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RESUMO 

 

O polihidroxialcanoato (PHA) é uma classe de biopolímero produzido por micro-organismos 

procariontes. Em função das características de biodegradabilidade e propriedades semelhantes 

aos polímeros petroquímicos, apresentam inúmeras aplicações comerciais. Entretanto o alto 

custo de produção tem impedido seu uso. A fim solucionar essa problemática tem-se realizado 

a prospecção de bactérias com elevada produtividade de PHA e capacidade de crescer em 

meios de baixo custo. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar as bactérias 

marinhas coletadas no Oceano Atlântico Sul quanto à capacidade de produção de PHA. Para 

tanto, 155 organismos foram avaliados pelo método de coloração com vermelho do Nilo com 

cultivo em meio ágar marinho comercial (AM) ou ágar marinho mineral (AMM), 

suplementado com amido, carboximetilcelulose (CMC), glicerol, glicose e Tween 80. Foi 

verificado que 41% da população produziu o PHA em pelo menos uma das condições 

testadas. O maior número de organismos produtores de PHA foi identificado quando 

acrescido amido no meio de cultivo (30 isolados), em seguida 27, 23, 22 e 10 organismos 

foram classificados como produtores nos ensaios acrescidos de CMC, glicerol, glicose e 

Tween. Após a identificação e seleção dos organismos produtores de PHA foi realizada a 

produção de PHA em diferentes condições de cultivo com objetivo de selecionar os 

organismos e substratos mais promissores. Entre os isolados avaliados, dois apresentaram 

grande potencial quando cultivados em glicerol (LAMA 677 e LAMA 685). Quando estes 

organismos foram cultivados em meio de baixo custo, alcançaram os melhores resultados de 

conteúdo de polímero na cultura formulada de água do mar e 5% (v/v) de glicerol residual, os 

isolados LAMA 677 e LAMA 685 acumularam 31,7 e 53,6% (g/g) de P(3HB) nas células. 

Verificou-se que os organismos apresentaram valores de biomassa e acúmulo de P(3HB) 

inferiores com o aumento da concentração de glicerol residual, esse fato pode ser explicado 

pela presença de impurezas contidas no substrato afetarem o metabolismo dos organismos. 

Diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que os organismos selecionados apresentam 

grande potencial para síntese de P(3HB) com o uso de glicerol como fonte de carbono, 

ressalta-se ainda que o glicerol residual e a água do mar são alternativas interessantes para 

reduzir os custos de produção do P(3HB). 
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ABSTRACT 

 

Polyhydroxyalkanoate (PHA) is a class of biopolymer produced by prokaryote 

microorganisms. Due to its characteristics of biodegradability, and its similar properties to 

petrochemical polymers, it has numerous commercial applications, but the high cost of 

production has prevented its use. To resolve this problem, prospecting has been carried out, 

looking for strains with high PHA productivity and the ability to grow in low-cost medium. In 

this context, the objective of this study was to evaluate the marine bacteria collected in the 

South Atlantic Ocean, in terms of their ability to produce PHA. 155 strains were evaluated by 

staining with Nile red in cultivation on commercial marine agar (MA) or mineral marine agar 

(MMA), supplemented with starch, carboxymethylcellulose (CMC), glycerol, glucose and 

Tween 80. It was found that 41% of the population was able to produce PHA in at least one of 

the conditions tested. The highest number of PHA-producing strains was identified when 

starch was added to the culture medium (30 isolates). Next, 27, 23, 22 and 10 organisms were 

classified as producers in the tests supplemented with CMC, glycerol, glucose and Tween 80. 

After the identification and selection of PHA-producing bacteria, production of PHA was 

performed under different growing conditions, in order to select the most promising 

organisms and substrates. Among the isolates evaluated, two showed good potential when 

grown on glycerol (LAMA 677 and LAMA 685). When these organisms were cultured in 

low-cost medium, the best results for polymer content were achieved in the culture formulated 

with sea water and 5% (v/v) of waste glycerol, the strains LAMA 677 and LAMA 685 

accumulated 31.7 and 53.6% (w/w) of P(3HB) in the cells. It was verified that the organisms 

obtained lower biomass and accumulation of values of P(3HB) with an increase in residual 

glycerol concentration in the culture. This fact may be explained by the presence of impurities 

in the substrate affecting the metabolism of the organisms. Based on the results obtained, it 

can be concluded that the selected organisms have great potential for the synthesis of P(3HB) 

with the use of glycerol as a source of carbon. It is also emphasized that residual glycerol and 

sea water are alternatives for reducing the production cost of P(3HB). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os materiais plásticos fabricados a partir dos derivados do petróleo, em decorrência da 

facilidade de moldagem, durabilidade, desenvolvimento de novas tecnologias e 

principalmente o seu baixo custo têm sido utilizados de forma intensa para a fabricação de 

diversos produtos. Por outro lado, a grande aplicação dos materiais plásticos, associado a sua 

durabilidade tornou-se um problema ambiental pelo seu acúmulo no meio ambiente (Bucci, 

2003; Serafim et al., 2003; Rodrigues, 2005). Problemas associados à morte de diversos 

animais, como tartarugas (Tourinho et al., 2010; Barros et al., 2010), golfinhos (Meirelles & 

Barros, 2007), peixes-boi (Silva & Marmontel, 2009), entre outros, além de prejuízos à 

navegação, atividades pesqueiras e degradação de atributos estéticos (Derraik, 2002). 

Pelas dificuldades enfrentadas na gestão dos resíduos sólidos e suas conseqüências 

para o meio ambiente, muitas alternativas têm sido estudadas e/ou aplicadas, a exemplo da 

incineração, da redução no consumo de materiais plásticos, de programas de reciclagem, da 

incorporação de aditivos aos plásticos sintéticos, entre outras (Franchetti & Marconatto, 2006; 

Faria & Martins-Franchetti, 2010). Das inúmeras estratégias, a substituição dos plásticos 

derivados do petróleo por polímeros biodegradáveis tem sido amplamente estudada (Koller, et 

al., 2007).  

Dentre os polímeros biodegradáveis disponíveis, destacam-se os polihidroxialcanoatos 

(PHA), em função das características de biodegradabilidade, biocompatibilidade, 

possibilidade de produção a partir de recursos renováveis e das propriedades físicas 

semelhantes aos principais polímeros petroquímicos, e.g., polipropileno e polietileno (Sheu et 

al., 2009; Tay et al., 2010; Mizuno et al., 2010). Tais características possibilitam a sua 

utilização em diversos setores industriais, na área médica para materiais osteossintéticos e 

suturas cirúrgicas, em produtos farmacêuticos para liberação lenta de drogas e hormônios, e 

nas demais áreas, na composição de fraldas, sacolas, produtos de higiene e embalagens (Lee 

& Choi, 1997; Nascimento, 2001). 

Os polihidroxialcanoatos compreendem uma classe de biopolímero sintetizado e 

acumulado como reserva de carbono e energia por microrganismos procariontes. São 

acumulados na forma de grânulos localizados no interior das células, podendo representar até 

80% da massa seca total da célula (Madison & Huisman, 1999). Apesar das diversas 

possibilidades de aplicações na indústria, os PHAs apresentam alto custo de produção, 
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comparativamente aos polímeros petroquímicos (Valentin et al., 1999; Pradella, 2006; 

Khanna & Srivastava, 2006), em geral, este custo chega a ser quatro vezes superior 

(Falcone & Agnelli, 2007). Diante disto, diferentes estratégias de viabilização econômica da 

produção do PHA têm sido investigadas, tais como a seleção de espécies produtoras, 

desenvolvimento de linhagens recombinantes, uso de fontes de carbono e nutrientes de baixo 

valor econômico, técnicas mais eficientes para extração e recuperação do polímero e o 

desenvolvimento de processos fermentativos (Lee & Choi, 1997; Almeida et al., 2004). 

No isolamento de melhores cepas bacterianas produtoras de PHA, buscam-se 

microrganismos com elevada velocidade específica de crescimento, capacidade de utilizar 

substratos de baixo valor e que apresentem alta produtividade (Serafim et al., 2003). Nesse 

contexto, apesar da existência de bactérias reconhecidamente produtoras de PHA, como 

Cupriavidus necator, Alcaligenes latus e Azobacter vinelandii, o uso de outros organismos 

capazes de utilizar substratos de baixo custo e/ou residuais assumem grande importância.  

Além das amostras rotineiramente utilizadas para prospecção destes organismos - solo 

e água continental, recentemente organismos do ambiente marinho foram considerados (Chien 

et al., 2007). Para Weiner (1997) existem poucos estudos a respeito de microrganismos 

marinhos produtores de PHA, porém pesquisas relatam grande potencial, motivado pelo 

estudo da bactéria Halomonas hydrothermalis, que apresentou um acúmulo 75,8% de 

P(3HB), utilizando como substrato, o glicerol residual (Shrivastav et al., 2010). Estes valores 

são relevantes e corroboram com o potencial biotecnológico das bactérias marinhas, quando 

comparado com o acúmulo de 80% de PHA apresentado pelo C. necator, que é o principal 

organismo empregado na indústria para síntese de PHA (Byrom, 1987). Além do alto 

conteúdo de biopolímero alcançado pelas bactérias marinhas, há oportunidades para a redução 

dos custos de produção do PHA. Quillaguamán et al. (2010) relataram  que, em função da 

exigência por sais para o crescimento destes microrganismos, esta condição pode inibir o 

desenvolvimento de organismos não-halófilos, permitindo o cultivo em condições 

relativamente não-estéreis. Ressalta-se o estudo de Tan et al. (2011), os quais evidenciaram a 

produção de P(3HB) por um processo não-estéril em culturas de Halomonas TD01, assim 

como de Kawata & Aiba (2010) que também relataram o cultivo de Halomonas sp. KM-1 em 

meios de culturas sem esterilização. Outro ponto interessante é a utilização da água do mar no 

meio de cultura, conforme estudo conduzido por Pandian et al. (2010), os quais descreveram a 

produção de PHAs em culturas de  Bacillus megaterium SRKP-3 (organismo isolado do 
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ambiente marinho) a partir da água do mar, resíduos lácteos e do farelo de arroz, como fontes 

de carbono, minerais e nutrientes de baixo custo. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Caracterizar o potencial de bactérias marinhas para a produção polihidroxialcanoatos 

(PHA). 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Avaliar em uma população de bactérias marinhas aquelas capazes de produzir PHA 

a partir de diferentes fontes carbônicas; 

b) Selecionar os isolados com maior potencial para a síntese de PHA, conforme a 

fonte de carbono; e 

c) Caracterizar a produção de PHA em diferentes condições de cultivo dos isolados 

selecionados. 
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3 REVISÃO BIBLOGRÁFICA 

 

3.1 Descrição dos polihidroxialcanoatos (PHA) 

 

O intenso uso dos polímeros de origem petroquímica é motivado principalmente pelo 

seu baixo custo, que proporciona um ciclo de vida muito curto para estes produtos, a exemplo 

do setor de embalagens (Bucci, 2003). Após a sua utilização são descartados no meio 

ambiente trazendo inúmeros problemas ambientais pelo seu acúmulo, em função da favorável 

integridade mecânica e excelente durabilidade (Chanprateep, 2010). Dessa forma, frente a 

essa problemática, aliada a maior conscientização ambiental do mercado consumidor, 

pesquisas por novos polímeros têm sido estimuladas, em especial os biodegradáveis (Lee, 

1996; Shrivastav et al. 2010; Chanprateep, 2010). Dentre estes polímeros disponíveis 

(poli(ácido lático) - PLA, poli(ε-caprolactona)-PCL, poli(ácido glicólico) - PGA, 

polialcoolvinílico - PVOH e baseados em amido), há um grande interesse sobre os 

polihidroxialcanoatos, não só pelo reconhecimento de serem completamente biodegradáveis 

com nenhum resíduo tóxico, também por apresentarem a característica de biocompatibilidade, 

propriedades semelhantes aos produtos plásticos de origem petroquímica atualmente em uso e   

da possibilidade de biossíntese a partir de recursos renováveis (Weiner, 1997; Reddy et al., 

2003; Silva et al. 2004; Shrivastav et al., 2010). Por isso, Keshavarz & Roy (2010) relatam 

que o biopolímero em questão possui um futuro promissor. 

O PHA é uma família de poliésteres produzidos por microrganismos procariontes, 

acumulados no interior das células como inclusões lipídicas, com função de reserva de 

carbono e/ou energia (Rehm & Steinbüchel, 1999; Sudesh et al., 2000; Formolo et al., 2003). 

Podem ser produzidos por inúmeras bactérias, tanto gram-positivas, como gram-negativas. 

Segundo Lee et al. (1999) já foram identificadas mais de 300 bactérias com essa capacidade, 

as quais podem acumular até 80% de biopolímero do seu peso seco celular (Madison & 

Huisman, 1999). Para a produção do PHA diversas fontes de carbono têm sido avaliadas, por 

exemplo, os resíduos do processamento da mandioca, acetato, ácido propiônico, celulose, 

glicerol, lactato, lignina, metano, óleo mineral, sacarose, soro de queijo, entre outros 

(Rodrigues, 2005). 

Para a síntese do PHA, as bactérias são divididas em dois grupos, as dependentes e 

não dependentes de condição limitante de crescimento para a síntese do polímero. Porém em 
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ambos os casos existe a necessidade de excesso de carbono, conforme relatam Lee (1996) e 

Madison & Huisman (1999). No grupo dependente, há a necessidade de limitação de 

determinado nutriente essencial (N, P, Mg, Fe, K ou S), elemento traço (Ca, Mg, Fe) ou de 

condições físico-químicas (temperatura, oxigênio) adversas à multiplicação celular para 

induzir a síntese do PHA, por exemplo, as bactérias C. necator e Pseudomonas oleovorans 

(Byrom, 1987; Lee, 1996). Já o outro grupo bacteriano sintetiza o PHA sem estar 

condicionada a um fator limitante de crescimento, e.g., A. latus, uma linhagem mutante da 

Azobacter vineilandii e Haloferax mediterranei (Lee, 1996; Chen et al., 2006). 

