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RESUMO 
 

ARRUDA-CAULKINS, J. C. de. Identificação de genes envolvidos na 
biossíntese de polihidroxialcanoatos insaturados em Burkholderia cepacia 
linhagem IPT64. São Paulo, 2008. 134f. Tese (Doutorado em Biotecnologia) – 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo. 

 

Os polihidroxialcanoatos (PHAs) são poliésteres acumulados por 

microrganismos como material de reserva. O conhecimento das vias 

bioquímicas e enzimas envolvidas na biossíntese e degradação dos PHAs é 

uma importante ferramenta para auxiliar na produção industrial. A linhagem 

Burkholderia cepacia IPT64 é capaz de acumular uma blenda composta de 

P(3HB) e P(3H4PE) a partir de sacarose. Este trabalho está focado em duas das 

principais enzimas envolvidas na biossíntese de PHAs: a β-cetotiolase (phaA) e 

a PHA sintase (phaC). A primeira está associada à especificidade pelo 

substrato, e a segunda é considerada a enzima chave na síntese de PHAs. 

Neste trabalho a linhagem mutante phaC- foi avaliada quanto à atividade 

enzimática de PHB sintase, que se constatou ter sido perdida. A presença de 

mais de uma tiolase no genoma de B. cepacia foi detectada. A inativação do 

gene phaABc identificado anteriormente, bloqueou totalmente a síntese de 

P(3HB), e não promoveu o aumento da quantidade total de polímero. Este 

resultado indica que a tiolase identificada é responsável direta do acúmulo de 

P(3HB). Outra indicação é que não há uma competição das vias de síntese dos 

dois polímeros P(3HB) e P(3H4PE), já que não houve alteração na quantidade 

de P(3H4PE) acumulado, mesmo quando P(3HB) deixou de ser acumulado. 

 

Palavras chave: Burkholderia cepacia; Polihidroxialcanoatos; poli3-hidroxi4-

pentenoato (P(3H4PE)); Polímero biodegradável; β-cetotiolase; PHA sintase. 



 
ABSTRACT 

 

ARRUDA-CAULKINS, J. C. de. Identification of genes involved in the 
biosynthesis of insaturated polyhydroxyalkanoates in Burkholderia cepacia 
IPT64 strain. São Paulo, 2008. 134p. Ph. D. thesis (Biotechnology) – Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo. 

 

The polyhydroxyalkanoates (PHAs) are polyesters accumulated by 

microorganisms as storage compounds. Knowing the biochemistry pathway and 

enzymes involved in the biosynthesis and degradation of PHAs is an important 

tool to help industrial production. The Burkholderia cepacia IPT64 strain is able to 

accumulate a blend of P(3HB) and P(3H4PE) from sucrose. The focus of this 

work is on the two main enzymes involved in PHA biosynthesis: the β-

ketothiolase (phaA) and the PHA synthase (phaC). The first one is associated 

with substrate specificity, and the second one is considered the key enzyme in 

PHA synthesis. In this work a mutant strain phaC- was evaluated on its PHB 

synthase enzymatic activity, that was discovered to have been lost. The 

presence of other thiolases in the B. cepacia genome was detected. The 

inactivation of phaABc gene identified previously, blocked totally the P(3HB) 

synthesis, and didn’t increase the polymer content. This result indicates that the 

identified thiolase is directly responsible for P(3HB) accumulation. Another 

indication is that the synthesis pathways of the two polymers, P(3HB) and 

P(3H4PE), don’t compete with each other, because the content of P(3H4PE) was 

not altered, even when the P(3HB) was not accumulated. 

 

Key words: Burkholderia; Polyhydroxyalkanoates; poly-3-hydroxy4-

pentenoate(P(3H4PE)); β-ketothiolase; PHA synthase; Biodegradable polymer. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os plásticos têm papel fundamental na sociedade moderna, podendo ser 

utilizados de várias formas, devido às suas propriedades como durabilidade, 

estabilidade e versatilidade (SQUIO e ARAGÃO, 2004; SPINACÉ e De PAOLI, 2005; 

SHAH et al., 2008). 

A durabilidade do plástico, ao mesmo tempo em que o torna um produto 

atraente para o mercado, é o que o faz indesejável também. Nos últimos anos, vem 

aumentando a consciência pública sobre os efeitos ambientais negativos dos 

plásticos derivados de petróleo. Uma das saídas encontradas por muitos países tem 

sido o desenvolvimento de plásticos biodegradáveis (REDDY et al., 2003). Dentre os 

plásticos biodegradáveis se destacam os polihidroxialcanoatos (PHAs). 

Os PHAs despertam grande interesse devido à sua versatilidade podendo ter 

propriedades similares aos plásticos convencionais e, também, por poderem ser 

sintetizados a partir de matérias-primas renováveis e resíduos industriais (DIAS et 

al., 2006; SILVA et al., 2007; VALAPPIL et al., 2007a; FONSECA et al., 2008). 

Quimicamente, os PHAs são poliésteres de diferentes hidroxiácidos (HA) que 

são sintetizados por diversos microrganismos como compostos de reserva de 

carbono, em forma de grânulos intracelulares, em condições desbalanceadas de 

crescimento pela limitação de pelo menos um nutriente essencial, e/ou excesso de 

fonte de carbono (DAWES e SENIOR, 1973; KHANNA e SRIVASTAVA, 2004).  

O conhecimento mais aprofundado sobre as vias bioquímicas e enzimas 

envolvidas na biossíntese e degradação destes polímeros vem sendo uma 

importante ferramenta, para auxiliar a produção industrial de PHAs. A bactéria mais 
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estudada no acúmulo de PHAs é a Cupriavidus necator (anteriormente denominada 

Ralstonia eutropha). A via de síntese de poli-3-hidroxibutirato (P(3HB)), por C. 

necator ocorre em três etapas catalisadas por 3 enzimas: uma β-cetotiolase (phaA); 

uma acetoacetil-CoA redutase NADPH dependente (phaB); e, uma PHA sintase 

(phaC). Esta última enzima é considerada a enzima chave para a síntese de PHAs, 

pois catalisa a ligação éster da molécula de D(-)-3-hidroxibutiril-CoA à molécula de 

poliéster já existente (STEINBÜCHEL, 1996; SUDESH et al., 2000; REHM, 2007).  

Em um projeto envolvendo a Universidade de São Paulo (USP), o Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) e a Cooperativa de 

produtores de Cana Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo (Coopersucar) foram 

isolados microrganismos capazes de acumular PHAs. Dentre os isolados uma 

linhagem identificada como Burkholderia cepacia (denominada IPT64) mostrou-se 

promissora, por ser capaz de acumular uma blenda composta de P(3HB) e poli-3-

hidroxi-4-pentenoato (P(3H4PE)), quando sacarose é empregada como única fonte 

de carbono (RODRIGUES, 1995). A insaturação presente em P(3H4PE) permite que 

este seja submetido a diversas modificações, podendo gerar polímeros com 

propriedades diferentes, aumentando seu campo de aplicação. 

