa DK2        -MRRESLLVSVCKGLRVHVERVGQDPGRSTVMLVNGAMATTASFARTCKCLAEHFNVVLF 

P.aeruginosa PAO1       -MRRESLLVSVCKGLRVHVERVGQDPGRSTVMLVNGAMATTASFARTCKCLAEHFNVVLF 

P.aeruginosa PA7        -MRRESLLVTVCKGLRVHVERVGQDPGRDTVMLVNGAMATTASFARTCKCLAEHFNVVLF 

P.chlororaphis AGH13750 MSRSQYVIKKIFKHYSVSVEHIGDAPDRKNVLLVNGAMATTSAFARTSKCLAEHFNVVLF 

P.fluorescens SBW25     MNHGSFVIEKLFKHYNVHVEQLGNNPQRKTVLMVNGALSTTRSFARTSKCLAEHFNVLLF 

P.poae RE1_1_14         MNHGSFVIEKLFKHYNIHVEQLGSDPQKKTVLMVNGALSTTRSFARTSKCLAEHFNVLLF 

B.cenocepacia J2315     -MPTEKHVVPLPNGLKVYVERNVFDPAFDTAMLVNGALATTASFGQTVQYLGERMNTICF 

B.mallei ATCC23344      -MPIEKQVVALPSGLKVHVERHVFDPAFETVILVNGALATTASFGQTIRYLGERVNAVCF 

B.pseudomallei 1710b    -MPIEKQVVALPSGLKVHVERHVFDPTFETVILVNGALATTASFGQTIRYLGERVNAVCF 

B.thailandensis E264    -MPIEKQVVALPSGLKVHVERHVFDPAFETVILVNGALATTASFGQTIRYLGERVNAVCF 

B.oklahomensis C6786    -MPIEKQVVALPNGLKVHVERHVFDPAFETVILVNGALATTASFGQTIRYLGERLNAVCF 

B.gladioli BSR3         -MAIEKLVVPLPNGLKVYVEHHVFDPSYPTVILINGALATTASFGQTVRYLGERLNSICF 

B.glumae PG2            -MPIEKQVVPLPNGLQVYVEHHVYDPSFETVILINGALATTASFGQTVRYLGERLNSLCF 

 

 