Os PHAs são classificados em dois grupos baseados no número de átomos de carbono 

das unidades monoméricas. Os polihidroxialcanoatos de cadeia curta (PHASCL), que contêm 

monômeros de 3 a 5 átomos de carbono na cadeia principal, como exemplos desta classe, o 

poli(3-hidroxibutirato), P(3HB) e o poli(4-hidroxibutirato), P(4HB), que normalmente são 

materiais rígidos e quebradiços (alongamento de ruptura menor que 5%) (Anderson & 

Dawes,1990; Steinbüchel & Valentin, 1995; Guézennec et al., 2011). 

Os polihidroxialcanoatos de cadeia média (PHAMCL) apresentam 6 a 16 átomos de 

carbono na cadeia principal, incluem os poli(3-hidroxihexanoato), P(3-HHx), e o poli(3-

hidroxioctanoato), P(3HO), conforme descrito por Anderson & Dawes (1990). Outra 

caracterização é estabelecida para o PHAMCL por Rehm & Steinbüchel (1999), os quais 

determinam que esse grupo possui 6 a 14 átomos de carbono.  Os PHAMCL são interessantes 

em função da característica elastomérica (alongamento de ruptura maior que 1.000%), que 

fornece a propriedade mais elástica e podem ser utilizados em um número maior de 

aplicações, comparativamente aos PHASCL (Poirier et al., 1995; Reddy et al., 2003). 

Mais de 160 tipos de composições de monômeros de PHAs já foram descritos 

(Formolo et al., 2003), e previsões estimam um crescimento exponencial na descoberta de 

novos constituintes, proporcionada pelo uso de diferentes substratos precursores, novas 

bactérias produtoras e o emprego das técnicas de engenharia genética e metabólica 

(Steinbüchel & Valentin, 1995; Luengo et al., 2003). Porém atualmente, apenas o P(3HB), 

P(3HB-co-3HV) e o P(3HHx-co-3HO) são produzidos com alta concentração e produtividade, 

permitindo a produção em escada comercial (Ojumu et al., 2004; Tian et al. 2009). 

É válido ressaltar que as diferenças nas composições monoméricas dos PHAs 

dependem do microrganismo produtor, dos substratos, dos suplementos fornecidos, das 

condições de cultivo e da PHA sintase que o produtor contém (Rodrigues, 2005, Krueger, 

2009; Keshavarz & Roy, 2010; Gao et al., 2011). Por esta razão, Luengo et al. (2003) e Neves 
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(2009) destacam que,  se organismos forem selecionados e manipulados geneticamente e se 

ocorrer o domínio das condições do processo de produção, inúmeros poliésteres poderão ser 

sintetizados com diferentes estruturas e propriedades, possibilitando a síntese de PHA para 

setores específicos. 

As diversas composições monoméricas dos PHAs fornecem diferentes propriedades e 

funcionalidades, de plásticos rígidos a flexíveis (Chandra & Rustgi, 1998). Dessa forma, essa 

variedade de PHAs e as similaridades encontradas entre suas propriedades e as dos plásticos 

petroquímicos fornecem condições para que os PHAs possam ser aplicados em uma grande 

diversidade de usos (Williams et al., 1999; Reddy et al., 2003). 

O homopolímero poli(3-hidroxibutirato) [P(3HB)] é composto por monômeros de 3-

hidroxibutirato. Foi o primeiro PHA descoberto, além de ser o mais conhecido, caracterizado 

e acumulado com maior freqüência pelos microrganismos na natureza, cujo conteúdo varia 

entre 3 - 20% da biomassa seca celular. Em condições controladas de cultivo esse percentual 

pode alcançar até 90% da massa bacteriana (Lee, 1996; Madigan et al., 2004; Rodrigues, 

2005; Arun et al., 2009). É considerado um polímero altamente cristalino, refletindo em 

filmes de alta rigidez, baixa resistência ao impacto e muito quebradiços, o que limita suas 

aplicações (Bucci, 2003; Chen et al., 2006). Outra desvantagem do P(3HB) é a temperatura de 

fusão (180°C) ser próxima da temperatura de degradação térmica (200°C), o que dificulta o 

processo de moldagem (Franchetti & Marconato, 2006). Nesse contexto, Poirier (1999) relata 

a importância da busca por copolímeros, os quais apresentam melhores propriedades físicas, 

e.g., o P(3HB-co-3HV). 

O copolímero P(3HB-co-3HV) é sintetizado quando introduzido substratos 

precursores no meio de cultivo, a exemplo do ácido propiônico e ácido valérico. Entretanto, já 

foi relatado microrganismos com capacidade de sintetizar copolímeros sem adição de 

substâncias precursoras, conforme relataram Kulkarni et al. (2010), o que poderá proporcionar 

melhores índices econômicos referente à produção de copolímeros. O P(3HB-co-3HV), em 

função da sua constituição por unidades monoméricas do 3-hidroxivalerato (HV) são 

materiais mais flexíveis, facilitando as condições de processamento e são mais interessantes 

para diversas aplicações e elaboração de produtos, como filmes, cartões, entre outros, 

comparados ao homopolímero P(3HB) (Byrom, 1987; Lee, 1996; Bucci, 2003; Serafim et al., 

2003; Quillaguamán et al., 2010). 

Diversas técnicas são empregadas para a detecção dos organismos capazes de 

sintetizar o PHA, dentre elas existem as que se utilizam de corantes, como o Sudan Black, 
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azul do Nilo e vermelho do Nilo. São utilizados para tal objetivo por se reconhecer a afinidade 

dos grânulos de PHA com estas substâncias, com destaque para o vermelho do Nilo, que é o 

corante mais utilizado atualmente para tal finalidade (Amara, 2008). O azul do Nilo é um 

corante básico de oxazina, solúvel em água e álcool etílico (Ostle & Holt, 1982). Em virtude 

da oxidação espontânea do azul do Nilo em solução aquosa, resultando na produção de 

vermelho do Nilo, suspeita-se que este seja o responsável pela coloração e fluorescência dos 

grânulos de PHA nas células bacterianas (Ostle & Holt, 1982; Alves, 2009). O vermelho do 

Nilo é um corante pouco solúvel em água, porém dissolve-se em uma grande variedade de 

solventes orgânicos, tais como xileno, clorofórmio e acetona (Greenspan & Fowler, 1985). É 

formado pela oxidação espontânea conforme abordado anteriormente ou pelo refluxo do azul 

do Nilo com ácido sulfúrico diluído (Ostle & Holt, 1982; Wu et al., 2003).  

Segundo Tyo et al. (2006), os métodos de detecção de produtores de PHA são 

classificados em dois grupos, a) não-letal e qualitativo e (b) letal e quantitativo. O uso do 

vermelho do Nilo e azul do Nilo de acordo com o método descrito Spiekermann et al. (1999), 

enquadra-se no primeiro grupo, pois os corantes são capazes de penetrar na membrana e corar 

os grânulos de biopolímeros em células vivas, permitindo identificar as bactérias produtoras 

de PHA pela fluorescência, porém não é possível identificar a composição monomérica do 

PHA produzido. O segundo grupo refere-se às técnicas de cromatografia gasosa (CG), 

espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier, espectrometria de massa, etc, 

as quais permitem a quantificação e caracterização das unidades monoméricas do PHA. 

Outra classificação (letal e qualitativa) também pode ser atribuída a metodologia 

aplicada por Lima et al. (1999), Reddy et al. (2008), Tay et al. (2010), desenvolvida por Ostle 

& Holt (1982), que se utiliza de etapas da coloração geralmente empregando o solvente etanol 

para o Sudan Black ou a acetona para o vermelho do Nilo. O solvente é aplicado para facilitar 

a permeação do corante através da membrana. Apesar de uma técnica simples e rápida tem 

como desvantagem a morte das células durante a coloração, que conforme Tyo et al. (2006) 

impede a aplicação deste protocolo para a avaliação de bactérias mutantes. Com base na 

metodologia empregada na espectrofluorometria e a citometria de fluxo descrita por Degelau 

et al. (1995), estas podem ser classificadas como não-letal e quantitativa, pois permitem a 

quantificação do PHA a partir de células intactas. 

O uso do Sudan Black antes da descoberta de outros corantes foi aplicado por muitos 

anos como teste da presença indicativa de PHA no interior das células (Takagi & Yamane, 

1997). Contudo, este corante e sua respectiva metodologia (letal e qualitativa) por exigir a sua 
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dissolução em etanol e, posterior aplicação nas placas contendo as colônias, proporcionava 

maiores gastos com preparo de placas, consumo de tempo na execução do protocolo, além da 

baixa especificidade com o PHA, em virtude de o Sudan Black corar todos os materiais 

lipídicos presentes nas células (Serafim et al., 2003). Além disso, com a afirmação de Ostle & 

Holt (1982) de que o azul do Nilo continha propriedades de maior sensibilidade e seletividade 

para a identificação de grânulos intracelulares de PHA, a metodologia com o uso do Sudan 

Black para identificação de cepas bacterianas capazes de acumular o biopolímero tornou-se 

pouco aplicada. 

De acordo com Ostle & Holt (1982), o corante azul do Nilo é mais seletivo, pois as 

membranas celulares e outros componentes celulares lipídicos não absorvem quantidades 

suficientes de corante para emitir fluorescência. Em função da busca de processos mais 

simples e econômicos para a identificação de organismos produtores de PHA e para 

otimização e monitoramento da produção de PHA, métodos acessando a fluorescência emitida 

pelo azul do Nilo ou vermelho do Nilo foram desenvolvidos para a detecção e/ou 

quantificação de PHAs (Wendlandt et al., 2005; Tyo et al., 2006; Mizuno et al., 2010). A 

fluorescência emitida pelo vermelho do Nilo de acordo com Berlanga et al., (2006), 

possibilita uma maneira rápida e fácil na seleção de microrganismos produtores de PHAs, por 

isso Amirul et al., (2009), Mizuno et al., (2010), Shrivastav et al., (2010) e Krueger (2009) 

utilizaram o referido corante, associada a intensidade da fluorescência com intuito de 

identificar os isolados com maior potencial de síntese de PHA.  

Spiekermann et al. (1999) relataram uma metodologia de rápida execução, a partir dos 

corantes azul do Nilo e vermelho do Nilo, cujo procedimento consiste na adição direta dos 

corantes no meio sólido (concentração final de 0,5 µg/ml dissolvido em dimetilsulfóxido – 

DMSO), permitindo visualizar as bactérias positivas referentes à síntese de PHA pela 

detecção da fluorescência, mediante exposição das colônias à luz ultravioleta. Ressalta-se que 

os corantes e o solvente DMSO na concentração aplicada não afetam o crescimento celular, 

bem como a produção do PHA. O referido método mostrou-se sensível na diferenciação entre 

os organismos produtores e não-produtores de polímero, uma vez que evidenciou nítida 

diferença entre o controle negativo e o isolado que acumulou cerca de 3-5% de PHA 

(Spiekermann et al., 1999). A mesma conclusão foi relatada por Berlanga et al. (2006), 

referente a ausência de efeitos positivos e/ou negativos no desenvolvimento das células e 

síntese do PHA do vermelho do Nilo e do DMSO. 



 10 

A fluorescência característica dos organismos produtores de PHA proporcionada pelo 

corante vermelho do Nilo apresenta certa variação na coloração, como pode ser evidenciado 

pelas descrições registradas na literatura. No estudo de Berlanga et al. (2006), os isolados 

capazes de acumular o PHA foram caracterizados como aqueles de fluorescência laranjada, 

quando as colônias foram iluminadas com luz ultravioleta e observadas a olho nu. 

Spiekermann et al. (1999) também citaram a fluorescência de cor laranja como indicadora 

desses organismos. Teeka et al. (2010) ao cultivar diversos isolados na presença do vermelho 

do Nilo relataram a fluorescência amarelada brilhante dos organismos produtores de PHA. 

Em uma análise qualitativa para detecção de organismos produtores de PHA, a 

fluorescência pode ser acessada pelo microscópio de epifluorescência com comprimento de 

onda de excitação de aproximadamente 460 nm (Berlanga et al., 2006) ou sob exposição 

direta das colônias à luz ultravioleta. Acredita-se que o primeiro método seja mais trabalhoso, 

e talvez ocorra certa dificuldade de identificar os organismos com maior potencial de 

produção de PHA (maior intensidade). Uma vez que no estudo de Amirul et al. (2009), ao 

utilizar como critério inicial de seleção uma pontuação de caráter subjetivo baseada na 

intensidade de fluorescência observada no microscópio receptor de fluorescência e, posterior 

confirmação através da quantificação por cromatografia gasosa (CG). Verifica-se que os 

isolados com mesma classificação na primeira análise, a exemplo do grupo de alta 

intensidade, apresentaram conteúdo de PHA variando entre 10 a 63%. 

Para a avaliação quantitativa do conteúdo de PHA por meio da fluorescência emitida 

pelo vermelho do Nilo têm sido empregadas as técnicas de espectrofluorometria e citometria 

de fluxo (Degelau et al., 1995). Apesar da diferença entre as duas metodologias, que segundo 

Degelau et al. (1995) a primeira mede a intensidade fluorescência de toda a célula, enquanto a 

outra determina a intensidade da fluorescência contida apenas no interior das células, ambas 

apresentaram relação linear (intensidade x conteúdo de PHA), comparada aos dados de 

análise de CG (coeficientes de correlação variando entre 0,98 e 0,98). Essas informações 

reforçam a afirmação de Serafim et al. (2002), de que a intensidade de fluorescência emitida 

pelo azul ou vermelho do Nilo dos organismos produtores de PHA apresenta uma relação 

diretamente proporcional ao conteúdo acumulado de biopolímero nas células bacterianas. 