Vários trabalhos envolvendo otimização das condições de cultivo e obtenção 

de mutantes da linhagem B. cepacia IPT64 já foram realizados buscando entender e 

otimizar a produção do monômero P(3H4PE) (RODRIGUES, 2000; RODRIGUES et 

al., 2000a e b; PEREIRA, 2003a; SALOMONI, 2005; ROCHA, 2007).  

Rodrigues (2000) identificou e clonou genes do operon phaCAB da linhagem 

B. cepacia IPT64 e demonstrou que estes apresentam similaridade com genes 

relacionados à síntese do monômero P(3HB) em C. necator. Com a inativação do 

gene phaC (codificador da PHA sintase), foi gerado uma linhagem mutante de B. 

cepacia IPT64 phaC negativa (phaCP

-
P) cuja proporção de 3H4PE é aumentada de 5 
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para 36%. Entretanto, a produção de PHA total sofreu uma diminuição de 92 a 94% 

no conteúdo (RODRIGUES, 2000; RODRIGUES et al., 2000b). A partir destes dados 

supõe-se que, nesta bactéria, o acúmulo de P(3H4PE), a partir de sacarose, ocorre 

por uma via metabólica diferente da via de síntese de P(3HB) contando com o 

envolvimento de outros genes. 

Estudos baseados na variação das condições de cultivo realizados por 

Pereira (2003a) permitiram obter um aumento da proporção de unidades P(3H4PE) 

de 5-7% no polímero final produzido. Salomoni (2005) buscou obter mutantes 

alterados na síntese de P(3H4PE) através de experimentos de mutagênese clássica. 

Rocha (2007) analisou o conteúdo polimérico produzido pelo mutante IPT64 phaCP

-
P, 

e constatou que apenas unidades monoméricas de 3H4PE são produzidas, sem 

ocorrer a polimerização destas.  

Na primeira etapa deste trabalho a linhagem IPT64 foi analisada quanto à 

atividade da enzima PHB sintase, tanto após crescimento em meio basal (caldo 

nutriente), como após crescimento em meio com condições apropriadas para 

acúmulo de PHAs (meio mineral com limitação de nitrogênio e excesso de fonte de 

carbono). Uma vez que o mutante IPT64 phaCP

-
P continua acumulando unidades 

monoméricas de PHAs, com um maior conteúdo de unidades de 3H4PE, buscou-se 

avaliar a atividade da PHB sintase neste mutante. 

A segunda etapa deste trabalho foi a análise do gene que codifica a enzima 

β-cetotiolase (phaA). Esta enzima participa na primeira etapa da biossíntese de 

PHAs e apresenta variação de especificidade por substrato. Isto é de fundamental 

importância na etapa de geração das unidades HA precursoras da síntese de PHAs 

(PANTAZAKI et al., 2005). A partir dos dados disponíveis dos genomas de 

diferentes espécies de Burkholderia buscou-se realizar um levantamento de todos 

os genes codificadores de cetotiolases que poderiam estar envolvidos com a síntese 
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de PHAs. E a partir dos dados levantados procurou-se relacionar estes genes 

encontrados com o acúmulo de HA precursores para a síntese de unidades de 

3H4PE em B. cepacia IPT64. 

A terceira etapa deste trabalho consistiu em obter novos mutantes da 

linhagem B. cepacia IPT64, agora com o gene da cetotiolase identificada por 

Rodrigues (2000) interrompido, gerando assim o mutante IPT64 phaA-. Este mutante 

foi analisado quanto à sua capacidade de produção de polímero, procurando avaliar 

a participação deste gene na síntese das unidades de P(3HB) e de P(3H4PE). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

O consumo global de plásticos está em torno de 200 milhões de toneladas, 

com crescimento anual em torno de 5% (SIRACUSA et al., 2008). O plástico no 

Brasil representa hoje 1,45% do PIB do país. Segundo a Associação Brasileira da 

Indústria do Plástico (ABIPLAST), o consumo per capita no Brasil chegou a 26,93 kg 

em 2007 (ABIPLAST, 2007). Os principais segmentos do mercado de plástico 

brasileiro em 2007 são apresentados na figura 1. 

l 

Figura 1 - Segmentação do mercado de transformados plásticos por aplicação 
(ABIPLAST, 2007). 
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A maior parte dos plásticos tem sua matéria-prima derivada do petróleo. 

Então, o aumento do seu consumo indica, também, um consumo maior de petróleo 

(OKADA, 2002; SHAH et al., 2008).  

Os plásticos são considerados grandes vilões ambientais devido à 

durabilidade, que leva a um longo tempo de degradação. Como estratégias para o 

tratamento dos resíduos se destacam os aterros sanitários e a reciclagem 

(MULLER, 2002; SPINACÉ e De PAOLI, 2005). O problema com os aterros é que os 

plásticos ocupam grande parte do seu volume, interferindo de forma negativa nos 

processos de compostagem e de estabilização biológica (SPINACÉ e De PAOLI, 

2005). 

O conceito de reciclagem vem se tornando muito popular em todo o mundo 

(OKADA, 2002; SHAH et al., 2008). A reciclagem pode ser dividida em três tipos 

com relação ao processo: a reciclagem mecânica ou física, a reciclagem química e a 

reciclagem energética. Vários aspectos motivam a reciclagem dos plásticos: a 

economia de energia, a preservação de fontes esgotáveis de matéria-prima, a 

redução de custos com a disposição final do resíduo etc. Ainda assim a reciclagem 

não é considerada uma atividade de alto retorno financeiro (SPINACÉ e De PAOLI, 

2005). 

Embora tenham ocorrido muitos avanços na área de reciclagem, nem sempre 

é possível recuperar todo o plástico utilizado (OKADA, 2002). Uma das saídas 

encontradas tem sido o desenvolvimento de pesquisas buscando polímeros 

degradáveis ou alteração da estrutura dos polímeros existentes de modo a torná-los 

ao menos parcialmente degradáveis (CHANDRA e RUSTGI, 1998; OKADA, 2002; 

SHAH et al., 2008). 
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Os plásticos podem ser degradados por três tipos de agentes: luz ou radiação 

de alta energia (fotodegradação), calor e oxigênio (degradação termo-oxidativa) ou 

degradação microbiológica (biodegradação) (SHAH et al., 2008 ). 