                                70        80        90       100       110       120 

                                 |         |         |         |         |         | 

P.aeruginosa LFM634     DLPFAGQSRQHNPQRGLITKDDEVEILLALIERFEVNHLVSASWGGISTLLALSRNPRGI 

P.aeruginosa ATCC14886  DLPFAGQSRQHNPQRGLITKDDEVEILLALIERFEVNHLVSASWGGISTLLALSRNPRGI 

P.aeruginosa LESB58     DLPFAGQSRQHNPQRGLITKDDEVEILLALIERFEVNHLVSASWGGISTLLALSRNPRGI 

P.aeruginosa M18        DLPFAGQSRQHNPQRGLITKDDEVEILLALIERFEVNHLVSASWGGISTLLALSRNPRGI 

P.aeruginosa DK2        DLPFAGQSRQHNPQRGLITKDDEVEILLALIERFEVNHLVSASWGGISTLLALSRNPRGI 

P.aeruginosa PAO1       DLPFAGQSRQHNPQRGLITKDDEVEILLALIERFEVNHLVSASWGGISTLLALSRNPRGI 

P.aeruginosa PA7        DLPFAGQSRQHNPQRGLITKDDEVEILLALIERFAVNHLVSASWGGISTLLALSRNPRGV 

P.chlororaphis AGH13750 DLPFAGNSRAHNPDRCLVTKDDEVQILLALIERFNIHHLVSVSWGGLSTLLALAKNPDSV 

P.fluorescens SBW25     DLPFSGYSREHNTDLDLVTKDDEVQILRALVERFQVNHLVSASWGGISTLLTLAHNPPSI 

P.poae RE1_1_14         DLPFSGYSREHNTDLDLVTKDDEVHILCALVERFEVNHLVSASWGGISTLLTLAHNPPSI 

B.cenocepacia J2315     DLPYAGQSRQHNPGCFILTKDDEAAILQYLVEHFAPSFLVSVSWGGVASLFALARGCPSV 

B.mallei ATCC23344      DLPYAGQSRQHNPGEYILTKDDEVEILLHLAERFEPSLLLSVSWGGVASLFALARGCASV 

B.pseudomallei 1710b    DLPYAGQSRQHNPGEYILTKDDEVEILLHLAERFEPSLLLSVSWGGVASLFALARGCASV 

B.thailandensis E264    DLPYAGQSRQHNPGEYILTKDDEVEILLHLAERFEPSFLLSVSWGGVASLFALARGCASV 

B.oklahomensis C6786    DLPYAGQSRQHNPGEYILTKDDEVEILLYLAARFAPSYLLSVSWGGVASLFALARGCASV 

B.gladioli BSR3         DLPYAGQSRQHNASKFVLTKDDEVEILLHLCERFSPSYLLSVSWGGVASLFALARGCPSV 

B.glumae PG2            DLPYAGQSRQHNPGKFVLTKDDEVDILLHLAERFRPSYLLSVSWGGVASLFALSRGCTSI 

             

 

 

 

                               130       140       150       160       170       180 
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                                 |         |         |         |         |         

P.aeruginosa LFM634     RSSVVMAFAPGLNQAMLDYVGRAQALIELDDKSAIGHLLNETVGKYLPPRLKASNHQHMA 

P.aeruginosa ATCC14886  RSSVVMAFAPGLNQAMLDYVGRAQALIELDDKSAIGHLLNETVGKYLPPRLKASNHQHMA 

P.aeruginosa LESB58     RSSVVMAFAPGLNQAMLDYVGRAQALIELDDKSAIGHLLNETVGKYLPPRLKASNHQHMA 

P.aeruginosa M18        RSSVVMAFAPGLNQAMLDYVGRAQALIELDDKSAIGHLLNETVGKYLPPRLKASNHQHMA 

P.aeruginosa DK2        RSSVVMAFAPGLNQAMLDYVGRAQALIELDDKSAIGHLLNETVGKYLPPLLKASNHQHMA 

P.aeruginosa PAO1       RSSVVMAFAPGLNQAMLDYVGRAQALIELDDKSAIGHLLNETVGKYLPQRLKASNHQHMA 

P.aeruginosa PA7        RSSVVMAFAPGLNQAMLDYVGRAQELIELDDKSAIGHLLNETVGKYLPPRLKASNHQHMA 

P.chlororaphis AGH13750 ESSVVMSFAPGLNAPMLDYVSGAQALVARDDNAGIGHLLNQTLGKHLPARLKTANQQHMA 

P.fluorescens SBW25     ESSVVMALAPNLNQAMLDYVERVRVLIEADDKSAVGHLLNETVGKYLSSRLKRNNHRHLS 

P.poae RE1_1_14         ESSVVMALSPNLNPVMLDYVERVRVLIEADDKSAVGHLLNETVGQYLSPRLKRNNHRHLS 

B.cenocepacia J2315     RRAAICSFSPFLNDAMVDYVTRARDHIAAGENLKAAQLLNDTVGRYLPRIMKLYNYRYLT 

B.mallei ATCC23344      RRAVIASFSPFLNDAMTDYVTRARDHIAAGENLKAAQLLNDTVGRYLPRIMKLYNYRYLT 

B.pseudomallei 1710b    RRAVIASFSPFLNDAMTDYVTRARDHIAAGENLKAAQLLNDTVGRYLPRIMKLYNYRYLT 

B.thailandensis E264    RRAVIASFSPFLNDAMTDYVTRARDHIAAGENLKAAQLLNDTVGRYLPRIMKLYNYRYLT 

B.oklahomensis C6786    RRAVIASFSPFLNDAMTDYVTRARDHIAAGENLKAAQLLNDTVGRYLPRIMKLYNYRYLT 

B.gladioli BSR3         QRAVIASFSPFLNDAMVDYVTRARDHIAAGENLHAAQLLNDTVGRYLPRIMKLYNYRYLT 

B.glumae PG2            RRAVVASFSPFLNDAMVDYVTRARDHIAAGENLHAAQLLNDTVGRYLPRIMKLYNYRYLT 

 