Quanto às metodologias de espectrofluorometria e citometria de fluxo destaca-se a 

capacidade de quantificação do conteúdo de PHA através da intensidade da fluorescência, o 

reduzido tempo de análise (aproximadamente 30 minutos) e o pequeno volume de amostra 

utilizado (≤ 1 ml). Em decorrência desses fatores, Degelau et al. (1995) e Berlanga et al. 
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(2006) reportam a importância das referidas técnicas no monitoramento da síntese do PHA 

durante o cultivo e isso permitir ajustes para otimizar o processo. 

Outra utilidade baseada na coloração das células com vermelho do Nilo foi relatada 

por Wu et al. (2003) para a caracterização do PHA produzido pelos organismos. Por meio do 

comprimento de onda de excitação fixo de 488 nm foi realizado o escaneamento do 

comprimento de onda de emissão máxima entre 530 - 650 nm das células bacterianas. Os 

autores relataram uma emissão máxima dividida em duas classes distintas, como pode ser 

visualizadas na Figura 1, aquelas ao redor de 575 nm e de 590 nm. Após a análise de CG foi 

possível associar os produtores de PHASCL e de PHAMCL a comprimentos de emissão máxima 

de 590 e 575 nm, respectivamente. Destaca-se a importância dessa metodologia pelo fato de 

possibilitar a rápida diferenciação entre PHASCL e PHAMCL a partir de células intactas. 

 

 

Figura 1. Espectros de fluorescência de bactérias cultivadas com gluconato ou octanoato  e coradas com o 

corante lipofílico vermelho do Nilo. 1: Pseudomonas citronellolis ATCC13674; 2: Pseudomonas putida ATCC 

12633; 3: P. putida GPo1 ATCC 29347; 4: Comamonas acidovorans ATCC 15668; 5: Paracocccus versutus; 6: 
Pseudomonas glathei ATCC 29195; 7: C. necator H16 ATCC 17699; 8: C. necator PHB-4; 9: P. putida GPp104 

PHA-. 

Fonte: Wu et al. (2003). 
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3.2 Biossíntese de P(3HB) 

  

Segundo Anderson & Dawes (2005), na maior parte dos organismos estudados para a 

síntese de PHA, a biossíntese do P(3HB) ocorre a partir do acetil coenzima-A (acetil-CoA) 

através de três reações catalisadas por enzimas diferentes (Figura 2). A primeira reação 

consiste na condensação de duas moléculas de acetil coenzima-A (acetil-CoA) para 

acetoacetil-CoA por meio da enzima β-cetotiolase. O mecanismo enzimático da β-cetotiolase 

consiste de duas reações parciais, na primeira reação, a cisteína responsável pelo sítio ativo da 

enzima tem a função de ligar a primeira molécula de acetil-CoA à enzima, em seguida ocorre 

a ativação da segunda molécula de acetil-CoA, possibilitando a condensação e formação do 

acetoacetil-CoA (Madison & Huisman, 1999). Na segunda reação, a redução do acetoacetil-

CoA para hidroxibutiril-CoA ocorre numa reação estereoespecífica promovida pela enzima 

acetoacetil-CoA redutase NADPH-dependente (Madison & Huisman, 1999). Na terceira 

reação, os monômeros de hidroxibutiril-CoA são polimerizados em P(3HB) pela PHA sintase, 

formando os PHAs. A PHA sintase é a enzima chave para a biossíntese de PHA, uma vez que 

catalisa a reação decisiva (polimerização das unidades), e também a sua especificidade pelo 

substrato determinará a composição do PHA (Madison & Huisman, 1999). É uma enzima 

estereoespecífica para os estereoisômeros R, e apresenta um amplo espectro de especificidade 

de substrato, portanto uma grande variedade de monômeros podem ser polimerizados (Sudesh 

et al., 2000). 

Em condições adequadas a multiplicação celular, existe uma alta concentração de 

coenzima (CoA) livre, liberada quando o acetil-CoA entra no ciclo de Krebs. Desta forma, 

acredita-se que a coenzima apresenta efeito inibitório sobre a β-cetotiolase, impedindo a 

síntese de polímero. Em contrapartida, no momento em que a multiplicação celular é limitada 

por um determinado nutriente, o níveis de coenzima são reduzidos, diminuindo seu efeito 

sobre a β-cetotiolase, portanto favorecendo a acúmulo de PHA nos microrganismos 

(Anderson & Dawes, 1990; Rodrigues, 2005). 
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Figura 2. Rotas metabólicas envolvidas na biossíntese de PHAs. PhaA, β-cetotiolase; PhaB, acetoacetil-CoA 

redutase NADPH-dependente; PhaC, PHA sintase. 

 

 

3.3 Aspectos relevantes para a produção de PHA em escala 
industrial 

 

O alto custo de produção do PHA comparativamente aos plásticos de origem 

petroquímica, como o polietileno ou o polipropileno acaba limitando a produção em escala 

industrial (Valentin et al.,1999; Coelho et al., 2008). Em geral, este custo é quatro vezes 

superior conforme Falcone & Agnelli (2007).  

No estudo de Choi & Lee (1999), com uma análise econômica da produção de P(3HB) 

com base nos dados já descritos na literatura, esses autores calcularam o custo de produção do 

biopolímero em diversos cenários produtivos. O menor valor estimado foi de US$ 2,6/kg de 

P(3HB), porém ainda é um valor acima do preço de mercado dos polímeros petroquímicos do 

qual o PHA possui potencial de substituição, a exemplo do polipropileno que no ano de 2010 

atingiu o valor médio de 0,18, 0,19 e 0,24 US$/kg no mercado europeu, estadunidense e 

brasileiro (ABIPLAST, 2011). 

Apesar dos preços vigentes ainda relativamente altos, o preço do PHA vem 

apresentando uma queda gradativa, pois a partir do levantamento realizado por Posada et al. 

(2011), verifica-se que as empresas têm conseguido aumentar a eficiência do processo. A 

exemplo da PHB Industrial S/A, que ofertava o P(3HB) no ano de 2003 a um preço entre 12,5 

a 15 US$/kg, já em 2010 esse valor foi reduzido para 3,1 a 3,7 US$/kg de polímero. Dessa 
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forma, com base nos preços vigentes dos polímeros petroquímicos e os custos estimados de 

produção do PHA, fica evidente que embora exista um grande potencial de aplicação 

associado a inúmeros benefícios ambientais gerados pela substituição dos polímeros 

petroquímicos pelos PHA, o custo de aquisição dessa matéria-prima tem impedido seu uso 

comercial (Verlinden et al., 2011). 

Para Lee e Choi (1997), os principais itens que prejudicam a viabilidade econômica 

são: a) produtividade; b) conteúdo total acumulado de PHA; c) complexidade da tecnologia 

aplicada; d) capital de investimento na planta de produção; e) o processo de 

extração/recuperação; e f) as fontes de substrato e de nutrientes. Por isso estudos têm sidos 

conduzidos sobre: a) seleção de linhagens eficientes na conversão dos substratos em 

polímero; b) adição de suplementos nutricionais; c) utilização de insumos de baixo valor; d) 

desenvolvimento de técnicas de extração/recuperação mais eficientes; e e) desenvolvimento 

de processos que permitam explorar ao máximo o potencial dos microrganismos produtores 

(Khanna & Srivastava, 2005). 

Conforme Choi & Lee (1999), a produtividade [quantidade de PHA produzido por 

unidade de volume em unidade de tempo (g/l·h)] é um fator determinante para a viabilidade 

comercial da síntese do PHA, uma vez que se for levado em conta a produção de uma mesma 

quantidade do produto em um determinado período de tempo, um sistema com baixa 

produtividade necessitará de equipamentos de fermentação e recuperação de maior 

capacidade, portanto aumentando o volume do capital a ser investido. 

Associada a produtividade, o conteúdo de PHA é parâmetro de extrema relevância do 

ponto de vista econômico, uma vez que em processos de baixo conteúdo de PHA verifica-se o 

aumento no custo de produção, em função da aplicação de grandes quantidades de agentes de 

digestão no processo de recuperação do biopolímero, bem como no tratamento e/ou 

disposição dos resíduos e efluentes gerados (Choi & Lee, 1999). Os mesmos autores destacam 

que baixos conteúdos de PHA, proporcionam um aumento no custo de aquisição de 

equipamentos pela necessidade de crescimento de uma maior biomassa para a mesma 

produção de PHA. A grande influencia desse parâmetro é evidenciado por Brierley et al. 

(1988), pois afirmam que um conteúdo de 40% de PHA na biomassa seca  é o patamar 

mínimo para  produção do biopolímero em escala industrial. Wegen et al. (1998) também 

aborda como o conteúdo de PHA influencia significativamente a composição dos custos, pois 

relatam que uma variação de 10% neste parâmetro proporcionaria uma diferença de US$ 

1,6/kg nos custos de produção.  
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De acordo com Lee & Choi (1997), outro fator determinante para a composição dos 

custos de síntese do PHA é a escala produtiva, pois quanto maior a capacidade de uma 

determinada planta industrial, menor serão os custos de produção e vice-versa. Dessa forma, 

como a maior parte das empresas produtoras do biopolímero possui uma escala produtiva 

pequena, comparada às indústrias fabricantes de polímeros petroquímicos, os custos de 

produção somados aos demais fatores são altos (Chanprateep, 2010). Segundo Tian et al. 

(2009),  a capacidade produtiva das empresas produtoras de PHA está na ordem de centenas 

de toneladas/ano, com exceção de algumas, que apresentam o volume de milhares de 

toneladas por ano, mas não ultrapassando a produção de 10 mil toneladas. 

Nesse contexto, por meio da observação do mercado crescente por polímeros 

biodegradáveis, que segundo estimativas de Smock (2010) a demanda crescerá de um 

consumo de 572 mil toneladas do ano 2010 para aproximadamente 3,2 milhões de toneladas 

previstas para o ano de 2015. Esse aumento significativo na demanda poderá ampliar a 

capacidade produtiva das indústrias instaladas ou em implantação, e juntamente com o 

desenvolvimento e aprimoramento de todas as etapas produtivas, poderão proporcionar 

reduções significativas nos custos de produção do PHA. 

 

3.4 Substratos de baixo custo com potencial para serem 
empregados na produção de PHA 

  

Dentre os custos operacionais, os gastos com o meio de cultivo é o que mais contribui 

para os altos valores registrados na síntese do PHA, como pode ser verificado no estudo de 

Wegen et al. (1998), no qual o meio de cultivo incluindo a fonte de carbono representou 47% 

dos custos de produção. Nonato et al.( 2001) ao analisarem a produção de P(3HB) com uma 

planta industrial com capacidade de 10.000 toneladas/ano, utilizando como fonte de carbono a 

sacarose, obtiveram o valor de 29% dos custos referentes a fonte de carbono. Outros dados 

também mostram a grande contribuição dos substratos para a composição dos custos totais, 

que podem representar de 45 - 50% (Page, 1995, 1996; Posada et al., 2011). Por conta disso, 

Kim (2000) e Van-Thuoc et al. (2008) afirmam que estratégias de fermentação com alto 

conteúdo e produtividade de PHA a partir de fontes de carbono de baixo custo são 

imprescindíveis para a viabilidade econômica desta atividade. Nesse contexto, diversas 

matérias-primas de baixo custo classificadas como recursos renováveis podem ser excelentes 

fontes de carbono para tal aplicação. Por exemplo, os resíduos do processamento da 
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mandioca, o soro de leite, os óleos vegetais, o bagaço de maçã, o melaço de beterraba e de 

cana-de-açúcar, o glicerol, a celulose, a hemicelulose, etc (Steinbüchel & Füchtenbusch, 

1998; Choi & Lee et al., 1999; Silva & Gomez, 2007).  

Para Castilho et al. (2009), Sheu et al. (2009) e Chanprateep (2010) os resíduos 

amiláceos são abundantes, por isso muitos pesquisadores têm buscado sua utilização para a 

produção do PHA. Quillaguamán et al. (2005) investigaram a produção de P(3HB) pela 

bactéria  halófila Halomonas boliviensis LC1, empregando como fonte de carbono o amido 

hidrolisado a uma concentração de 0,8% (p/v), e registraram o conteúdo de polímero variando 

entre 15 a 59%.  

Com intuito de otimizar a aplicação do amido para a produção do PHA, Sheu et al. 

(2009) estudaram a bactéria termofílica Caldimonas taiwanensis, a qual é capaz de sintetizar 

o biopolímero diretamente do amido, sem a necessidade de hidrólise antes do processo 

fermentativo. Para isso, os microrganismos foram cultivados em meio mineral enriquecido 

com 1,5% (p/v) de diferentes fontes comerciais de amido (mandioca, milho, batata, batata 

doce e trigo). Os resultados mostraram que o maior conteúdo foi alcançado com o amido de 

mandioca (67%) e o menor valor com o amido de trigo (42%). 

O desenvolvimento das indústrias de biodiesel no Brasil nos últimos anos tem 

registrado um aumento significativo em sua produção conforme dados da ANP (2011). 

Associado a esse crescimento, o glicerol que é o principal subproduto dessa atividade tem 

acompanhado essa tendência (Rivaldi et al., 2007). Conforme Dasari et al. (2005) e Posada et 

al. (2011), o glicerol bruto é gerado em uma proporção de peso 1/10 (glicerol/biodiesel), e de 

acordo com Thompson & He (2006) para cada galão (3,8 L) de biodiesel produzido seja 

gerado 0,3 kg de glicerol residual. Portanto pode-se estimar um grande volume deste produto 

no mercado brasileiro, pois os dados de 2005, contabilizados pela ANP (Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) apontam uma produção de 736 mil de litros de 

biodiesel, correspondendo a uma produção de 58 toneladas de glicerol residual. Já em 2010, 

estima-se que foram geradas aproximadamente 190 toneladas de glicerol, baseada na geração 

de 2,4 bilhões de litros de biodiesel.  