Polímeros biodegradáveis são definidos como polímeros que são degradados 

e catabolizados a dióxido de carbono e água, por microrganismos presentes no meio 

ambiente (OKADA, 2002). Os polímeros biodegradáveis podem ser divididos em 

polinucleotídeos, poliamidas, polissacarídeos, poliésteres, politioésteres, 

polifosfatos, poliisoprenóides e polifenóis (TOKIWA e UGWU, 2007). Dentre os 

poliésteres biodegradáveis destacam-se os PHAs que são o foco deste trabalho. 

 

2.1 POLIHIDROXIALCANOATOS (PHAS) 

Os PHAs constituem uma classe de poliésteres que são sintetizados por 

muitos dos gêneros bacterianos e por algumas espécies pertencentes às arquéias 

(LEE, 1996; STEINBÜCHEL e FÜCHTENBUSCH, 1998; REHM, 2007; VALAPPIL et 

al., 2007b ). Mais de 300 microrganismos produtores de PHAs foram isolados (DIAS 

et al., 2006). Em condições de limitação de pelo menos um nutriente essencial, e 

excesso de fonte de carbono, os PHAs se apresentam como compostos de reserva 

de carbono em forma de grânulos intracelulares (KHANNA e SRIVASTAVA, 2004). 

A produção de PHAs pode ocorrer tanto na fase exponencial como na fase 

exponencial tardia, ou mesmo na fase estacionária de crescimento, dependendo do 

organismo (STUBBE et al., 2005). 
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A fórmula geral destes polímeros é apresentada na figura 2. A composição da 

cadeia lateral, radical R, e o valor de n determinam a identidade da unidade 

monomérica (LEE, 1996). Dependendo da cadeia lateral, os polímeros podem 

possuir propriedades que vão desde termoplásticos (R=H, CH3, CH2CH3) a 

elastômeros (R= C3H7-C14H29). 

 
Figura 2 - Estrutura geral dos PHAs. 

 

Os PHAs podem ser classificados em dois grupos: o primeiro é formado por 

polímeros constituídos por unidades monoméricas de hidroxiácidos (HA) de cinco 

carbonos ou menos e são denominados PHAs de cadeia lateral curta (PHASCL); o 

segundo é formado por polímeros com unidades de HA contendo seis ou mais 

carbonos, denominado PHAs de cadeia lateral média (PHAMCL) (RAMSAY et al., 

1994). 

A maioria dos monômeros de PHAs possui o grupo hidroxila na posição 3 

(beta), porém já foram identificados PHAs com a hidroxila na posição 4 ou 5. Dentre 

a grande variedade de ácidos hidroxialcanóicos já detectados como constituintes de 

PHAs, incluem-se monômeros com cadeias carbônicas saturadas ou insaturadas, 

halogenadas, ramificadas com grupos substituintes lineares, cíclicos ou aromáticos, 
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entre outros (FRITZSCHE et al., 1990a, b; LENZ et al., 1990; STEINBÜCHEL; 

VALENTIN, 1995). 

O P(3HB) foi o primeiro PHA descoberto (LEMOIGNE, 1926). Os PHAs mais 

estudados e melhor caracterizados são o P(3HB) e seu co-polímero o poli(3-

hidroxibutirato-co-valerato) (P(3HB-co-3HV)) (DOI, 1990; KHANNA e SRIVASTAVA, 

2004). 

A constituição monomérica dos PHAs resultantes depende tanto do substrato 

utilizado para crescimento, como do microrganismo produtor (REDDY et al., 2003). 

Nos casos onde os monômeros apresentam estrutura química semelhante ao 

substrato, ou a algum produto do metabolismo do mesmo, são classificados como 

biossíntese a partir de substratos relacionados. Existem algumas bactérias capazes 

de produzir monômeros a partir de substratos simples, como glicose, sacarose e 

outros ainda de menor valor como, por exemplo, os óleos vegetais. Quando isso 

ocorre, a biossíntese de PHAs é classificada como biossíntese de PHAs a partir de 

substratos não relacionados (STEINBÜCHEL e VALENTIN, 1995; BRAUNEGG et 

al., 1998; SUDESH et al., 2000; STEINBÜCHEL e LÜTKE-EVERSLOH, 2003). 

 

2.1.1 PHAS INSATURADOS 

A produção de PHAs insaturados é de grande interesse, devido ao seu 

potencial para modificações químicas (FRITZSCHE et al., 1990a e b; LEE et al., 

2001). A reatividade da dupla ligação abre a possibilidade para a introdução de 

modificações estruturais, com o objetivo de se obter novos polímeros com diferentes 

propriedades físicas e químicas, aumentando as possibilidades de aplicações destes 

polímeros. Em geral, a insaturação aparece na cadeia lateral dos PHAs (LEE et al., 

2001). 
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A síntese de PHAs insaturados é reportada, principalmente em 

microrganismos produtores de PHAMCL cultivados em substrato relacionado 

(FRITZSCHE et al., 1990a e b; HUISMAN et al., 1991; KIM e CHANG, 1995, 1998; 

MADISON e HUISMAN, 1999; LEE et al., 2001), apesar de existirem trabalhos de 

algumas espécies do gênero Pseudomonas onde foram obtidos PHAs insaturados a 

partir de substratos não relacionados como frutose, butirato, acetato etc. (HUISMAN 

et al., 1991; HUIJBERTS et al., 1992, 1994; De WAARD et al., 1993). A proporção 

de síntese de monômeros saturados e insaturados por Pseudomonas está sujeita a 

regulação térmica, assim como a composição dos ácidos graxos da membrana 

lipídica. Em geral, quando cultivados a baixas temperaturas, os microrganismos 

sintetizam membranas com grandes porções de ácidos graxos insaturados. A 

presença de ácidos graxos saturados e insaturados nos PHAs está relacionada com 

a síntese de novo e a síntese de PHA. Ambos, a síntese de PHAs e a síntese de 

novo de ácidos graxos, a partir de substratos não relacionados respondem às 

mudanças na temperatura de cultivo (HUIJBERTS et al., 1992). 

Num trabalho de isolamento e seleção realizado no IPT, foram identificadas 

novas linhagens de Burkholderia capazes de acumular PHA. Após análises, foi 

constatado que um isolado de B. cepacia é capaz de acumular uma blenda 

composta dos homopolímeros P(3HB) e P(3H4PE) (Figura 3) (RODRIGUES et al., 

1995; VALENTIN et al., 1999; RODRIGUES, 2000), a partir de substratos não 

relacionados (RODRIGUES et al., 1995).  
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Figura 3 - Fórmula estrutural do polímero P(3H4PE). 