                               190       200       210       220       230       240 

                                 |         |         |         |         |         | 

P.aeruginosa LFM634     SLATGEYEQARFHIDQVLALNDRGYLACLERIQSHVHFINGSWDEYTTAEDARQFRDYLP 

P.aeruginosa ATCC14886  SLATGEYEQARFHIDQVLALNDRGYLACLERIQSHVHFINGSWDEYTTAEDARQFRDYLP 

P.aeruginosa LESB58     SLATGEYEQARFHIDQVLALNDRGYLACLERIQSHVHFINGSWDEYTTAEDARQFRDYLP 

P.aeruginosa M18        SLATGEYEQARFHIDQVLALNDRGYLACLERIQSHVHFINGSWDEYTTAEDARQFRDYLP 

P.aeruginosa DK2        SLATGEYEQARFHIDQVLALNDRGYLACLERIQSHVHFINGSWDEYTTAEDARQFRDYLP 

P.aeruginosa PAO1       SLATGEYEQARFHIDQVLALNDRGYLACLERIQSHVHFINGSWDEYTTAEDARQFRDYLP 

P.aeruginosa PA7        SLATGEYEQARFHIDQVLALNDRGYLSCLGQIQSHVHFINGSWDEYTTAEDARQFRDYLP 

P.chlororaphis AGH13750 QLINAEQHQARFHIEQALKLNEGAYLPQLSNIDSHVHFLNGAWDEYTSAMDVQSFKQYIR 

P.fluorescens SBW25     TMATTEYRQARFHIHQVLALGDGNYLPALKQIETPVHFLNGALDEYTPAAEAKVFQQYVG 

P.poae RE1_1_14         NMATTEYRQARFHIHQVLALSDGNYLPALRQIDTPVHFLNGALDAYTPAADARLFKQYVG 

B.cenocepacia J2315     RLPRDEQDQVAFHVDQILSLQPERYFSEFANIGCELLFLNGERDEYTTPADVRQLGAHVA 

B.mallei ATCC23344      KLPRNEQDQVAFHVDQILAMQPEQYLPEFRQIGCAVKFINGELDEYTAASDVRRLAAYVR 

B.pseudomallei 1710b    KLPRNEQDQVAFHVDQILAMQPEQYLPEFRQIGCAVKFINGELDEYTTASDVRRLAAYVR 

B.thailandensis E264    KLPRTEQDQVAFHVDQILSMRPEQYLPEFRQIGCAVKFINGELDEYTTASDVRRLAAYVR 

B.oklahomensis C6786    KLPRKEQDQVAFHVDQILSMQPEQYLPEFRNIGCDVKFVNGELDEYTTSSDVRRLGAYVR 

B.gladioli BSR3         KLPRDEQDQVAFHVNQILEMQPEKYLDEFTRIGCGVKFINGELDEYTTPAEVRRLGAYVR 

B.glumae PG2            KLPRDEQDQVAFHVNQILEMKPEAYLDQFTQIQCGVKFINGELDEYTTPADVRRLGSYVR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               250       260       270       280       290       300 



112 
 

 