Frente ao aumento da oferta do glicerol no mercado brasileiro e mundial, associada à 

capacidade limitada de absorção dos mercados tradicionais deste produto, pelas indústrias de 

cosmético, resina, farmacêutica, têxtil, alimentícia, bebidas e de tabacos (Gonçalves et al., 

2005). O glicerol oriundo da produção do biodiesel apresenta-se como um substrato de baixo 

custo para a produção do PHA, por isso recentemente muitos estudos têm focado o uso desta 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Steinb%C3%BCchel%20A%22%5BAuthor%5D
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fonte de carbono seja na forma bruta e/ou purificado para a produção do PHA, por meio do C. 

necator (Cavalheiro et al., 2009; Posada et al., 2011), Halomonas sp. KM-1 (Kawata & Aiba, 

2010), Escherichia coli recombinante (Andreeßen et al., 2010),  H. hydrothermalis 

(Shrivastav et al., 2010)  e culturas microbianas mistas (Dobroth et al., 2011). Assim como 

para a seleção de organismos produtores de PHA, e.g., o estudo de Teeka et al. (2010) com 

microrganismos de diversos ambientes (efluentes domésticos e efluentes e solos 

contaminados com biodiesel) e a pesquisa de Chien et al. (2007) com amostras oriundas do 

ambiente marinho (sedimento de mangue). 

Posada et al. (2011) ao simularem a avaliação econômica da produção de PHA com o 

cultivo da bactéria C. necator JMP 134, utilizando como fonte de carbono o glicerol bruto ou 

puro, descreveram o custo com substrato abaixo de 8% Portanto inferior aos dados reportados 

na literatura até o momento, que em geral alcançam até a 50% dos custos globais. Em relação 

aos custos de produção com a utilização do glicerol residual, os autores relataram uma 

variação entre 2,1 a 2,4 US$/kg de P(3HB), e quando utilizado o glicerol purificado, os 

valores foram inferiores, com 1,9 a 2,4 US$/kg do biopolímero. Segundo os referidos autores, 

os custos diferem em decorrência das impurezas (sais, ésteres, álcool) contidas no glicerol 

bruto afetarem os processos metabólicos do microrganismo produtor, uma vez que o 

organismo produziu 4,5 g/l de PHA no meio acrescido de glicerol residual, enquanto na 

condição suplementada da fonte de carbono purificada, atingiu 7,3 g/l de polímero. 

Outras fontes de carbono também apresentam potencial para a produção de PHA. Os 

substratos lipídicos, que além do baixo valor econômico (Kahar et al., 2004), o uso destes 

individualmente ou associado a outros compostos têm proporcionado a síntese de copolímeros 

com unidades monoméricas ainda não reportadas na literatura (He et al., 1998; Chia et al., 

2010) e conteúdos de PHA extremamente elevados, alcançando valores de até 95% de 

polímero na biomassa seca (Park & Kim, 2011). López-Cuellar et al. (2007) usaram o C. 

necator para a produção de PHA a partir de diferentes óleos vegetais (canola, soja, oliva, 

cártamo, girassol e milho), os resultados indicaram que o óleo de canola foi a fonte de 

carbono preferida pelo microrganismo, atingindo elevada produção de PHA ainda não 

documentada na literatura, com um conteúdo de 98%. Park & Kim (2011) relataram altos 

conteúdos de PHA produzido pelo C. necator KCT 2662 em meio mineral suplementado com 

óleo de soja, variando entre 83 e 95%.  

Outros trabalhos reportaram dados relevantes a partir de substratos lipídicos. López-

Cuellar et al. (2011) com a adição de óleo de canola registraram um teor de PHA de 92%. 
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Kahar et al. (2004) a partir de óleo de soja apresentaram conteúdos de polímero entre  74 e 

76%. Os substratos lipídicos residuais também têm sido empregados, Fernández et al. (2005) 

alcançaram um rendimento de 30%  de PHA nas células em culturas de Pseudomonas 

aeruginosa NCIB 40045 com resíduo de óleos de fritura. Verlinden et al. (2011) ao 

realizarem cultivos de C. necator, alcançaram maior produção de PHA no meio contendo óleo 

de fritura, com 1,2 g/l, quando comparada a produção de 0,62 g/l de PHA obtida no meio 

acrescido de óleo vegetal puro (óleo de colza). 

 

3.5 Bioprospecção de organismos produtores de PHA 

  

Entende-se que os PHAs serão competitivos no mercado quando seu custo de 

produção for reduzido significativamente. Por conta disso, apesar da existência de bactérias 

reconhecidamente produtoras de PHA, como C. necator, A. latus e A. vinelandii, o uso de 

outras cepas capazes de utilizar substratos de baixo custo, acumular alto conteúdo de PHA, 

apresentar alta produtividade, produzir copolímeros a partir de fontes de carbono simples e 

sintetizar outros tipos de PHA com propriedades físicas superiores assumem uma grande 

importância na solução da dificuldade financeira observada nessa atividade (Serafim et al., 

2003; Sheu et al., 2009; Tay et al., 2010).  

Conforme Tian et al. (2009), existem dois meios para a obtenção de novas bactérias 

produtoras com características desejáveis, o isolamento do ambiente natural e a partir da 

engenharia genética. A partir do levantamento de novas bactérias produtoras de PHA 

registradas na literatura, o referido autor relatou um percentual de 63% oriundas da 

engenharia genética, demonstrando a utilidade dessa ferramenta para a produção de cepas. 

Porém, destaca-se que 37% foram isoladas de ambientes naturais. Em escala industrial, a 

produção do PHA é realizada com microrganismos obtidos por meio das duas estratégias 

(Slawomir et a., 2010). 

Na busca por espécies bacterianas promissoras para a produção do biopolímero 

presentes no meio ambiente, diferentes amostras podem ser utilizadas. Como critério de 

escolha do tipo ou origem da amostras pode-se considerar a diversidade microbiana, a 

exemplo do estudo de Bonatto et al. (2004), que realizaram a bioprospecção de organismos 

capazes de sintetizar PHA em solos de florestas subtropicais no Brasil. A provável capacidade 

do organismo que vive naquele ambiente consumir o substrato que se deseja ofertar, como a 



 19 

pesquisa de Lima et al. (1999) em solos de canaviais, considerando o fornecimento de 

sacarose. A tolerância a condições extremas de produção, e.g., a pesquisa de Sheu et al. 

(2009) com a utilização de bactérias termofílicas, além de ambientes sob condições 

nutricionais desbalanceadas por induzirem a síntese de PHAs (Anderson & Dawes, 1990). 

Considerando que os PHAs são biopolímeros produzidos por uma grande variedade de 

bactérias como reserva de energia e/ou carbono em resposta às condições limitantes ao 

crescimento, associada ao excesso de carbono. Vários estudos têm focado áreas com essas 

características, a exemplo de solos contaminados com óleos de refinaria de petróleo (Dalal et 

al., 2010), áreas de canaviais (Lima et al., 1999), intestino de cupins (Tay et al., 2010), assim 

como o ambiente marinho (Weiner, 1997). 

Para Cowan (1997), o ambiente marinho em função de grande diversidade de habitats 

apresenta uma alta biodiversidade. As condições ambientais nos oceanos são muito 

heterogêneas, com temperaturas na faixa de -1,5°C a 100°C ou até 350°C nas fontes 

hidrotermais submarinas, com pressão hidrostática oscilando de 0,1 a mais de 101,3 MPa 

(Megapascals), com variações nutricionais abrangendo ambientes oligotróficos a eutróficos, 

além das zonas eufóticas e afóticas. Todavia, apesar da alta biodiversidade e sua relação com 

o potencial de fornecer bactérias eficientes na síntese de PHA, o ambiente marinho é um 

recurso pouco explorado pelo homem nessa área, conforme afirmam Weiner (1997), Chien et 

al. (2007) e  Quillaguamán et al. (2010).  Entretanto, pesquisas recentes indicam um grande 

potencial para a produção de PHAs com bactérias marinhas. Shrivastav et al. (2010) em 

culturas de H. hydrothermalis relataram um acúmulo de 76% de P(3HB) quando cultivada em 

glicerol residual como fonte de carbono. Chen et al. (2006) testaram a produção de PHA de H. 

mediterranei em amido hidrolisado, no cultivo em biorreator com volume de 6 litros 

obtiveram um acúmulo de 51% de polímero nas células. Huang et al. (2006) estudaram o uso 

de farelo de arroz e amido de milho extrusados como substrato para a cultura de H. 

mediterranei, e reportaram um conteúdo de PHA de 56%. Nesse contexto, pesquisadores têm 

dado atenção ao ambiente marinho, com especial destaque para as zonas profundas como 

fontes de novas bactérias para a síntese de PHA (Simon-Colin et al., 2008).  

As zonas do mar profundo são fontes de novos microrganismos com grande potencial 

para aplicações biotecnológicas, porém poucos estudos de isolamento e caracterização têm 

sido conduzidos nesse ambiente (Horikoshi, 1998). Representam cerca de 62% da superfície 

da Terra e geralmente são definidas como aquelas áreas situadas abaixo de 1.000 metros de 

profundidade (Prieur, 1997). Possuem condições ambientais extremas com alta pressão 
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hidrostática - valores alcançando até 110 MPa, baixas temperaturas predominantes, em torno 

de 1 a 2°C, exceto na regiões de fontes hidrotermais submarinas, que podem apresentar 

temperaturas de até 375°C, ausência de luz solar e elevada salinidade (Kato & Qureshi, 1999). 

Desta forma, podem-se caracterizar os organismos deste ambiente como 

piezófilos/piezotolerantes por crescerem em ambientes com elevada pressão hidrostática, 

psicrófilos/psicrotolerantes por serem adaptadas as baixas temperaturas, 

halófilos/halotolerantes pela exigência de sais para o seu crescimento (Ishida et al., 1986; 

Margesin & Schinner, 2001; Madigan et al. 2004). 

Os microrganismos denominados de extremófilos, em virtude da capacidade de tolerar 

ambientes extremos (temperatura, pH, salinidade, etc), podem desencadear processos de 

fermentação em condições extremas em escala industrial ou até mesmo desenvolvimento de 

novos processos (Ramírez et al., 2004). Em algumas situações é possível obter reduções dos 

custos de produção na síntese de PHA com a utilização desse grupo de microrganismos, a 

exemplo das bactérias halófilas extremas (Margesin & Schinner, 2001), cuja salinidade do 

meio de cultivo necessária para o crescimento adequado do organismo, apresenta condições 

suficientes para inibir o crescimento de microrganismos não-halófilos. Essa característica 

possibilita o cultivo em condições relativamente não-estéreis, contribuindo para a redução dos 

custos com esterilização dos equipamentos de fermentação e dos meios de cultura (Margesin 

& Schinner, 2001; Quillaguamán et al., 2005, 2010). Destaca-se o estudo de Tan et al. (2011) 

com a produção de P(3HB) por um processo de fermentação não-estéril utilizando a bactéria 

halofílica Halomonas TD01. 

Outra vantagem no cultivo de halófilos é a simplificação do processo de recuperação 

do PHA, principalmente dos organismos classificados como extremamente halofílicos, devido 

à exposição desses microrganismos a baixas concentrações de NaCl causar a lise celular, 

conforme relataram Ventosa & Nieto (1995), Quillaguamán et al. (2005), Koller et al. (2007) 

e Quillaguamán et al. (2010). Além disso, valoriza-se o fato das bactérias halofílicas 

apresentarem a oportunidade de cultivo em água marinha, a qual deverá ser suplementada 

com vitaminas, aminoácidos e fonte de carbono para a produção biotecnológica de PHAs, 

proporcionando reduções significativas nos custos de produção. Considerando a utilização da 

água do mar como meio de cultivo, Pandian et al. (2010) relataram a produção de P(3HB) em 

culturas de  B. megaterium SRKP-3 (organismo isolado do ambiente marinho) a partir da 

água do mar, resíduos lácteos e do farelo de arroz, como fontes de minerais, carbono e 

nutrientes de baixo valor de aquisição. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Microrganismos 

  

Para o presente estudo foram utilizadas as bactérias marinhas estocadas na coleção de 

culturas do Laboratório de Microbiologia Aplicada (LAMA) da Universidade do Vale do 

Itajaí (UNIVALI), obtidas por intermédio do projeto South Atlantic Mar-Eco - Patterns and 

Processes of the Ecosystems of the Shouthern Mid-Atlantic. Os organismos foram isolados 

pela equipe do LAMA a partir de amostras de sedimentos e água do mar coletadas entre a 

superfície e 5.500 metros de profundidade na cordilheira meso-oceânica do Atlântico Sul, 

Elevação do Rio Grande e na Cadeia de Walvis (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Localização geográfica dos pontos de coleta de água e sedimento. Ícones vermelhos representam as 

estações de amostragem realizadas a bordo do navio Akademik loffe/Rússia (pontos 1, 2, 3 e 4 referem-se a 

cordilheira meso-oceânica do Atlântico Sul; e pontos 3, 4, 5 e 6 referem-se a Cadeia de Walvis). Ícones brancos 

representam as estações amostradas a bordo do navio Antares/Marinha do Brasil (pontos 1, 2, 3 e 4 referem-se a 
Elevação do Rio Grande). 
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4.2 Meios de cultura  

  

Os meios de cultura empregados nos ensaios foram: o meio marinho mineral (MM), 

descrito por Baumann et al. (1971), cuja composição está descrita na Tabela 1, supridos de 

diferentes substratos (amido, carboximetilcelulose - CMC, glicerol puro, glicerol residual, 

glicose ou Tween 80) e concentrações; e o meio comercial caldo marinho (CM) Zobell 2216 

(Tabela 2), acrescido de glicose ou sem suplementação.  

 

Tabela 1. Composição do meio marinho mineral (MM). 

 

 
Componente 

Concentração final no meio  

(g/l) 

Solução 1 

NaCl 11,7 
MgSO4.7H2O 12,3 

KCl 0,75 

CaCl2.2H2O 1,47 

C4H11NO3 6,05 

NH4Cl 6,65 

K2HPO4.3H2O 0,062 

FeSO4.7H2O 0,026 

Água destiladaa  

Solução 2 

Ágar bacteriológico 15 

Fontes de carbonob  

Água destiladaa
  

 

a O volume de água é calculado em função do volume total do meio e da natureza e concentração da fonte de 
carbono. 
b A composição e concentração da fonte de carbono dependem do ensaio realizado. 
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Tabela 2. Composição do caldo marinho (Zobell 2216). 