A biossíntese de PHAs contendo a unidade insaturada 3H4PE já havia sido 

observada anteriormente em Rhodospirillum rubrum, quando cultivada em ácido 4-

pentenóico como substrato precursor (ULMER et al., 1994). A linhagem Burkholderia 

cepacia IPT 64, isolada no Brasil, apresenta a vantagem de poder acumular 

P(3H4PE) a partir de substratos simples como sacarose, além de ser aeróbia e 

apresentar um crescimento rápido. Entretanto, o conteúdo de 3H4PE no polímero é 

baixo (<10%) (RODRIGUES, 2000). 

A insaturação do P(3H4PE), devido ao grupo lateral vinil, abre a possibilidade 

de se inserir várias modificações químicas, incluindo reações cruzadas, 

funcionalização da dupla ligação (VALENTIN et al., 1999), incorporação de 

substâncias bioativas, possibilidade de introduzir  grupos que resultem em 

meloramento de propriedades hidrossolúveis, através do aumento do seu caráter 

hidrofílico (BEAR et al., 1997).  

 

2.1.2 PROPRIEDADES, APLICAÇÕES PRÁTICAS DOS PHAS E SUA PRODUÇÃO INDUSTRIAL 

Os PHAs possuem uma grande variedade de propriedades mecânicas que 

vão do cristalino ao elástico, dependendo da composição monomérica e seu peso 
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molecular, o que os torna aplicáveis em diversas áreas (KHANNA e SRIVASTAVA, 

2004; LEE et al., 2003). Dependendo da propriedade desejada, para as mais 

variadas aplicações, os PHAs podem ser utilizados na forma de blendas, terem sua 

superfície modificada ou combinada com outros polímeros, enzimas ou mesmo 

materiais inorgânicos (CHEN e WU, 2005). 

A principal expectativa quanto ao uso dos PHAs é como substituinte dos 

polímeros derivados de petróleo. Aplicações como embalagens e filmes e seu uso 

em artigos de higiene como fraldas já foram descritas. As aplicações potenciais na 

agricultura incluem encapsulação de sementes, encapsulação de fertilizantes para 

sua liberação lenta etc. (VERLINDEN et al., 2007). 

Por serem biodegradáveis, termoprocessáveis e em geral biocompatíveis, os 

PHAs se tornaram atrativos como biomateriais tanto nos aparatos de medicina 

convencional, como na engenharia de tecidos. Vários testes em modelos animais 

têm mostrado que os polímeros da família dos PHAs são compatíveis com uma 

grande gama de tecidos. Nos últimos anos os PHAs e os compósitos deles 

derivados estão sendo utilizados no desenvolvimento de aparatos médicos, desde 

implantes até na liberação controlada de drogas (MARTIN e WILLIANS, 2003; 

WILLIANS e MARTIN, 2003; VALLAPIL et al., 2006).  

Por ser altamente cristalino, o P3HB tem muitas limitações no que diz 

respeito às suas aplicações. Por outro lado, o copolímero P(3HB-co-3HV) é mais 

flexível, com uma gama maior de aplicabilidade (STEINBÜCHEL, 1996).  

O copolímero P(3HB-co-3HV) foi lançado no mercado sob a marca Biopol™, 

pela “Imperial Chemical Industries” (ICI), no fim dos anos oitenta. Na metade dos 

anos noventa, a Monsanto adquiriu os direitos para a comercialização e pesquisa do 

Biopol™ e seus copolímeros. Em 1998 esta empresa decidiu interromper a linha de 
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pesquisa e comercialização deste biopolímero. Em 2001, a empresa americana 

Metabolix Inc. adquiriu os direitos do Biopol™ da Monsanto e está desenvolvendo a 

produção em larga-escala (McCARTHY, 2003; WILLIAMS e MARTIN, 2003).  

Em meados da década de 90, teve início no Brasil o desenvolvimento de 

tecnologia para a produção de plásticos biodegradáveis e biocompatíveis 

empregando matéria-prima renovável pela agricultura, em especial derivados da 

cana-de-açúcar, a partir de um projeto cooperativo desenvolvido pelo IPT, 

Coopersucar e USP (DIAS, 2008).  

Em 1997, foi desenvolvido o projeto de uma unidade piloto de produção em 

Serrana-SP. Com as alterações introduzidas e os dimensionamentos dos 

equipamentos das diferentes seções da produção em 2000, a planta foi remodelada 

e adequada, operando ao fim deste ano com a capacidade de 50 t/ano. A empresa 

que construiu a planta piloto, e é responsável por sua operação, é a PHB Industrial 

S/A. Além da planta piloto a empresa é proprietária de uma marca registrada: a 

“Biocycle”. Praticamente toda a produção é exportada para empresas nos Estados 

Unidos, no Japão e Alemanha (MOLINARI, 2006).  

Uma vantagem do produto nacional é o preço: do quilo do polímero de cana-

de-açúcar, cerca de US$ 5, enquanto o quilo de outros plásticos biodegradáveis 

provenientes, por exemplo, da beterraba ou do milho, custa US$ 14 (MOLINARI, 

2006). Uma das razões do preço competitivo vem do fato das instalações da fábrica 

ser totalmente auto-suficientes: a cana fornece a matéria-prima, o açúcar e um 

álcool especial, chamado superior, usado na etapa final da fabricação. O bagaço de 

cana é usado para gerar energia elétrica e vapor, necessários ao processo 

industrial.  
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A Injecom, empresa paulistana que produz objetos de plástico injetado, 

começou a comercializar em novembro de 2006 os invólucros de P3HB para mudas. 

“Votorantim S/A” e “International Papers S/A”, gigantes da indústria de papel e 

celulose, estão na lista de interessados pelo novo produto (MOLINARI, 2006). 

 

2.2 BIOSSÍNTESE DE PHAS 

A biossíntese de PHAs é um aspecto amplamente estudado. O conhecimento 

mais aprofundado sobre as vias bioquímicas e enzimas envolvidas na biossíntese e 

degradação destes polímeros vem sendo uma importante ferramenta para auxiliar a 

produção industrial de PHAs (STEINBÜCHEL et al., 1992; STEINBÜCHEL, 1996). 

Os microrganismos são capazes de produzir monômeros de PHAs a partir de 

várias fontes de carbono. Muitas vias metabólicas para a geração destes 

monômeros têm sido propostas. As vias de biossíntese de PHAs são, geralmente, 

divididas em dois principais grupos, baseado na composição monomérica dos PHAs. 