                                 |         |         |         |         |         

P.aeruginosa LFM634     HCSFSRVEGTGHFLDLESKLAAVRVHRALLEHLLKQPEPQRAERAAGFHEMA-IGYA---- 

P.aeruginosa ATCC14886  HCSFSRVEGTGHFLDLESKLAAVRVHRALLEHLLKQPEPQRAERAAGFHEMA-IGYA---- 

P.aeruginosa LESB58     HCSFSRVEGTGHFLDLESKLAAVRVHRALLEHLLKQPEPQRAERAAGFHEMA-IGYA---- 

P.aeruginosa M18        HCSFSRVEGTGHFLDLESKLAAVRVHRALLEHLLKQPEPQRAERAAGFHEMA-IGYA---- 

P.aeruginosa DK2        HCSFSRVEGTGHFLDLESKLAAVRVHRALLEHLLKQPEPQRAERAAGFHEMA-IGYA---- 

P.aeruginosa PAO1       HCSFSRVEGTGHFLDLESKLAAVRVHRALLEHLLKQPEPQRAERAAGFHEMA-IGYA---- 

P.aeruginosa PA7        HCSFSRVEGTGHFLDLESKLAAARVHRALLEHLLAQPEPWRSEQAAGFHEMA-IGYA---- 

P.chlororaphis AGH13750 DCSFSIAQSSGHFLDLESKAAANGVHRALLGHLLRACDAQPGAFCEQSAQRARLSFA---- 

P.fluorescens SBW25     RSSFAVAEHTGHLLDLESREAALAVHRALLDFLVGEHAALSDLDESPVGKGATDGA----- 

P.poae RE1_1_14         RSSFAVAEHTGHLLDLESREAAAAVHRALLDFLVGKHATLSELDEPPMGKRAEDGA----- 

B.cenocepacia J2315     RARFATVPDAGHFLDIEGRAQREYTRAALLDFFCGEASVAAGIARATAPACIPAPMHALSS 

B.mallei ATCC23344      RAEFATIRQAGHFLDLEGRQQQEQVRAAVLGFFADERASAARDAAQDETLAPLGQLPALS- 

B.pseudomallei 1710b    RAEFATIRQAGHFLDLEGRQQQEQVRAAVLGFFADERASAARDAAQDETLAPLGQLPALS- 

B.thailandensis E264    RAEFATIRQAGHFLDLEGRQQQEQLRAAILGFFGDERASAARDDAQDETLAPLGQLPALS- 

B.oklahomensis C6786    RAEFATIRQAGHFLDLEGRQQQEQVRSTVLSFFGEERASAARDAAQGEALAPLGQMPALS- 

B.gladioli BSR3         RAEFETIPKSGHFLDLEGRQQQESVRRAILGYFCEE-RGATAKDGAFESLSPMPVLS---- 

B.glumae PG2            RAEFETIGKAGHFLDLEGRQQQENVRAAILGYFCDEARSASSPDGSFDSLSPMPLLS---- 

* O alinhamento foi realizado em 28/05/2016, utilizando o programa Multalin (CORPET, 1988). 
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Apêndice C - Sequência de nucleotídeos e aminoácidos definida para construção dos genes 

sintéticos.1, 2 

 
Gene rhlA sintético 1 (Gs1) 
GGGAGGTGTGAAATGCGGCGCGAAAGTCTGTTGGTATCGGTTTGCAAGGGCCTGCGGGTACATGTCGAGCGCGTTGGGCAGGATCCC
GGGCGCAGCACGGTGATGCTGGTCAACGGCGCGATGGCGACCACCGCCTCGTTCGCCCGGACCTGCAAGTGCCTGGCCGAACATTTC
AACGTGGTGCTGTTCGACCTGCCCTTCGCCGGGCAGTCGCGGCAGCACAACCCGCAGCGCGGGTTGATCACCAAGGACGACGAGGTG
GAAATCCTCCTGGCGCTGATCGAGCGCTTCGAGGTCAATCACCTGGTCTCCGCGTCCTGGGGCGGCATCTCCACGCTGCTGGCGCTG
TCGCGCAATCCGCGCGGTATCCGCAGCTCGGTGGTGATGGCATTCGCCCCTGGACTGAACCAGGCGATGCTCGACTACGTCGGGCGG
GCGCAGGCGCTGATCGAGCTGGACGACAAGTCGGCGATCGGCCATCTGCTCAACGAGACCGTCGGCAAATACCTGCCGCCGCGCCTG
AAAGCCAGCAACCATCAGCACATGGCTTCGCTGGCCACTGGCGAATACGAGCAGGCGCGCTTTCACATCGACCAGGTGCTGGCGCTC
AACGATCGGGGCTACCTGCCGGAATTCCGCCAGATCGGCTGCGCGGTGAAGTTCATCAACGGCGAGCTGGACGAGTACACGACGGCG
TCGGACGTGCGGCGGCTGGCGGCCTACGTGCGGCGCGCGGAGTTCGCGACGATCCGGCAGGCGGGGCACTTCCTGGACCTCGAGGGG
CGTCAGCAGCAGGAGCAGCTTCGCGCGGCGATCCTGGGCTTCTTCGGCGACGAGCGGGCGAGCGCGGCGCGCGACGACGCGCAGGAC
GAGACGCTCGCGCCGCTCGGTCAGTTGCCGGCGCTGTCGTGA 

 

Enzima quimérica gerada pelo Gs1 (299 aminoácidos): 
MRRESLLVSVCKGLRVHVERVGQDPGRSTVMLVNGAMATTASFARTCKCLAEHFNVVLFDLPFAGQSRQHNPQRGLIT
KDDEVEILLALIERFEVNHLVSASWGGISTLLALSRNPRGIRSSVVMAFAPGLNQAMLDYVGRAQALIELDDKSAIGH
LLNETVGKYLPPRLKASNHQHMASLATGEYEQARFHIDQVLALNDRGYLPEFRQIGCAVKFINGELDEYTTASDVRRL
AAYVRRAEFATIRQAGHFLDLEGRQQQEQLRAAILGFFGDERASAARDDAQDETLAPLGQLPALS 

 