 

Componente 
Concentração final no meio  

(g/l), pH 7,6 ± 0,2 

Digerido péptico de tecido animal 5 

Extrato de levedura 1 

Citrato férrico  0,1 

Cloreto de sódio 19,45 

Cloreto de magnésio 8,8 

Sulfato de sódio 3,24 

Cloreto de cálcio 1,8 

Cloreto de potássio 0,55 

Bicarbonato de sódio 0,16 
Brometo de potássio 0,08 

Cloreto de estrôncio 0,034 

Ácido bórico 0,022 

Silicato de sódio 0,004 

Fluorato de sódio 0,0024 

Nitrato de amônia 0,0016 

Fosfato dissódico 0,008 

Glicose 5 

Ágar 15 

Água destiladaa  

 

 
a O volume de água é calculado em função do volume total do meio e da natureza e concentração da fonte de 

carbono. 

 

Para evitar a formação de sais e sua precipitação, cada uma das soluções (concentradas 

2 vezes) descritas na Tabela 1 foram auto-clavadas separadamente por 20 minutos, a 

temperatura de 121°C e 1 atm de pressão. Após atingirem a temperatura ambiente, as soluções 

foram preparadas (50% de solução de solução 1 e 50% de solução 2) assepticamente para 

compor o meio final. A glicose foi esterilizada por filtração, com posterior adição no meio de 

cultivo estéril. O pH da solução 1 foi ajustado a 7,5 com HCl (5 e 1 N) ou NaOH (1 N). 

 

4.3 Avaliação qualitativa para identificação dos organismos 
produtores de PHA 

 

Todos isolados foram avaliados quanto à capacidade de sintetizar PHA conforme 

método descrito por Spiekermann et al. (1999). Primeiramente foram repicados a partir de 

culturas puras para microplacas de 96 poços (placa matriz) com 100 µL caldo marinho 

(Zobell 2216), e organizados em triplicata. Reservando três poços para o controle negativo 

(LAMA 585) em cada microplaca. O cultivo foi realizado em incubadora (14ºC por 4 dias), a 

qual posteriormente foi acrescido de 25µL de glicerol/poço e armazenadas em freezer (-20ºC). 
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Na etapa seguinte, os organismos foram inoculados a partir da microplaca matriz para 

placas de Petri (150x25 mm) com a utilização de replicador biológico de 96 pontos, contendo 

meio ágar marinho mineral (AMM) acrescido de 0,5% dos substratos (0,5%) amido (p/v), 

carboximetilcelulose (CMC) (p/v), glicerol puro (v/v), glicose (p/v) ou Tween 80 (v/v), por 

ser uma estratégia útil para identificar os organismos capazes de utilizar fontes de carbono 

específicas. O cultivo também foi realizado em meio ágar marinho (AM - Zobell 2216), 

acrescido de glicose a 0,5% (p/v) ou sem suplementação. Todos os meios foram 

suplementados com solução estoque de vermelho do Nilo de 0,025% (p/v) dissolvido em 

dimetilsulfóxido (DMSO), com concentração final no meio de 0,5μg/mL de corante. Como 

controle, os isolados foram cultivados nos referidos meios sem adição do corante. Vale 

destacar que o vermelho do Nilo foi utilizado por ser capaz de corar os grânulos de PHA e ser 

uma técnica simples e rápida para identificação de microrganismos produtores do polímero, 

além de não afetar o crescimento celular e a produção de PHA (Spiekermann et al., 1999). Em 

seguida os isolados foram cultivados em incubadora a 28°C até a formação das colônias (3-9 

dias).   

Após o período de incubação, as colônias foram inspecionadas através da exposição 

direta à luz ultravioleta (312 nm) a partir do transiluminador (UVTRANS, Modelo UVT-312) 

e fotografadas com câmera digital (Canon, Modelo EOS Rebel). Os isolados que 

apresentaram fluorescência foram identificados como produtores de PHA. 

     

4.4 Determinação da intensidade de fluorescência e área da colônia 

 

A fim de selecionar os organismos com maior potencial de produção, foi conduzida a 

etapa de determinação da intensidade de fluorescência e área da colônia. Estes Parâmetros são 

de grande importância, pois a intensidade é um parâmetro diretamente proporcional ao 

conteúdo de PHA nas células, conforme relataram Degelau et al. (1995) e Reddy et al. (2008), 

enquanto a área da colônia tem relação com a capacidade de crescimento. Para tanto, a partir 

dos organismos ativos identificados na etapa anterior (item 4.3), a imagem fotográfica destes 

foi submetida a análises por meio do software Image-Pro Plus Versão 6.0 para a determinação 

das variáveis fluorescência e área da colônia. 

Os dados foram analisados estatisticamente, comparando-se os organismos em cada 

ensaio, considerando as variáveis intensidade de fluorescência e área pelo teste de Kruskal-
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Wallis, para determinar a existência de diferenças significativas entre os organismos, e em 

caso de significância (p<0,05), aplicou-se o teste de Dunn para comparação entre os isolados. 

As análises estatísticas foram realizadas no programa BioEstat versão 5.3 e Statistica versão 

8.0. 

 

4.5 Condições e meios de cultura empregados para a produção de 
PHA em meio líquido 

 

Inicialmente, células das diferentes linhagens bacterianas foram estriadas em AM e 

incubadas em estufa por 24 horas a 37°C. Como pré-cultura, colônias crescidas da etapa 

anterior foram cultivadas em meio caldo marinho por 24 horas, 28°C e 150 rpm ou em meio 

MM suplementado com glicerol puro (5%) durante 48 horas, a 28°C sob agitação de 150 rpm. 

As culturas foram realizadas em frascos erlenmeyers de 250 ml, contendo 100 ml de 

meio, inoculadas com a pré-cultura na proporção de 10% (v/v) do volume final. A pré-cultura 

foi centrifugada e as células foram ressuspendidas com o meio do ensaio de produção de 

PHA. Os frascos em triplicata foram mantidos sob condições aeróbicas a temperatura e 

agitação de 28°C e 150 rpm, em agitador orbital Tecnal, modelo TE-42. Ressalta-se que a 

produção de PHA em meio líquido foi conduzida em dois momentos, com diferenças 

destacadas a seguir. 

O primeiro ensaio foi conduzido com os isolados selecionados como de maior 

potencial para cada fonte de carbono. O pré-inóculo foi cultivado em caldo marinho nas 

condições descritas anteriormente e para o experimento foi utilizado o meio MM 

suplementado com amido (2% p/v), CMC (2% p/v), glicerol puro (5% v/v), glicose (5% p/v) 

ou Tween 80 (5% v/v) como única fonte de carbono. As culturas foram cultivadas durante 68 

horas, a 28°C e 150 rpm. Destaca-se que as concentrações das fontes de carbono foram 

determinadas com base em dados de literatura sobre a produção de PHA em shaker. Neste 

mesmo ensaio, optou-se por estudar melhor os organismos quando cultivados no meio 

contendo glicerol, dessa forma, foi empregado o meio MM suplementado com 5% (v/v) de 

glicerol puro, tanto no cultivo da pré-cultura quanto na produção de PHA. Os organismos 

foram incubados a 28°C durante 143 horas. 

No experimento para avaliação da síntese de PHA dos organismos selecionados a 

partir de fontes de carbono, minerais e nutrientes de baixo custo (glicerol residual e água do 
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mar), procedeu-se este ensaio com diferentes formulações, conforme descrito na Tabela 3. 

Para comparação, os organismos também foram cultivados no meio sintético MM acrescido 

de diferentes concentrações de glicerol puro e residual. As culturas foram mantidas a 28°C e 

150 rpm, por 69 horas. O pré-inóculo foi cultivado em meio caldo marinho. 

 

Tabela 3. Formulação do meio de produção de PHA. 

 
Meio Formulação 

1 90% meio MM* + 5% (v/v) glicerol PA + 5% água destilada 

2 90% meio MM + 10% (v/v) glicerol PA 

3 90% água do mar + 5% (v/v) glicerol PA + 5% água destilada 

4 90% água do mar + 5% (v/v) glicerol residual + 5% água destilada 

5 90% água do mar + 10% (v/v) glicerol residual  

6 90% meio MM + 5% (v/v) glicerol residual + 5% água destilada 

 

             * Meio marinho mineral. 

 

As células obtidas foram recuperadas por centrifugação (20 minutos, 3.200 rpm), 

lavadas com água destilada, então foram liofilizadas, pesadas e congeladas para posterior 

análise em cromatografia gasosa. A análise para quantificação do PHA foi realizada a partir 

de amostra da biomassa composta dos respectivos ensaios, misturadas em proporções iguais, 

por conseguinte, o resultado do conteúdo de PHA refere-se à média das três culturas. 

 

4.6 Produção de PHA em meio sólido 

 

A fim de avaliar o potencial de produção dos organismos selecionados em meio sólido 

foi conduzido um novo ensaio. O cultivo em meio sólido além de ser uma alternativa a 

produção em meio líquido, também se destaca em experimentos laboratoriais de 

bioprospecção, pois facilita a separação de substratos solúveis das células, além de requerer 

menor consumo de recursos, como energia elétrica e água. 

Primeiramente os organismos selecionados foram semeados em placas de petri 

contendo meio AM e cultivados em estufa a 37°C durante 24 horas. Em seguida os isolados 

foram estriados no meio AMM, suplementado com amido (2% p/v), CMC (2% p/v), glicerol 

puro (5% v/v), glicose (5% v/v) ou Tween 80 (5% v/v), e incubados em estufa a 28°C durante 

6 dias. Após o cultivo, as células foram ressuspendidas com adição de solução salina (NaCl - 
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 0,85% p/v) e uso da alça de Drigalski, que posteriormente foram sugadas com o auxílio de 

uma pipeta. A massa bacteriana foi recuperada por centrifugação e lavada com água destilada, 

em seguida foi liofilizada, pesada e congelada para posterior análise de cromatografia gasosa. 

 

4.7 Quantificação da massa celular 

 

Após o período de cultivo, as culturas foram recuperadas por centrifugação (20 

minutos, 3.200 rpm) a partir de um volume conhecido. A biomassa foi lavada uma vez com 

água destilada, centrifugada novamente para remoção do sobrenadante e armazenada a - 20°C 

até a liofilização. As amostras foram liofilizadas, a -50°C de 0,101 mBar em liofilizador 

Jouan LP3, modelo 60, durante 5 horas e pesadas em balança analítica (AB204, Mettler 

Toledo). 

 

4.8 Quantificação do PHA por cromatografia gasosa 

 

A quantificação de PHA foi realizada por cromatografia gasosa, segundo método de 

metanólise ácida baseada em Braunegg et al. (1978). A partir das células liofilizadas, pesou-se 

aproximadamente 50 mg, transferiu-se para tubo de tampa rosqueável e adicionou-se 2 ml de 

H2SO4/metanol (5:95), 2 mL de clorofórmio e 250 µl de solução de padrão interno, composto 

por 20 mg de ácido benzóico em 1 ml de metanol. Destaca-se que em alguns ensaios, em 

função da reduzida biomassa produzida foi adicionado 1 ml de clorofórmio. Em seguida, os 

tubos hermeticamente fechados foram aquecidos em banho-seco a 100ºC por 3 horas com 

agitação ocasional para a extração do polímero e submetê-lo a reação de metanólise para 

formação de monômeros de ésteres metílicos.  Após a reação, os tubos foram resfriados até 

atingir a temperatura ambiente, então adicionados de 1 ml de água destilada, em seguida 

agitados em vórtex por 30 segundos e deixados para a separação de fases. A fase de 

clorofórmio foi transferida para tubos de cromatografia para posterior análise. 

Foi utilizado o cromatógrafo a gás marca Shimadzu, modelo 17A dotado de detector 

de ionização de chama (FID), ajustado para 280°C, enquanto o injetor foi mantido em 250°C, 

o forno em 120°C. A coluna utilizada foi a VB_WAX (Vici) de 30 m de comprimento por 

0,25 mm de diâmetro e 0,25 de espessura de filme. O volume injetado foi de 1µl, com fluxo 
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de hélio fixado em 1mL/minuto, com tempo total de corrida de 12 min. A curva padrão 

(Apêndice 1) foi feita utilizando-se P(3HB) (Sigma-Aldrich), como padrão externo, com uma 

massa variando 0,005 a 0,020 g. Os padrões foram submetidos ao processo de metanólise, 

igualmente ao aplicado às amostras. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Avaliação qualitativa dos organismos produtores de PHA 

  

A fim de determinar as bactérias marinhas quanto à produção de PHA, estas foram 

cultivadas em sete meios de cultura distintos, a saber: ágar marinho, ágar marinho 

suplementado de glicose, e ágar marinho mineral contendo amido, carboximetilcelulose, 

glicerol puro, glicose ou Tween. Do total de 155 isolados bacterianos avaliados, 63 isolados 

apresentaram fluorescência indicativa da produção de PHA em pelo menos uma das 

condições testadas, distribuídos da seguinte forma: 30 ativos em uma condição de cultivo; 

nove ativos em dois meios; oito ativos em três meios; 11 ativos em quatro meios; um ativo em 

cinco meios; três ativos em seis meios; e um apresentou fluorescência em todos os meios 

testados (Tabela 4). A Figura 4 apresenta a fluorescência emitida pelas colônias iluminadas 

com luz ultravioleta do ensaio com meio marinho mineral suplementado com glicerol puro, 

onde é possível visualizar os organismos produtores e não produtores de PHA no meio sem e 

acrescido de corante. 

 

 
A 

 
B 

Figura 4. Imagem das placas sob iluminação da luz ultravioleta do ensaio com meio marinho mineral 

suplementado de glicerol puro (A - meio acrescido do vermelho do Nilo e B - placa controle, sem adição do 

corante). 
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Tabela 4. Resultados da avaliação qualitativa quanto ao crescimento e produção de PHA. 