Um grupo se refere à síntese de PHASCL e tem a Cupriavidus necator como seu 

organismo representante. O segundo grupo se refere à síntese de PHAMCL e tem 

como principais representantes bactérias do gênero Pseudomonas com rRNA  de 

homologia do tipo I. A maior parte dos procariotos sintetiza PHB, e os PHAMCL são o 

segundo tipo de PHAs mais frequentemente detectados (Figura 4). O (R)-3-

hidroxibutiril-CoA é o substrato para a PHA sintase (codificada por phaC) e 

precursor direto para a biossíntese de PHB (REHM, 2006).  Os PHAMCL são 

sintetizados pela conversão de intermediários do metabolismo de ácidos graxos a 

(R)-3-hidroxiacil-CoA.  
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A biossíntese de PHB por C. necator envolve a condensação de duas 

moléculas de acetil-CoA, catalisada pela enzima  β-cetotiolase (codificada por phaA) 

que leva à formação de acetoacetil-CoA. Este, por sua vez, é reduzido a (R)-3-

hidroxibutiril-CoA, por uma acetoacetil-CoA redutase (R)-específica ( codificada por 

phaB) (Figura 4). A posição do carbono oxidado no monômero pode variar, sendo 

encontrado nos carbonos 3, 4 ou 5, mas o mais comum é no carbono 3. A bactéria 

que tem a via biossintética de PHA mais bem estudada é C. necator. As enzimas 

envolvidas na biossíntese de PHA desta bactéria foram isoladas e caracterizadas 

quanto à estrutura e especificidade de substrato (HAYWOOD et al., 1988a e b; 

REHM e STEINBÜCHEL, 1999).  

 

 
 

Figura 4 – Rotas metabólicas para a síntese de PHA (adaptado de REHM, 2006). 
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A variedade de monômeros incorporados pelas bactérias do gênero 

Pseudomonas é muito ampla (SUDESH et al., 2000). Pelo menos duas diferentes 

rotas metabólicas são descritas para a síntese dos tioésteres 3-hidroxiacil-CoA, que 

servem de substrato para a PHA sintase: (i) a β-oxidação é a principal via utilizada 

quando ácidos graxos são utilizados como fonte de carbono; e, (ii) a síntese de novo 

é a rota principal durante o crescimento em fontes de carbono não relacionadas 

como carboidratos, que são metabolizadas a acetil-CoA (Figura 4) (SUDESH et al., 

2000).  

Os genes codificadores das enzimas envolvidas na formação dos PHAs não 

estão, necessariamente, no mesmo agrupamento genético (“cluster”) e a 

organização dos genes varia de espécie para espécie (Figura 5) (REDDY et al., 

2003).  
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Figura 5 – Organização genética de operons contendo os genes para a síntese de PHA. 
PhaC/C1/C2: PHA sintase; phaE, subunidade de PHA sintase; phaA, β-
cetotiolase; phaB, acetoacetil-CoA redutase; phaR, regulador de proteína; ORF, 
“open reading frame” com função desconhecida; phaZ, PHA despolimerase; phaD, 
“open reading frame” com função desconhecida (adaptado de REHM, 2003). 
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2.3 PRINCIPAIS PROTEÍNAS ENVOLVIDAS NA BIOSSÍNTESE E DEGRADAÇÃO DE 

PHAS 

2.3.1 ß-CETOTIOLASE (PHAA) 

As enzimas pertencentes à superfamília tiolase catalisam a formação da 

ligação carbono-carbono (HAAPALAINEN et al., 2006). Baseado em sua 

especificidade pelo substrato e função fisiológica, as tiolases podem ser 

classificadas em dois tipos: as degradativas e as biossintéticas (MODIS, 2000; LIU 

et al., 2002; PANTAZAKI et al., 2005). 

As tiolases do tipo I (degradativas), denominadas de acetil-CoA 

aciltransferase ou tiolase β-cetoacil-CoA (E.C. 2.3.1.16), apresentam especificidade 

para substratos de cadeia longa, e estão envolvidas na β-oxidação de ácidos 

graxos. As tiolases do tipo II (biossintéticas), denominadas de acetil-CoA 

acetiltransferase ou tiolase acetoacetil-CoA (E.C. 2.3.1.9), apresentam 

especificidade por acetoacetil-CoA, e estão envolvidas em vias biossintéticas como 

síntese de corpos cetônicos, iniciação da cadeia de isoprenóides e síntese de PHB 

(LIU et al., 2002). Em geral, as tiolases catalisam a quebra reversível de 3-cetoacil-

CoA em acil-CoA e acetil-CoA (Figura 6). 

2CHB3 BCOSCoA    CHB3 BCOCHB2 BCOSCoA + CoASH 

Figura 6 – Reação reversível catalisada pela β-cetotiolase. 

As enzimas do tipo II atuam tanto na biossíntese (reação de condensação), 

como na degradação de P(3HB) (reação de tiólise). A regulação da reação de 

condensação ocorre pela concentração celular de coenzima A. Assim, altas 

concentrações de CoA fazem com que a reação ocorra no sentido contrário ao da 

biossíntese de PHAs (OEDING e SCHLEGEL, 1973; LAFFERTY et al., 1988).  

tiólise 

condensação 



 

 

41 

 

C. necator possui pelo menos três enzimas β-cetotiolases diferentes, cujos 

genes codificadores são designados: phbABCn B, bktBBCn B e bktCBCn B (SLATER et al., 1997). 

Quando avaliadas quanto à sua atividade na reação reversa (tiólise), estas enzimas 

apresentaram especificidades de substrato distintas. A enzima codificada por phbABCn B 

é a mais ativa e exerce um papel importante na biossíntese de P(3HB), limitando-se 

à produção de acetoacetil-CoA (HAYWOOD et al., 1988b). Slater e colaboradores 

(1997) demonstraram que a enzima codificada pelo gene bktBBCn B exerce um papel 

importante para a polimerização de unidades monoméricas diferentes de 3HB como, 

por exemplo, 3HV. Existem indicações que phbABCn B e/ou bktCBCn B formam oligômeros 

mistos com bktBBCn B, resultando num amplo espectro de especificidade de substrato 

(STEINBÜCHEL, 1996; SLATER et al., 1997). No trabalho de seqüenciamento do 

genoma de C. necator H16, foram encontrados 37 genes isólogos de phaA, mas as 

suas especificidades quanto ao substrato não foram avaliadas (POHLMANN et al., 

2006). 