 
Gene rhlA sintético 2 (Gs2) 
GGGAGGTGTGAAATGCCTATCGAGAAACAGGTGGTAGCGCTGCCGAGCGGACTGAAGGTCCACGTCGAGCGTCATGTGTTCGATCCG
GCCTTCGAGACGGTCATCCTCGTGAACGGCGCGCTGGCGACGACCGCGTCGTTCGGCCAGACGATTCGCTACCTGGGCGAACGCGTG
AACGCGGTGTGCTTCGACTTGCCGTACGCGGGCCAGTCGCGCCAGCACAATCCGGGCGAGTACATTCTGACGAAGGACGACGAGGTG
GAGATTCTGCTGCACCTGGCCGAGCGGTTCGAGCCGAGTTTCCTGCTGTCGGTGTCGTGGGGCGGGGTGGCGTCGCTGTTCGCGCTG
GCGCGGGGGTGCGCGAGCGTGCGGCGGGCGGTGATCGCGTCGTTCTCGCCGTTCCTGAACGACGCGATGACGGATTACGTGACGCGC
GCGCGCGATCACATCGCGGCGGGGGAGAACCTGAAGGCGGCGCAGTTGCTCAACGACACGGTGGGGCGCTACCTGCCGCGGATCATG
AAGCTGTACAACTACCGGTATCTGACGAAGCTGCCGCGCACCGAGCAGGACCAGGTGGCGTTCCACGTCGACCAGATCCTGTCGATG
CGGCCGGAGCAGTACCTGGCTTGCCTGGAGCGGATCCAGAGCCACGTGCATTTCATCAACGGCAGCTGGGACGAATACACCACCGCC
GAGGACGCCCGCCAGTTCCGCGACTACCTGCCGCACTGCAGTTTTTCGCGGGTGGAGGGCACCGGGCATTTCCTCGACCTGGAGTCC
AAGCTGGCCGCGGTACGCGTGCACCGCGCCCTGCTCGAGCACCTGCTGAAGCAACCGGAGCCGCAGCGGGCGGAACGCGCGGCGGGA
TTCCACGAGATGGCCATCGGCTACGCCTGA 

 

Enzima quimérica gerada pelo Gs2 (295 aminoácidos): 
MPIEKQVVALPSGLKVHVERHVFDPAFETVILVNGALATTASFGQTIRYLGERVNAVCFDLPYAGQSRQHNPGEYILT
KDDEVEILLHLAERFEPSFLLSVSWGGVASLFALARGCASVRRAVIASFSPFLNDAMTDYVTRARDHIAAGENLKAAQ
LLNDTVGRYLPRIMKLYNYRYLTKLPRTEQDQVAFHVDQILSMRPEQYLACLERIQSHVHFINGSWDEYTTAEDARQF
RDYLPHCSFSRVEGTGHFLDLESKLAAVRVHRALLEHLLKQPEPQRAERAAGFHEMAIGYA 

 

 
Gene rhlA sintético 3 (Gs3) 
GGGAGGTGTGAAATGCGGCGCGAAAGTCTGTTGGTATCGGTTTGCAAGGGCCTGCGGGTACATGTCGAGCGCGTTGGGCAGGATCCC
GGGCGCAGCACGGTGATGCTGGTCAACGGCGCGATGGCGACCACCGCCTCGTTCGCCCGGACCTGCAAGTGCCTGGCCGAACATTTC
AACGTGGTGCTGTTCGACCTGCCCTTCGCCGGGCAGTCGCGGCAGCACAACCCGCAGCGCGGGTTGATCACCAAGGACGACGAGGTG
GAAATCCTCCTGGCGCTGATCGAGCGCTTCGAGGTCAATCACCTGGTCTCCGCGTCCTGGGGCGGCATCTCCACGCTGCTGGCGCTG
TCGCGCAATCCGCGCGGTATCCGCAGCTCGGTGGTGATGGCATTCGCCCCTGGACTGAACCAGGCGATGCTCGACTACGTCGGGCGG
GCGCAGGCGCTGATCGAGCTGGACGACAAGTCGGCGATCGGCCATCTGCTCAACGAGACCGTCGGCAAATACCTGCCGCCGCGCCTG
AAAGCCAGCAACCATCAGCACATGGCTTCGCTGGCCACTGGCGAATACGAGCAGGCGCGCTTTCACATCGACCAGGTGCTGGCGCTC
AACGATCGGGGCTACCTGCCGGAATTCCGCCAGATCGGCTGCGCGGTGAAGTTCATCAACGGCGAGCTGGACGAGTACACGACGGCG
TCGGACGTGCGGCGGCTGGCGGCCTACGTGCGGCACTGCAGTTTTTCGCGGGTGGAGGGCACCGGGCATTTCCTCGACCTGGAGTCC
AAGCTGGCCGCGGTACGCGTGCACCGCGCCCTGCTCGAGCACCTGCTGAAGCAACCGGAGCCGCAGCGGGCGGAACGCGCGGCGGGA
TTCCACGAGATGGCCATCGGCTACGCCTGA 