 

Isolado 
AM1   AMM2   

Isolado 
AM1   AMM2 

SEM GLU   AMI CMC GLI GLU TWN   SEM GLU   AMI CMC GLI GLU TWN 

LAMA 570 - - 
 

SC SC SC SC SC 
 

LAMA 610 - - 
 

SC - - - SC 

LAMA 571 - - 
 

SC SC SC - SC 
 

LAMA 611 - - 
 

SC SC SC SC - 

LAMA 572  - - 
 

+ SC - - - 
 

LAMA 612 - - 
 

+ + + + - 

LAMA 573 - - 
 

SC SC SC - SC 
 

LAMA 613 - - 
 

SC SC SC SC SC 

LAMA 574 - - 
 

SC SC SC SC - 
 

LAMA 614 - - 
 

SC SC + - SC 

LAMA 575 - - 
 

SC SC SC SC SC 
 

LAMA 615 - - 
 

- - - - - 

LAMA 576 - - 
 

SC SC SC SC SC 
 

LAMA 616 - - 
 

SC SC SC - - 

LAMA 577 - - 
 

SC SC - - SC 
 

LAMA 617 - - 
 

SC SC SC SC - 

LAMA 580 - - 
 

SC - - - SC 
 

LAMA 618 - + 
 

SC SC SC SC SC 

LAMA 582  - - 
 

SC SC - - SC 
 

LAMA 619 - - 
 

SC SC SC - - 

LAMA 583 - - 
 

- SC - - - 
 

LAMA 644 - + 
 

- - - - - 

LAMA 584 + - 
 

SC SC SC SC SC 
 

LAMA 647 - - 
 

- - - - - 

LAMA 585 - - 
 

SC SC - - SC 
 

LAMA 650 - - 
 

SC - - + - 

LAMA 587 - - 
 

- - - - - 
 

LAMA 653 + - 
 

- - - - + 

LAMA 592 + - 
 

- - - - - 
 

LAMA 659 - - 
 

+ + + + - 

LAMA 593 - - 
 

SC SC SC SC SC 
 

LAMA 667 - - 
 

- SC - - - 

LAMA 594 - - 
 

+ + + - - 
 

LAMA 669 - - 
 

- - - + - 

LAMA 595 - - 
 

SC - SC SC SC 
 

LAMA 671 - - 
 

- + - - - 

LAMA 597 - - 
 

SC SC - SC SC 
 

LAMA 672 - - 
 

- - - - - 

LAMA 598 - - 
 

SC SC SC - - 
 

LAMA 673 - - 
 

+ + + + - 

LAMA 599 - - 
 

+ + - - - 
 

LAMA 674 + - 
 

+ + + + + 

LAMA 600 - - 
 

- - - - - 
 

LAMA 675 - - 
 

SC SC SC SC - 

LAMA 601 - - 
 

+ + - - - 
 

LAMA 677 - - 
 

+ + + - + 

LAMA 604 - - 
 

+ - SC - - 

 

LAMA 679 + + 
 

+ + + + + 

LAMA 606 - - 
 

SC SC SC SC SC 

 

LAMA 680 - - 
 

- - - - - 

LAMA 607 - - 
 

SC SC SC - - 

 

LAMA 681 - - 
 

SC - - - SC 

LAMA 608 - - 
 

SC SC SC SC SC 

 

LAMA 683 - - 
 

SC SC SC SC + 
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Tabela 4. Continuação. 

 

Isolado 
AM1 

 

AMM2 

 
Isolado 

AM1 

 

AMM2 

SEM GLU 

 

AMI CMC GLI GLU TWN 

 

SEM GLU 

 

AMI CMC GLI GLU TWN 

LAMA 684 - - 
 

SC SC SC SC - 

 

LAMA 712 - - 
 

SC SC SC SC - 

LAMA 685 - - 
 

- + + + - 

 

LAMA 713 - - 
 

SC SC SC SC SC 

LAMA 687 - - 
 

SC SC SC SC SC 

 

LAMA 715 - - 
 

SC SC SC - SC 

LAMA 688 - - 
 

SC SC SC SC SC 

 

LAMA 716 - - 
 

SC SC SC SC SC 

LAMA 689 - - 
 

- - SC - - 

 

LAMA 717 - + 
 

- SC SC SC SC 

LAMA 690 - - 
 

SC - SC - - 

 

LAMA 718 - - 
 

SC SC - - SC 

LAMA 691 - - 
 

SC SC SC SC - 

 

LAMA 719 - - 
 

+ - - - - 

LAMA 692 - - 
 

SC SC SC SC SC 

 

LAMA 720 - - 
 

SC SC SC SC SC 

LAMA 693 - - 
 

- - - - - 

 

LAMA 722 - - 
 

SC + - + - 

LAMA 694 - - 
 

SC SC SC SC SC 

 

LAMA 723 - - 
 

- - - - - 

LAMA 695 - - 
 

- - - - - 

 

LAMA 725 - - 
 

- SC SC - SC 

LAMA 696 - - 
 

SC SC SC SC SC 

 

LAMA 726 + - 
 

- SC - + + 

LAMA 697 + + 
 

- - - + - 

 

LAMA 727 - - 
 

- SC SC - SC 

LAMA 698 - - 
 

SC SC SC SC SC 

 

LAMA 728 - - 
 

SC SC - - SC 

LAMA 699 - - 
 

SC SC SC - - 

 

LAMA 729 - + 
 

+ + + + - 

LAMA 700 - - 
 

- SC - - - 

 

LAMA 730 - - 
 

SC SC - - - 

LAMA 701 - - 
 

SC SC - SC SC 

 

LAMA 731 - - 
 

- - - - SC 

LAMA 702 - - 
 

+ + + + - 

 

LAMA 732 + - 
 

- SC SC - - 

LAMA 703 - - 
 

+ - - - - 

 

LAMA 733 - - 
 

- - - - - 

LAMA 704 - - 
 

+ + - - - 

 

LAMA 734 - + 
 

- SC SC - - 

LAMA 705 - - 
 

- SC - - - 

 

LAMA 735 - - 
 

SC SC - + - 

LAMA 706 - - 
 

SC SC SC SC + 

 

LAMA 736 + - 
 

- SC + + - 

LAMA 707 + + 
 

- - - - SC 

 

LAMA 737 - - 
 

+ + + + - 

LAMA 708 - - 
 

SC - - - SC 

 

LAMA 738 - - 
 

SC SC - - - 

LAMA 709 - - 
 

SC SC - SC SC 

 

LAMA 739 - - 
 

SC SC SC SC SC 

LAMA 710 - - 
 

+ SC - - - 

 

LAMA 741 - - 
 

SC SC SC - - 

LAMA 711 + + 
 

+ + + + - 

 

LAMA 742 - - 
 

SC - SC - - 

 



 32 

Tabela 4. Continuação. 

 

Isolado 
AM1   AMM2   

Isolado 
AM1   AMM2 

SEM GLU   AMI CMC GLI GLU TWN   SEM GLU   AMI CMC GLI GLU TWN 

LAMA 743 - - 
 

SC SC - - SC 

 

LAMA 769 - - 
 

SC SC SC SC SC 

LAMA 744 - + 
 

SC SC SC - - 

 

LAMA 771 + + 
 

SC SC SC SC SC 

LAMA 746 - - 
 

SC SC - - - 

 

LAMA 773 - - 
 

+ + + + - 

LAMA 747 - - 
 

- - - - + 

 

LAMA 775 - - 
 

SC SC - - SC 

LAMA 748 - - 
 

+ + + - - 

 

LAMA 776 - - 
 

SC SC - - - 

LAMA 749 - - 
 

SC SC SC - SC 

 

LAMA 778 - - 
 

+ - - - - 

LAMA 750 - - 
 

SC - + + - 

 

LAMA 779 - - 
 

- - SC - - 

LAMA 751 - - 
 

- - SC - SC 

 

LAMA 781 - - 
 

SC - - - - 

LAMA 753 - - 
 

SC SC SC - SC 

 

LAMA 782 - - 
 

- SC SC SC SC 

LAMA 754 - - 
 

+ + + - - 

 

LAMA 786 - - 
 

- - - - - 

LAMA 755 - - 
 

SC SC SC SC - 

 

LAMA 790 - - 
 

+ - - - - 

LAMA 756 - - 
 

SC SC SC - - 

 

LAMA 791 - - 
 

+ - - - - 

LAMA 757 - - 
 

SC - - - SC 

 

LAMA 871 - - 
 

- - - - - 

LAMA 758 + - 
 

- + + + - 

 

LAMA 872 + - 
 

SC SC SC - - 

LAMA 759 - - 
 

SC SC SC SC SC 

 

LAMA 873 - + 
 

SC SC - SC SC 

LAMA 760 - - 
 

+ + + - - 

 

LAMA 875 - - 
 

+ + + - + 

LAMA 761 + + 
 

- + + + + 

 

LAMA 885 - - 
 

- + - - - 

LAMA 762 - - 
 

SC SC - - - 

 

LAMA 889 - - 
 

SC SC - - SC 

LAMA 763 + + 
 

SC SC SC - - 

 

LAMA 893 - - 
 

SC SC SC SC SC 

LAMA 764 - - 
 

SC SC SC SC SC 

 

LAMA 894 + - 
 

SC SC - - - 

LAMA 765 - - 
 

+ + + + - 

 

LAMA 895 - - 
 

SC SC SC - SC 

LAMA 766 - - 
 

+ SC - - - 

 

LAMA 896 + + 
 

+ + - - - 

LAMA 767 - - 
 

- - - - - 

 

LAMA 897 + - 
 

SC SC SC SC SC 

LAMA 768 - - 
 

SC SC SC SC SC                     

 

(+) produtor de PHA; (-) não produtor de PHA; (SC) sem crescimento. 
1AM - meio ágar marinho comercial (SEM - não suplementado; GLU - suplementado com glicose). 
2AMM - meio ágar marinho mineral (AMI - suplementado com amido, CMC - suplementado com carboximetilcelulose, GLI - suplementado com glicerol, GLU - 

suplementado com glicose e TWN- suplementado com Tween 80).
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Analisando o número de organismos produtores, 15 isolados foram ativos apenas no 

meio ágar marinho (AM), 37 isolados apresentaram fluorescência exclusivamente no meio 

ágar marinho mineral (AMM), e 11 isolados apresentaram fluorescência indicativa da 

produção do PHA em ambos meios. 

Verificou-se que os organismos cultivados em AM foram capazes de formar colônias 

em três dias, ao passo que aqueles cultivados em AMM foram incubados por nove dias. Em 

virtude da maior quantidade de aminoácidos, vitaminas e fonte de carbono permitiram que as 

bactérias cultivadas no meio AM se desenvolvessem mais rapidamente do que em AMM. No 

AM, do total de 26 bactérias produtoras identificadas, a maior parte (11 isolados) emitiu 

fluorescência no meio sem adição de glicose, sete bactérias no AM suplementado com 

glicose, e oito ativas em ambas as condições. Quando avaliada a capacidade de crescimento e 

de síntese de PHA (Figura 5), no meio AM sem suplementação e suplementado com glicose 

todos os isolados apresentaram capacidade de crescimento, e verificou-se 19 e 15 isolados 

ativos para a produção do polímero nos respectivos meios. No meio AMM, 71, 70, 91, 112 e 

97 isolados apresentaram crescimento quando acrescido amido, CMC, glicerol puro, glicose 

ou Tween como fontes de carbono. O número de isolados capazes de produzir PHA foi maior 

quando fornecido o amido, com 30 representantes, em seguida 27, 23, 22 e 10 organismos 

foram classificados como produtores nos ensaios acrescidos de CMC, glicerol puro, glicose e 

Tween. 

 

 

Figura 5. Avaliação do crescimento e de produção de PHA no meio ágar marinho (AM), ágar marinho 
acrescido de glicose (AM+GLU), ágar marinho mineral acrescido de amido (AMM+AMI), 

carboximetilcelulose (AMM+CMC), glicerol (AMM+GLI), glicose (AMM+GLU) e Tween (AMM+TWN). 
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Conforme pode ser visualiado na Tabela 4, ressalta-se a capacidade do isolado LAMA 

679 em apresentar fluorescência indicativa da produção de PHA em todas as condições de 

cultivo examinadas. Assim como dos isolados LAMA 674, LAMA 711 e LAMA 761 por 

serem ativos em seis meios, dentre os sete ensaios realizados. Esses organismos foram 

isolados de amostras de água coletadas na Elevação do Rio Grande, em profundidades entre a 

superfície e 1.250 metros. 

 

5.2 Seleção dos organismos mais promissores para a produção de 
PHA 

 

Para selecionar os isolados de maior potencial de síntese de PHA entre os sete 

tratamentos, os registros fotográficos das colônias iluminadas sob luz ultravioleta foram 

analisados para determinação da fluorescência e área. Após essa etapa, os dados foram 

analisados estatisticamente através do teste de Kruskal-Wallis que revelou diferenças 

significativas entre as medianas dos organismos nas variáveis fluorescência e área. Em 

seguida foi utilizado o teste de contraste de Dunn, que possibilitou o ordenamento dos 

organismos em grupos. Entretanto não foi possível observar diferenças significativas entre os 

valores de intensidade ou área da colônia dos organismos avaliados no estudo, como pode ser 

visto nas Tabelas 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 
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Tabela 5. Valores da intensidade de fluorescência e área no ensaio com ágar marinho (AM). 