2.3.2 ACETOACETIL-COA REDUTASE (PHAB)  

Foram detectadas duas enzimas acetoacetil-CoA redutases em C. necator, 

uma NADPHP

-
P dependente e outra NADH P

-
P dependente. Ambas foram estudadas 

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

enzima NADPH-dependente catalisa a oxidação de D(-)-3-hidroxiacil-CoA de cadeia 

com 4 a 6 átomos de carbono. A enzima NADH-dependente é ativa com moléculas 

de D(-) e L(+) 3-hidroxiacil-CoA de cadeia curta e média (C4 e C10); no entanto, na 

reação de redução, esta enzima forma apenas moléculas de L(+)-3-hidroxiacil-CoA 

e, portanto, não participa da via de biossíntese de PHA, uma vez que não forma o 

substrato da enzima seguinte (STEINBÜCHEL, 1996; SLATER et al., 1997).  
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2.3.3 PHA SINTASE (PHAC) 

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

catalisa o passo decisivo da via: a polimerização das unidades. Esta enzima é 

estereoespecífica para os estereoisômeros R. PHA sintases apresentam um grande 

espectro de especificidade de substrato, e assim uma grande variedade de 

monômeros podem ser polimerizados (SUDESH et al., 2000) 

Até o presente, as seqüências dos nucleotídeos codificadores de 88 PHA 

sintases, de 68 bactérias, já foram obtidas. Levando em consideração as estruturas 

primárias, as quais foram preditas a partir das seqüências dos genes codificadores, 

as PHA sintases foram classificadas em quatro tipos. Desta forma, a sua 

especificidade com relação ao substrato também pode ser prevista. Os quatro tipos 

de PHA sintases estão mostrados na tabela 1 (REHM, 2007). 

       Tabela 1 -Tipos de PHA sintases bacterianas  

Tipo de PHA 
sintase 

Especificidade pelo 
Substrato 

Bactéria 
representativa 

I 3HASCL-CoA (C3-C5) 
4HASCL-CoA 

5HASCL-CoA, 3MASCL-CoA 

Cupriavidus 
necator 

II 3HAMCL-CoA (>C5) Pseudomonas 
aeruginosa 

III 3HASCL-CoA 
3HAMCL-CoA (C6-C8) 

4HA-CoA, 5HASCL-CoA 

Allocromatium 
vinosum 

IV 3HASCL-CoA Bacillus 
megaterium 

 

Muitos estudos mostram que a enzima PHA sintase encontra-se na superfície 

dos grânulos de PHAs (Figura 7) (REHM, 2003; STUBBE e TIAN, 2003). O 

crescimento da cadeia polimérica, que permance covalentemente ligada à enzima, 

converte a enzima que é inicialmente solúvel, para uma molécula anfifática. A 
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molécula anfifática sofre um processo de auto-montagem, que é supostamente 

similar à formação de uma micela (REHM, 2003). 

 

 

Figura 7 – Representação esquemática de um grânulo de PHA. 

 

2.3.4 PHA DESPOLIMERASE (PHAZ) 

Bactérias podem possuir polihidroxialcanoato (PHA) despolimerases intra 

e/ou extracelulares. As extracelulares são as responsáveis pela degradação dos 

PHAs cristalinos liberados no ambiente (SUDESH et al., 2000). Já as intracelulares 

estão envolvidas na reutilização interna dos PHAs (STUBBE et al., 2005). O 

tamanho da cadeia polimérica é quase constante durante a degradação de P(3HB). 

Isto sugere que a despolimerase intracelular é uma hidrolase do tipo exo, que age 

na porção carboxi terminal da cadeia polimérica.  
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O mecanismo de ação da despolimerase intracelular é diferente da 

extracelular que ataca os PHAs na forma cristalina, devido à natureza amorfa das 

inclusões intracelulares dos PHAs (SUDESH et al., 2000). Estudos recentes têm 

demonstrado que a degradação, tanto extra como intarcelular dos PHAs é um 

mecanismo complexo, onde várias despolimerases e outras enzimas, ainda não 

caracterizadas, são necessárias (LUENGO et al., 2003). 

2.3.5 PHASINAS (PHAP) 

As inclusões intracelulares de PHAs consistem em uma porção hidrofóbica de 

PHA amorfo, que é cercada por uma membrana fosfolipídica composta por proteínas 

catabólicas e não-catabólicas. Dentre as proteínas não catabólicas incluem-se um 

grupo de proteínas denominado PHAsinas (PHAP). O termo “phasing” (PHA-

oleosina) foi dado em analogia a uma classe de proteínas anfifáticas chamadas 

oleosinas (POTTER, STEINBÜCHEL, 2005). PHAsinas são pequenas proteínas 

hidrofóbicas, que agem como uma barreira entre o citoplasma celular e o polímero, 

evitando sua interação com outros componentes celulares (ALMEIDA et al., 2007). 

Elas estão envolvidas na estabilização das inclusões hidrofóbicas de PHAs amorfos, 

no citoplasma hidrofílico.  

A função exata das PHAsinas não está clara, mas tem sido demonstrado que 

elas afetam o tamanho dos grânulos de PHAs e a quantidade de polímero 

acumulado (SUDESH et al., 2000; YORK et al., 2001; POTTER e STEINBÜCHEL, 

2005; ALMEIDA, 2007). Apesar das similaridades quanto à função e regulação, as 

PHAsinas de diferentes bactérias não apresentam sequências homólogas (YORK et 

al., 2001). 

2.3.6 ENOIL-COENZIMA A HIDRATASE (R)-ESPECIFICA (PHAJ) 



 

 

45 

 

Quando a fonte de carbono é oxidada através da β-oxidação, a enoil-CoA 

hidratase (R) específica (PHAJ) catalisa a oxidação do enoil-CoA ao (R)-3-

hidroxiacil-CoA, para que este possa ser utilizado pela PHA sintase (FUKUI et al. 

1976; SUDESH et al., 2000). 

Em Aeromonas caviae, além de converter crotonil-CoA a (R)-3 hidroxibutiril-

CoA, a enoil-CoA hidratase converte pentenoil-CoA e hexenoil-CoA a precursores 

de PHA (MADISON e HUISMAN, 1999). Quatro tipos de genes phaJ foram 

encontrados no genoma de P. aeruginosa. Dos quatro, apenas o produto gênico de 

phaJ1BPa B é ativo para a enoil-CoA de cadeia curta (C4 a C6), os outros 3 produtos 

gênicos de phaJ (phaJ2BPa B, phaJ3BPa B e phaJ4BPa B) estão ativos para enoil-CoAs de 

cadeia longa (C6 a C12). Levando em consideração a distribuição e variação dos 

genes phaJ, podem existir outras enzimas enoil-CoA hidratases (R)-específicas com 

diferentes propriedades, em comparação com as proteínas PHAJ já identificadas 

(TSUGE et al., 2003). 

 
 
2.3.7 TRANSACILASE (PHAG) 

A síntese de novo é a rota principal durante o crescimento em fontes de 

carbono não relacionadas como os carboidratos, que são metabolizadas a acetil-

CoA. Como os intermediários desta via formam (R)-3-hidroxiacil-ACP (proteína 

carregadora de grupos acila), uma etapa adicional é necessária para a conversão a 

(R)-3-hidroxiacil-CoA. Esta etapa é catalisada pela transacilase PHAG. Esta 

transacilase específica catalisa a transferência do grupo funcional do (R)-3-

hidroxiacil-ACP  ao CoA (REHM et al., 1998; SUDESH et al., 2000; HOFFMAN et al., 

2000). 