 

Enzima quimérica gerada pelo Gs3 (295 aminoácidos): 
MRRESLLVSVCKGLRVHVERVGQDPGRSTVMLVNGAMATTASFARTCKCLAEHFNVVLFDLPFAGQSRQHNPQRGLIT
KDDEVEILLALIERFEVNHLVSASWGGISTLLALSRNPRGIRSSVVMAFAPGLNQAMLDYVGRAQALIELDDKSAIGH



114 
 

 

LLNETVGKYLPPRLKASNHQHMASLATGEYEQARFHIDQVLALNDRGYLPEFRQIGCAVKFINGELDEYTTASDVRRL
AAYVRHCSFSRVEGTGHFLDLESKLAAVRVHRALLEHLLKQPEPQRAERAAGFHEMAIGYA 

 

 

Gene rhlA sintético 4 (Gs4) 
GGGAGGTGTGAAATGCCTATCGAGAAACAGGTGGTAGCGCTGCCGAGCGGACTGAAGGTCCACGTCGAGCGTCATGTGTTCGATCCG
GCCTTCGAGACGGTCATCCTCGTGAACGGCGCGCTGGCGACGACCGCGTCGTTCGGCCAGACGATTCGCTACCTGGGCGAACGCGTG
AACGCGGTGTGCTTCGACTTGCCGTACGCGGGCCAGTCGCGCCAGCACAATCCGGGCGAGTACATTCTGACGAAGGACGACGAGGTG
GAGATTCTGCTGCACCTGGCCGAGCGGTTCGAGCCGAGTTTCCTGCTGTCGGTGTCGTGGGGCGGGGTGGCGTCGCTGTTCGCGCTG
GCGCGGGGGTGCGCGAGCGTGCGGCGGGCGGTGATCGCGTCGTTCTCGCCGTTCCTGAACGACGCGATGACGGATTACGTGACGCGC
GCGCGCGATCACATCGCGGCGGGGGAGAACCTGAAGGCGGCGCAGTTGCTCAACGACACGGTGGGGCGCTACCTGCCGCGGATCATG
AAGCTGTACAACTACCGGTATCTGACGAAGCTGCCGCGCACCGAGCAGGACCAGGTGGCGTTCCACGTCGACCAGATCCTGTCGATG
CGGCCGGAGCAGTACCTGGCTTGCCTGGAGCGGATCCAGAGCCACGTGCATTTCATCAACGGCAGCTGGGACGAATACACCACCGCC
GAGGACGCCCGCCAGTTCCGCGACTACCTGCCGCGCGCGGAGTTCGCGACGATCCGGCAGGCGGGGCACTTCCTGGACCTCGAGGGG
CGTCAGCAGCAGGAGCAGCTTCGCGCGGCGATCCTGGGCTTCTTCGGCGACGAGCGGGCGAGCGCGGCGCGCGACGACGCGCAGGAC
GAGACGCTCGCGCCGCTCGGTCAGTTGCCGGCGCTGTCGTGA 

 

Enzima quimérica gerada pelo Gs4 (299 aminoácidos): 
MPIEKQVVALPSGLKVHVERHVFDPAFETVILVNGALATTASFGQTIRYLGERVNAVCFDLPYAGQSRQHNPGEYILT
KDDEVEILLHLAERFEPSFLLSVSWGGVASLFALARGCASVRRAVIASFSPFLNDAMTDYVTRARDHIAAGENLKAAQ
LLNDTVGRYLPRIMKLYNYRYLTKLPRTEQDQVAFHVDQILSMRPEQYLACLERIQSHVHFINGSWDEYTTAEDARQF
RDYLPRAEFATIRQAGHFLDLEGRQQQEQLRAAILGFFGDERASAARDDAQDETLAPLGQLPALS 

 

1 As sequências sublinhadas correspondem à região Shine-Dalgarno dos genes sintetizados. Os nucleotídeos anotados 
em rosa correspondem à sequência proveniente da linhagem P. aeruginosa LFM634, já os nucleotídeos realçados em 
cinza referem-se à sequência da linhagem B. thailandensis E264. 

2 Os genes foram sintetizados pela empresa GenOne Soluções em Biotecnologia e clonados no plasmídeo pJN105 com 
as enzimas de restrição NheI e SacI. 

 

 