 

Isolado 
Intensidade de Fluorescência 

Isolado 
Área 

Média ± Desvio Padrão Mediana ± Desvio Interquartílico Média ± Desvio Padrão Mediana ± Desvio Interquartílico 

LAMA 679a* 78,1 ± 5,5 78,4 ± 5,5 LAMA 732a* 19.091 ± 457 19.348 ± 400 

LAMA 584ab 66,0 ± 3,1 67,0 ± 3,0 LAMA 758ab 13.046 ± 397 12.983 ± 393 

LAMA 697abc 58,8 ± 5,7 59,7 ± 5,6 LAMA 761abc 8.705 ± 419 8.588 ± 407 

LAMA 736abcd 52,8 ± 8,0 54,3 ± 7,9 LAMA 674abcd 8.500 ± 405 8.542 ± 404 

LAMA 707abcd 51,7 ± 4,3 51,1 ± 4,2 LAMA 707abcde 7.907 ± 602 8.177 ± 555 

LAMA 897abcd 50,3 ± 4,6 50,3 ± 4,6 LAMA 736abcde 6.765 ± 1.015 7.350 ± 880 

LAMA 711abcd 50,1 ± 3,8 50,1 ± 2,7 LAMA 894abcde 7.224 ± 126 7.191 ± 123 

LAMA 761abcd 44,9 ± 5,8 47,6 ± 5,3 LAMA 592abcde 7.238 ± 526 7.100 ± 513 

LAMA 771abcd 45,0 ± 2,5 46,5 ± 2,2 LAMA 872abcde 6.890 ± 368 7.027 ± 349 

LAMA 896abcd 44,8 ± 9,2 46,4 ± 9,1 LAMA 584abcde 6.423 ± 568 6.670 ± 527 

LAMA 592abcd 40,8 ± 12,7 42,6 ± 12,6 LAMA 679abcde 6.466 ± 232 6.475 ± 232 

LAMA 758abcd 45,9 ± 10,3 42,3 ± 9,9 LAMA 763abcde 6.043 ± 473 6.242 ± 441 

LAMA 726abcd 35,9 ± 5,9 37,9 ± 5,6 LAMA 896abcde 6.389 ± 376 6.181 ± 331 

LAMA 674abcd 30,2 ± 1,3 29,7 ± 1,3 LAMA 771abcde 5.850 ± 635 5.850 ± 449 

LAMA 732bcd 26,5 ± 1,9 26,7 ± 1,9 LAMA 897bcde 5.062 ± 342 4.935 ± 324 

LAMA 763bcd 26,1 ± 8,0 24,4 ± 7,9 LAMA 711bcde 4.952 ± 198 4.916 ± 195 

LAMA 894cd 23,6 ± 5,5 23,5 ± 5,5 LAMA 726de 4.247 ± 239 4.305 ± 234 

LAMA 653cd 19,8 ± 1,0 19,3 ± 0,9 LAMA 653cde 4.304 ± 823 3.917 ± 752 

LAMA 872d 8,9 ± 8,3 6,2 ± 8,0 LAMA 697e 3.817 ± 818 3.352 ± 712 

 

* Isolados indicados com mesma letra não são diferentes ao nível de 5% de significância pelo Teste de Dunn. 
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Tabela 6. Valores da intensidade de fluorescência e área no ensaio com meio AM acrescido de glicose. 

 

Isolado 
Intensidade de Fluorescência 

Isolado 
Área 

Média ± Desvio Padrão Mediana ± Desvio Interquartílico Média ± Desvio Padrão Mediana ± Desvio Interquartílico 

LAMA 711abcd* 75,0 ± 4,3 75,0 ± 3,0 LAMA 644a* 28.968 ± 9.638 27.934 ± 1.944 

LAMA 679abc 65,8 ± 4,1 68,2 ± 3,6 LAMA 618ab 11.554 ± 556 11.353 ± 478 

LAMA 707abcd 61,5 ± 3,7 63,2 ± 3,4 LAMA 761abc 10.968 ± 661 10.759 ± 475 

LAMA 761abcd 55,4 ± 5,0 55,4 ± 5,0 LAMA 763abcd 9.934 ± 910 9.871 ± 176 

LAMA 697abcd 54,5 ± 3,8 54,9 ± 3,8 LAMA 707abcd 9.221 ± 888 9.341 ± 1.283 

LAMA 896d 48,7 ± 11,0 50,9 ± 10,9 LAMA 729abcd 8.627 ± 500 8.695 ± 214 

LAMA 763abcd 43,9 ± 11,0 45,3 ± 10,9 LAMA 679abcd 7.806 ± 584 7.826 ± 264 

LAMA 729abcd 36,5 ± 6,0 38,6 ± 5,7 LAMA 771abcd 6.789 ± 366 6.823 ± 85 

LAMA 771abcd 36,2 ± 2,3 36,6 ± 2,3 LAMA 711abcd 6.264 ± 397 6.264 ± 307 

LAMA 717abcd 36,6 ± 11,1 36,2 ± 11,1 LAMA 896abcd 5.995 ± 480 5.908 ± 414 

LAMA 644ab 24,1 ± 9,0 27,0 ± 8,6 LAMA 744abcd 5.507 ± 790 5.569 ± 468 

LAMA 744abcd 20,5 ± 6,3 21,9 ± 6,2 LAMA 717abcd 4.994 ± 871 4.858 ± 1.061 

LAMA 734abcd 15,0 ± 3,9 16,1 ± 3,8 LAMA 697bcd 4.000 ± 274 4.020 ± 135 

LAMA 873cd 9,7 ± 6,2 11,8 ± 5,9 LAMA 734cd 3.921 ± 857 3.916 ± 406 

LAMA 618a 12,4 ± 2,4 11,5 ± 2,3 LAMA 873d 2.448 ± 214 2.529 ± 202 

  

* Isolados indicados com mesma letra não são diferentes ao nível de 5% de significância pelo Teste de Dunn. 
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Tabela 7. Valores da intensidade de fluorescência e área no ensaio com meio ágar marinho mineral (AMM) acrescido de amido. 

 

Isolado 
Intensidade de Fluorescência 

Isolado 
Área 

Média ± Desvio Padrão Mediana ± Desvio Interquartílico Média ± Desvio Padrão Mediana ± Desvio Interquartílico 

LAMA 748a* 94,2 ± 0,7 94,3 ± 0,7 LAMA 737a* 27.500 ± 1.801 27.946 ± 1.760 

LAMA 729ab 91,1 ± 12,9 89,4 ± 12,8 LAMA 896ab 18.878 ± 4.085 18.567 ± 4.076 

LAMA 674abc 82,5 ± 4,5 81,7 ± 4,4 LAMA 875abc 17.548 ± 1.183 17.901 ± 1.143 

LAMA 773abc 76,0 ± 7,8 75,2 ± 7,7 LAMA 677abcd 14.087 ± 1.719 13.884 ± 1.710 

LAMA 791abcd 68,7 ± 7,7 72,5 ± 6,9 LAMA 760abcdef 13.148 ± 608 13.458 ± 546 

LAMA 737abcd 71,6 ± 5,8 70,5 ± 5,7 LAMA 729abcde 13.958 ± 4.969 11.191 ± 4.353 

LAMA 711abcd 69,3 ± 13,7 70,3 ± 13,7 LAMA 674abcdefg 10.228 ± 1.012 10.370 ± 1.005 

LAMA 599abcd 59,9 ± 22,5 69,0 ± 21,1 LAMA 765abcdefg 10.919 ± 1.429 10.195 ± 1.284 

LAMA 659abcd 68,3 ± 4,3 67,6 ± 4,2 LAMA 704abcdefg 10.349 ± 2.110 9.816 ± 2.059 

LAMA 677abcd 63,0 ± 6,5 66,2 ±5,9 LAMA 659abcdefg 9.411 ± 1.063 8.837 ± 940 

LAMA 719abcd 63,7 ± 6,6 62,3 ± 6,5 LAMA 719abcdefg 8.092 ± 174 8.155 ± 165 

LAMA 572abcd 58,1 ± 5,1 58,3 ± 5,1 LAMA 748abcdefg 7.538 ± 467 7.653 ± 456 

LAMA 612abcd 58,0 ± 1,9 57,7 ± 1,9 LAMA 594abcdefg 7.539 ± 1.099 7.591 ± 1.099 

LAMA 679abcd 55,6 ± 2,5 55,1 ±2,5 LAMA 703abcdefg 7.361 ± 253 7.466 ± 237 

LAMA 673abcd 58,3 ± 8,4 54,7 ± 7,8 LAMA 601abcdefg 7.011 ± 589 6.770 ± 551 

LAMA 601abcd 59,1 ± 16,2 52,0 ± 14,9 LAMA 612abcdefg 6.140 ± 1.004 6.007 ± 997 

LAMA 604abcd 50,3 ± 9,5 49,2 ± 9,4 LAMA 679abcdefg 6.142 ± 617 5.815 ± 549 

LAMA 594abcd 48,3 ± 4,3 48,4 ± 4,3 LAMA 599abcdefg 4.877 ± 238 4.970 ± 224 

LAMA 754abcd 48,2 ± 7,1 47,8 ± 7,1 LAMA 754abcdefg 4.911 ± 730 4.891 ± 730 

LAMA 702abcd 39,4 ± 18,0 38,8 ±18,0 LAMA 604abcdefg 4.742 ± 558 4.874 ± 547 

LAMA 760abcd 35,4 ± 4,8 37,6 ± 4,4 LAMA 778bcdefg 4.483 ± 656 4.662 ± 638 

LAMA 703cd 29,7 ± 7,7 31,9 ± 7,4 LAMA 773bcdefg 4.502 ± 494 4.603 ± 487 

LAMA 790abcd 28,9 ± 11,5 28,9 ± 8,1 LAMA 702cdefg 4.370 ± 453 4.520 ± 434 

LAMA 710d 22,4 ± 12,2 24,3 ± 12,1 LAMA 673bcdefg 4.553 ± 711 4.441 ± 705 

LAMA 765d 22,5 ± 8,1 23,5 ± 8,1 LAMA 572bcdefg 4.625 ± 432 4.379 ± 376 

LAMA 704d 18,4 ± 10,1 20,3 ± 10,0 LAMA 711bcdefg 4.590 ± 448 4.340 ± 392 

LAMA 875d 14,9 ± 9,0 16,7 ± 8,8 LAMA 766g 3.428 ± 459 3.611 ± 431 

LAMA 896d 19,6 ± 7,0 15,7 ± 6,1 LAMA 710g 3.168 ± 559 3.064 ± 552 
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Tabela 7. Continuação. 

 

Isolado 
Intensidade de Fluorescência 

Isolado 
Área 

Média ± Desvio Padrão Mediana ± Desvio Interquartílico Média ± Desvio Padrão Mediana ± Desvio Interquartílico 

LAMA 778d 18,6 ± 18,2 15,6 ± 18,0 LAMA 790g 2.242 ± 817 2.242 ± 578 

LAMA 766d 16,8 ± 15,8 14,2 ± 15,7 LAMA 791g 1.765 ± 927 1.767 ± 927 

 

* Isolados indicados com mesma letra não são diferentes ao nível de 5% de significância pelo Teste de Dunn. 
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Tabela 8. Valores da intensidade de fluorescência e área no ensaio com meio AMM acrescido de carboximetilcelulose. 

 

Isolado 
Intensidade de Fluorescência 

Isolado 
Área 

Média ± Desvio Padrão Mediana ± Desvio Interquartílico Média ± Desvio Padrão Mediana ± Desvio Interquartílico 

LAMA 748a* 137,0 ± 17,6 136,0 ± 17,6 LAMA 674a* 18.504 ± 1.818 19.011 ± 1.765 

LAMA 758ab 118,7 ± 1,4 118,5 ± 1,4 LAMA 737abc 16.850 ± 299 16.797 ± 296 

LAMA 685abc 117,5 ± 2,9 117,5 ± 2,9 LAMA 671ab 17.368 ± 3.700 15.363 ± 3.267 

LAMA 773abcd 98,6 ± 2,3 99,6 ± 2,1 LAMA 875abcd 12.024 ± 225 12.009 ± 225 

LAMA 737abcde 93,5 ± 3,2 95,2 ± 2,9 LAMA 677abcde 11.377 ± 2.374 10.039 ± 2.072 

LAMA 674abcdef 92,4 ± 4,2 94,3 ± 3,9 LAMA 685abcdef 9.017 ± 625 9.271 ± 585 

LAMA 765abcdefg 84,0 ± 9,9 84,6 ± 9,9 LAMA 765abcdef 8.669 ± 355 8.770 ± 345 

LAMA 677abcdefg 83,2 ± 7,0 82,9 ± 7,0 LAMA 704abcdef 8.512 ± 495 8.625 ± 485 

LAMA 601abcdefg 81,3 ± 1,7 80,5 ± 1,6 LAMA 659abcdef 8.170 ± 293 8.014 ± 260 

LAMA 599abcdefg 77,9 ± 4,9 80,0 ± 4,5 LAMA 748abcdef 9.062 ± 2.389 7.777 ± 2.114 

LAMA 711abcdefg 73,8 ± 2,4 74,9 ± 2,2 LAMA 896abcdef 7.151 ± 1.099 7.739 ± 974 

LAMA 760abcdefg 70,1 ± 10,0 70,5 ± 10,0 LAMA 760abcdef 7.713 ± 970 7.181 ± 853 

LAMA 729abcdefg 66,7 ± 3,3 67,4 ± 3,2 LAMA 758abcdef 6.008 ± 757 6.108 ± 752 

LAMA 659abcdefg 66,8 ± 5,9 66,9 ± 5,9 LAMA 773abcdef 5.921 ± 706 6.071 ± 694 

LAMA 722abcdefg 58,9 ± 6,3 61,8 ± 5,8 LAMA 885abcdef 6.085 ± 338 5.953 ± 318 

LAMA 612abcdefg 60,1 ± 2,0 60,5 ± 2,0 LAMA 722abcdef 5.351 ± 252 5.419 ± 245 

LAMA 704abcdefg 57,2 ± 7,9 58,7 ± 7,8 LAMA 761abcdef 5.633 ± 721 5.257 ± 644 

LAMA 679abcdefg 58,0 ± 8,8 55,9 ± 8,6 LAMA 594abcdef 5.248 ± 734 5.175 ± 731 

LAMA 673abcdefg 52,8 ± 7,5 53,0 ± 7,5 LAMA 673abcdef 5.163 ± 673 4.872 ± 624 

LAMA 885abcdefg 53,0 ± 0,6 52,7 ± 0,6 LAMA 754abcdef 3.946 ± 214 4.050 ± 195 

LAMA 594abcdefg 53,9 ± 9,2 52,6 ± 9,1 LAMA 702bdef 3.811 ± 906 4.000 ± 891 

LAMA 761abcdefg 48,6 ± 13,5 52,0 ± 13,1 LAMA 612bcdef 3.878 ± 316 3.936 ± 312 

LAMA 896bcdefg 48,1 ± 5,3 46,1 ± 5,0 LAMA 679abcdef 3.947 ± 149 3.871 ± 134 

LAMA 875def 37,1 ± 11,1 39,9 ± 10,8 LAMA 711def 3.553 ± 184 3.584 ± 183 

LAMA 754efg 28,9 ± 12,2 31,0 ± 12,0 LAMA 599ef 3.319 ± 357 3.348 ± 356 

LAMA 702efg 26,6 ± 24,9 22,5 ± 24,6 LAMA 601f 3.306 ± 85 3.289 ± 84 

LAMA 671g 17,3 ± 5,9 17,3 ± 5,9 LAMA 729f 718 ± 318 583 ± 296 

* Isolados indicados com mesma letra não são diferentes ao nível de 5% de significância pelo Teste de Dunn. 
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Tabela 9.  Valores da intensidade de fluorescência e área no ensaio com meio AMM acrescido de glicerol. 