2.3.8 ACETIL COENZIMA A SINTETASE 
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Estas enzimas catalisam estéreo-seletivamente a formação da ligação 

carbono-carbono e são potencialmente eficientes para a síntese de moléculas 

orgânicas complexas. O ácido acrílico foi caracterizado como sendo um bom 

substrato para esta enzima (PATEL e WALT,1987). 

 

2.4 ESTRATÉGIAS EMPREGADAS PARA A CLONAGEM, IDENTIFICAÇÃO E 

MUTAÇÃO DE GENES ENVOLVIDOS NA BIOSSÍNTESE DE PHAS 

Na tabela 2 estão listadas algumas técnicas que costumam ser utilizadas na 

identificação de genes envolvidos na biossíntese de PHAs. Elas variam na qualidade 

de resultados e no tempo/estrutura necessário/a para a realização dos 

procedimentos (REHM e STEINBÜCHEL, 1999). Neste trabalho foram utilizadas as 

estratégias A, C, D e G descritas na tabela 2. 
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Tabela 2 - Estratégias para identificação e clonagem de genes envolvidos na biossíntese de 
PHAs. 

Estratégias Princípio e método aplicado 
A Análise enzimática 
B Sonda de gene homólogo (hibridização) obtida partir de 

mutagênese com transposon 
C Sonda de gene heterólogo (hibridização) obtida a partir de 

fragmentos de DNA de genes conhecidos 
D Conformidade de Oligonucleotídeos (hibridização ou PCR) 
E Oligonucleotídeo delineado com base na sequência N-terminal do 

aminoácido da enzima 
F Seleção de colônias opacas de microrganismos PHA-negativos que 

expressam o operon de PHAs heterólogo. 
G Análise da sequência genômica e aplicação da técnica de PCR 

FONTE: REHM e STEINBÜCHEL, 1999 
 
2.4.1 ESTUDO DE MUTANTES ALTERADOS NOS GENES DE BIOSSÍNTESE DE PHAS  

Diversas estratégias para obtenção de mutantes têm sido exploradas para a 

obtenção de mutantes alterados na síntese de PHAs. Nos estudos de genética 

clássica, obtenção de mutantes é a chave para identificar genes e entender sua 

função pela observação da alteração do fenótipo do organismo mutante. Existem 

trabalhos (STEINBÜCHEL E PIEPER, 1992; VALENTIN et al.,1993; SALOMONI, 

2005) onde foram obtidos mutantes, via mutação clássica, alterados na síntese de 

PHAs. 

O isolamento de genes pela técnica do DNA recombinante abriu diferentes 

abordagens para a mutagênese. Hoje é possível introduzir qualquer alteração 

(mutação) desejada num gene clonado e determinar o efeito desta modificação, 

substituindo-se o fragmento de DNA contendo a modificação pelo gene alelo 

selvagem presente no cromossomo bacteriano. 

A introdução de mutação pontual na seqüência de DNA que promove a 

alteração de um resíduo de aminoácido na proteína (também conhecida como 
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mutação sítio dirigida) envolvida na síntese de PHAs, tem sido bastante explorada 

(TIAN et al., 2005; ZHENG et al., 2005). Outros tipos de mutações utilizados são a 

mutagênese randômica, promovida por agentes mutagênicos e/ou promovida por 

transposons (SIMON et al., 1983; 1AMARA et al., 2002; SOLAIMAN et al., 2003; 

O'LEARY et al., 2005). 

Genes clonados podem ser alterados por muitos procedimentos de 

mutagênese in vitro, que podem levar à introdução de deleções (“knock-out”), 

inserções (que promovem a interrupção gênica), ou uma simples alteração em um 

único nucleotídeo (COOPER e HAUSMAN, 2004). No estudo de microrganismos 

produtores de PHAs, a construção de mutantes “null” contendo deleções 

(provocadas por “knock-out”) ou inserções (de fragmentos de DNA contendo genes 

de resistência a antibióticos) em genes envolvidos na biossíntese é uma ferramenta 

muito utilizada (RODRIGUES et al., 2000b; HANG, et al., 2002; HU et al., 2005). 

Para a construção destes mutantes primeiramente in vitro, é realizada a alteração no 

gene alvo, e em seguida, esta fusão é introduzida no cromossomo da bactéria, por 

recombinação homóloga (ÉTIENNE, 2003). 

Neste trabalho, dois dos principais genes envolvidos na síntese de PHAs, já 

clonados e identificados por Rodrigues (2000), foram o foco deste trabalho: phaABBC B 

(β-cetotiolase) e  phaCBBc B (PHA sintase). A atividade enzimática da enzima PHA 

sintase foi avaliada tanto em B. cepacia IPT64 como na linhagem mutante  IPT64 

phaCP

-
P, no que diz respeito à sua especificidade.  

Ainda, utilizando-se ferramentas de bioinformática, foram buscados genes no 

genoma seqüenciado de B. cepacia AMMD identificados como codificadores de β-

cetotiolases biossintéticas, e genes com alta similaridade com a β-cetotiolase já 

identificada na linhagem IPT64. Esta abordagem permitiu a constatação da 

existência de vários genes codificadores de tiolases com potencial envolvimento na 
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síntese de PHAs. O gene phaABBc B (codificador de β-cetotiolase já identificado) foi 

interrompido inserindo-se em seu interior a sequencia de DNA Cm P

R
P. Este fragmento 

de DNA foi empregado na transformação genética da linhagem IPT64, obtendo-se 

um mutante phaABBc B “null”. A produção de PHAs foi avaliada. Os resultados sugerem 

que o gene phaABBc B que sofreu o “knock-out” está envolvido com a síntese de 

unidades HA específicas para a produção de P(3HB), uma vez que a síntese de 

3H4PE permanece presente neste novo mutante. 

 

2.5 AS LINHAGENS B. CEPACIA IPT64 E IPT64 PHAC- 

A linhagem Burkholderia cepacia IPT64 é uma bactéria promissora na síntese 

de PHAs, pois é capaz de acumular uma blenda de P(3HB) e P(3H4PE) a partir de 

substratos não relacionados, onde a proporção do monômero 3H4PE é em torno de 

1,1% do PHA total acumulado (RODRIGUES, 2000; PEREIRA, 2003; ROCHA, 

2007). A insaturação presente no P(3H4PE) permite que este seja submetido a 

diversas modificações podendo gerar polímeros com propriedades diferentes, 

aumentando seu campo de aplicação. 

Os genes codificadores da via de biossíntese de P(3HB) na linhagem IPT64 

foram identificados, clonados, e caracterizados (RODRIGUES, 1995; RODRIGUES 

et al., 2000a). Dentre os genes identificados, está o que codifica a enzima PHA 

sintase (phaCBBc B) com especificidade para polimerização de unidades de 3HB, sendo 

assim denominada PHB sintase. Rodrigues (2000) gerou um mutante “null” com o 

gene da PHB sintase interrompido, denominado phaCP

-
P. Este mutante apresentou 

uma redução de 92 a 94% do conteúdo polimérico total, mas a proporção de 

unidades 3H4PE aumentou de 5 para 36%, indicando a existência de um outro gene 

responsável pela formação de unidades de 3H4PE (RODRIGUES, 2000; 
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RODRIGUES et al., 2000a). A composição monomérica dos PHAs é determinada 

pela preferência da PHA sintase por um determinado substrato e a disponibilidade 

do mesmo (GREEN et al., 2002). 

Supõem-se que a síntese de P(3H4PE) ocorra por uma via metabólica 

diferente da usual de P(3HB) onde enzimas com especificidades diferentes estariam 

envolvidas. Schulz (1983) apresenta duas vias para o metabolismo degradativo do 

ácido 4-pentenóico em mitocôndria, onde um dos intermediários é uma molécula de 

3-hidroxi-4-pentenoil-CoA, que potencialmente poderia ser precursor para a síntese 

de unidades de 3H4PE (Figura 8). 

No metabolismo descrito por Schulz (1983), a molécula 2,4-pentadienoil-CoA 

pode seguir 2 fluxos: o de maior rendimento, onde a molécula é metabolizada até 

chegar a propionil-CoA + acetil-CoA; e um outro, de menor rendimento, onde é 

degradada diretamente via β-oxidação até acril-CoA + acetil-CoA.. Em ensaios 

enzimáticos in vitro, onde o pH é menor que 7, apenas 10% do composto 2,4-

pentadienoil-CoA segue a via de β-oxidação, aumentando para 33% quando em pH 

7,8 (Schulz, 1983). Esse modelo metabólico explica os resultados obtidos por 

Salomoni (2005) onde, quando fornecido ácido 4-pentenóico para a linhagem IPT64, 

obteve-se unidades de 3HB e 3HV, indicando que o ácido foi consumido pela via de 

maior rendimento 

O fato da segunda via ter um baixo rendimento pode ser explicado por 

diversas razões: a hidratação do 3-hidroxi-4-pentenoil-CoA pela crotonase é 

termodinamicamente desfavorável; a molécula 3-ceto-4-pentenoil-CoA não é um 

bom substrato para a 3-cetoacil-CoA tiolase; o composto 3-ceto-4-petenoil-CoA é 

um inibidor efetivo da ação da 3-cetoacil-CoA tiolase, tanto no sentido de 

degradação como no de biossíntese.  
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Figura 8 – Via degradativa do ácido 4-pentenóico em mitocôndria. (A) Via de menor 
rendimento, levando a acrilil-CoA e acetil-CoA. (B) via de maior rendimento, 
levando a propionil-CoA e acetil-CoA. As enzimas envolvidas na degradação 
são: (1) acil-CoA sintetase; (2) acil-CoA desidrogenase; (3) crotonase; (4) L-3-
hidroxiacil-CoA desidrogenase; (5) 3-cetoacil-CoA tiolase; (6) 2,4-pentadienoil-
CoA redutase; (7) cis-∆ P

3
P-trans -∆ P

2
P- enoil-CoA isomerase. (Adaptado de 

SCHULZ, 1983). 
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A reação no sentido da biossíntese é a de interesse neste trabalho, pois 

levaria ao precursor de 3H4PE. Para a reação de biossíntese Schulz (1983) propôs 

que a formação do complexo enzima-substrato é feita por uma ligação forte do 

substrato ao sítio ativo da enzima, inibindo a enzima completamente e de maneira 

irreversível. Essa inibição irreversível pode ser conseqüência de diferentes reações 

entre a enzima e o inibidor, como p. ex.: (a) uma ligação covalente entre toda a 

molécula do inibidor e a enzima; ou, (b) a formação da ligação covalente entre a 

enzima e o resíduo acrilil derivado do 3-ceto-4-pentenoil-CoA (SCHULZ, 1983).  

Alguns trabalhos em biorreatores, onde diferentes condições de cultivo e 

diferentes substratos foram testados (PEREIRA, 2003; ROCHA, 2007). Conseguiu-

se aumentar a proporção do monômero P(3H4PE) em até 1,6% no PHA total 

acumulado. Já Salomoni (2005), ao fornecer ácido 4-pentenóico à linhagem 

constatou que este substrato, relacionado à síntese de P(3H4PE) em R. rubrum 

(LENZ et al., 1990; ULMER et al., 1994; BALLISTRERI et al., 1995), não é um 

precursor direto para a síntese deste polímero em B. cepacia IPT64. Salomoni 

(2003) obteve três mutantes que além de 3HB e 3HV também se mostraram 

capazes de acumular 3H4PE, a partir do ácido 4-pentenóico. 
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6 CONCLUSÕES  

A partir dos resultados obtidos neste trabalho é possível concluir: 

a) A produção da enzima PHA sintase específica para unidades de 3HB não 

é expressa na linhagem mutante B. cepacia IPT64 phaCP

-
P; 

b) No genoma de B. cepacia foram encontradas várias sequências de 

aminoácidos com alta similaridade da enzima β-cetotiolase. Estas proteínas estar 

envolvidos no acúmulo de unidades não usuais de PHAs; 

c) O gene phaA3, similar ao gene bktB de C. necator, encontrado nos 

genomas de B. cepacia, de B. cenocepacia e B. ambifaria encontra-se a mais de 1 

Mb de distância do operon identificado como principal na síntese de PHAs nestas 

bactérias. Nas demais espécies de Burkholderia, este gene aparece a cerca de 5 Kb 

de distanciado principal operon de síntese de PHAs, como em C. necator; 

d) O gene codificante para a proteína PHAsina aparece em um operon 

distinto do identificado como principal  de síntese de PHAs nas espécies B. cepacia, 

de B. cenocepacia e B. ambifaria.  

e) Em todos os genomas completos das bactérias do gênero Burkholderia, é 

encontrado, pelo menos, um operon claramente envolvido na síntese de PHAs; 

f) A inativação do gene phaABBc B na linhagem IPT64 levou ao total bloqueio da 

síntese de 3HB, mas monômeros de 3H4PE ainda foram detectados por 

cromatografia gasosa. Apesar da síntese de unidades 3HB ter sido bloqueada, a 

síntese de unidades 3H4PE manteve-se presente, embora reduzida. Este dado 

indica que não há uma ligação direta entre as vias de produção de 3HB e 3H4PE, 

pois o bloqueio da síntese do primeiro não alterou a síntese do segundo. 
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