 

Isolado 
Intensidade de Fluorescência 

Isolado 
Área 

Média ± Desvio Padrão Mediana ± Desvio Interquartílico Média ± Desvio Padrão Mediana ± Desvio Interquartílico 

LAMA 685a* 135,6 ± 8,3 137,2 ± 8,2 LAMA 677a* 17.922 ± 1.744  18.772 ± 1.581  

LAMA 659ab 114,0 ± 7,8 115,5 ± 7,7 LAMA 737ab 17.819 ± 1.623  18.016 ± 1.614  

LAMA 711abc 110,4 ± 0,9 110,2 ± 0,9 LAMA 685abc 15.919 ± 1.556  15.973 ± 1.556  

LAMA 773abcd 89,5 ± 2,6 89,8 ± 2,6 LAMA 761abcde 14.741 ± 1.592  14.630 ± 1.589  

LAMA 679abcde 67,9 ± 3,3 68,0 ± 3,3 LAMA 765abcd 14.823 ± 1.093  14.209 ± 955,5  

LAMA 758abcdef 65,4 ± 3,3 65,5 ± 3,3 LAMA 754abcdef 11.645 ± 1.048  12.075 ± 980  

LAMA 702abcdef 63,2 ± 5,8 63,5 ± 5,8 LAMA 760abcdef 10.960 ± 1.121  11.436 ± 1.043  

LAMA 765abcdef 57,1 ± 8,2 60,0 ± 7,8 LAMA 875abcdef 11.232 ± 2.844 10.998 ± 2.837 

LAMA 729abcdef 60,4 ± 2,5 59,5 ± 2,3 LAMA 758abcdef 9.136 ± 482  9.030 ± 473  

LAMA 674abcdef 59,2 ± 1,4 59,0 ± 1,4 LAMA 659abcdef 9.014 ± 969  8.946 ± 968  

LAMA 612abcdef 48,3 ± 2,5 48,9 ± 2,4 LAMA 674abcdef 8.651 ± 544  8.880 ± 507  

LAMA 754abcdef 48,8 ± 10,1 48,6 ± 10,1 LAMA 748abcdef 8.941 ± 532 8.809 ± 520 

LAMA 760abcdef 40,3 ± 8,2 41,5 ± 8,2 LAMA 594abcdef 6.731 ± 499 6.770 ± 498 

LAMA 761abcdef 35,5 ± 4,2 34,8 ± 4,1 LAMA 773abcdef 6.210 ± 325 6.210 ± 325,0  

LAMA 677abcdef 31,5 ± 6,6 33,6 ± 6,4 LAMA 679abcdef 5.962 ± 393  5.850 ± 381 

LAMA 736abcdef 32,2 ± 3,6 33,5 ± 3,4 LAMA 673abcdef 5.767 ± 441  5.740 ± 441  

LAMA 737abcdef 30,9 ± 1,0 31,2 ± 0,9 LAMA 750abcdef 4.778 ± 124  4.827 ± 117  

LAMA 673bcdef 23,9 ± 8,6 25,3 ± 8,5 LAMA 702abcdef 4.868 ± 181  4.782 ± 166 

LAMA 594bcdef 23,7 ± 4,4 23,6 ± 4,4 LAMA 612cdef 4.411 ± 222 4.472 ± 216  

LAMA 750bcdef 21,2 ± 5,4 20,2 ± 5,3 LAMA 711cdef 4.436 ± 122  4.384 ± 114  

LAMA 875ef 12,5 ± 3,7 10,8 ± 3,4 LAMA 614def 3.645 ± 234 3.638 ± 234  

LAMA 614ef 11,2 ± 7,1 10,0 ± 7,0 LAMA 736f 3.145 ± 190  3.242 ± 171  

LAMA 748f 6,6 ± 1,3 6,1 ± 1,3 LAMA 729f 1.509 ± 240  1.419 ± 227  

 

* Isolados indicados com mesma letra não são diferentes ao nível de 5% de significância pelo Teste de Dunn. 
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Tabela 10. Valores da intensidade de fluorescência e área no ensaio com meio AMM acrescido de glicose. 

 

Isolado 
Intensidade de Fluorescência 

Isolado 
Área 

Média ± Desvio Padrão Mediana ± Desvio Interquartílico Média ± Desvio Padrão Mediana ± Desvio Interquartílico 

LAMA 685a* 136,6 ± 18,4 141,0 ± 18,0 LAMA 737a* 24.628 ± 1.233  24.932 ± 1.205  

LAMA 659ab 108,8 ± 6,1 108,3 ± 6,1 LAMA 765ab 23.059 ± 1.659  22.613 ± 1.613  

LAMA 773abc 89,7 ± 2,8 90,7 ± 2,7 LAMA 761abc 15.793 ± 1.367  16.134 ± 1.335  

LAMA 711abcd 80,5 ± 5,4 78,7 ± 5,2 LAMA 758abc 15.786 ± 1.573  15.440 ± 1.544  

LAMA 702abcde 68,6 ± 13,9 67,1 ± 13,9 LAMA 650abc 14.576 ± 844  14.475 ± 839  

LAMA 729abcde 62,9 ± 6,9 65,1 ± 6,6 LAMA 669abc 13.531 ± 1.797  13.175 ± 1.771  

LAMA 750abcde 64,0 ± 2,7 64,4 ± 2,6 LAMA 674abc 12.579 ± 97  12.567 ± 97  

LAMA 726abcde 60,2 ± 14,3 58,2 ± 14,2 LAMA 697abc 13.042 ± 3.968  11.547 ± 3.751  

LAMA 758abcde 54,3 ± 3,3 56,0 ± 2,9 LAMA 711abc 8.089 ± 967  8.589 ± 865  

LAMA 736abcde 43,9 ± 10,1 42,8 ± 10,1 LAMA 773abc 8.829 ± 607 8.552 ± 558 

LAMA 679abcde 39,3 ± 2,8 39,7 ± 2,8 LAMA 679abc 8.941 ± 2.235  8.058 ± 2.100  

LAMA 674abcde 36,3 ± 3,8 36,0 ± 3,8 LAMA 685abc 11.092 ± 5.929  7.938 ± 5.262  

LAMA 673abcde 32,7 ± 9,6 33,7 ± 9,5 LAMA 659abc 7.605 ± 1.049  7.572 ± 1.049  

LAMA 735abcde 32,2 ± 5,4 32,9 ± 5,3 LAMA 750abc 6.769 ± 275 6.872 ± 260 

LAMA 612abcde 32,6 ± 1,5 32,4 ± 1,5 LAMA 722abc 6.711 ± 692  6.777 ± 690  

LAMA 697abcde 33,4 ± 8,4 28,8 ± 7,4 LAMA 673abc 6.812 ± 778  6.514 ± 734 

LAMA 761abcde 25,4 ± 2,4 25,1 ± 2,4 LAMA 612abc 6.168 ± 476 6.161 ± 476 

LAMA 722bcde 20,9 ± 16,4 22,4 ± 16,4 LAMA 729c 4.097 ± 1.896  5.044 ± 1.709  

LAMA 765de 16,4 ± 12,4 22,3 ± 11,3 LAMA 702c 4.949 ± 788  5.003 ± 787 

LAMA 650cde 13,7 ± 0,2 13,8 ± 0,2 LAMA 726c 4.725 ± 345  4.719 ± 345  

LAMA 669e 9,8 ± 5,3 12,6 ± 4,7 LAMA 735c 4.423 ± 487  4.625 ± 455  

LAMA 737e 8,8 ± 1,6 9,7 ± 1,4 LAMA 736c 4.160 ± 846  4.181 ± 846  

 
* Isolados indicados com mesma letra não são diferentes ao nível de 5% de significância pelo Teste de Dunn. 
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Tabela 11.  Valores da intensidade de fluorescência e área no ensaio com meio AMM acrescido de Tween 80. 

 

Isolado 
Intensidade de Fluorescência 

Isolado 
Área 

Média ± Desvio Padrão Mediana ± Desvio Interquartílico Média ± Desvio Padrão Mediana ± Desvio Interquartílico 

LAMA 726a* 86,7 ± 16,7 85,2 ± 16,6 LAMA 875a* 10.612 ± 1.637 11.330 ± 1.515 

LAMA 674ab 36,4 ± 0,4 36,2 ± 0,4 LAMA 761ab 10.271 ± 1.509  10.007 ± 1.491  

LAMA 653ab 31,4 ± 3,1 32,1 ± 3,0 LAMA 674abc 7.977 ± 118  7.942 ± 114  

LAMA 679ab 33,6 ± 3,3 31,9 ± 3,0 LAMA 677abc 6.958 ± 414  7.131 ± 387  

LAMA 706ab 29,7 ± 3,2 31,2 ± 2,9 LAMA 747abc 5.826 ± 632  5.465 ± 549  

LAMA 683ab 28,2 ± 4,7 25,9 ± 4,2 LAMA 726abc 4.384 ± 396  4.582 ± 358  

LAMA 747ab 20,8 ± 8,1 18,1 ± 7,7 LAMA 679abc 3.553 ± 701  3.174 ± 619  

LAMA 761ab 21,5 ± 10,5 16,3 ± 9,5 LAMA 653abc 2.426 ± 401 2.245 ± 369  

LAMA 677b 11,0 ± 3,2 11,4 ± 3,2 LAMA 706c 2.150 ± 227  2.124 ± 226  

LAMA 875b 8,5 ± 8,0 6,5 ± 7,8 LAMA 683c 2.075 ± 335  1.988 ± 327  

 
* Isolados indicados com mesma letra não são diferentes ao nível de 5% de significância pelo Teste de Dunn. 
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Embora o teste de Dunn mostrar que não há diferenças significativas entre os 

organismos, selecionou-se dois organismos de cada tratamento para estudos posteriores, 

sendo aqueles que apresentaram o maior valor de intensidade de fluorescência e área da 

colônia, conforme indicado na Tabela 12. 

 

Tabela 12. Organismos mais promissores para a síntese de PHA conforme o meio de cultivo avaliado. 

 

Meio de cultivo Intensidade de fluorescência Área da colônia 

AM LAMA 679 LAMA 732 

AM + GLU LAMA 711 LAMA 644 

AM + AMI LAMA 748 LAMA 737 

AM + CMC LAMA 748 LAMA 674 

AM + GLI LAMA 685 LAMA 677 

AM + GLU LAMA 685 LAMA 737 

AM + TWN LAMA 726 LAMA 875 

 

 

5.3 Avaliação da produção de PHA com os organismos 
selecionados em meio líquido  

  

A partir da seleção dos organismos de maior potencial de produção de PHA nos 

diferentes ensaios, estes foram cultivados para a avaliação da síntese do polímero em meio 

marinho mineral suplementado com amido, CMC, glicerol puro, glicose ou Tween. 

Comparando-se os cromatogramas das amostras analisadas e do P(3HB) (Sigma-Aldrich) 

padrão, nota-se que o tempo de retenção foi muito próximo, portanto confirmando a produção 

de P(3HB) pelos isolados avaliados. 

No meio de cultura no qual foi acrescido de glicerol puro (Tabela 12), o isolado 

LAMA 677 produziu uma biomassa, conteúdo de P(3HB) nas células e produtividade após 68 

horas de cultivo de 1,41 g/l, 28,28% (g/g) e 0,0058 g/l·h. Enquanto, o organismo LAMA 685 

apresentou resultados melhores, com uma biomassa de 2,03 g/l, conteúdo de 32,79% (g/g) e 

produtividade de 0,0098 g/l·h. 

 No meio contendo glicose, embora esta seja uma fonte de carbono de fácil 

assimilação, os organismos apresentaram resultados inferiores de biomassa e conteúdo de 

P(3HB) comparado ao ensaio no qual foi acrescido de glicerol puro. A bactéria LAMA 685, 

que também foi analisada conforme o experimento anterior, apresentou redução no conteúdo 

de polímero, alcançando apenas 9,62% (g/g), a biomassa foi reduzida para 1,73 g/l. Para o 
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LAMA 737 foi registrada uma biomassa de 0,68 g/l e concentração de polímero de 7,85% 

(g/g). 

Nos ensaios em meio líquido com substratos insolúveis, muitas vezes torna dificultosa 

a separação entre a biomassa microbiana e os substratos. No experimento contendo amido, foi 

registrada uma biomassa elevada comparada aos demais ensaios. Entretanto acredita-se que a 

maior parte da amostra era composta da própria fonte de carbono. Por isso, através da 

cromatografia gasosa não se detectou a produção de PHA. Conforme mostrado na Tabela 12, 

não foi detectada a produção de PHA pelos organismos cultivados em amido, CMC e Tween, 

como fontes de carbono. 

 

Tabela 13. Parâmetros do processo de produção de P(3HB) dos isolados cultivados em meio marinho mineral 

acrescido de amido, CMC, glicerol puro, glicose ou Tween durante 68 horas. 

 

Isolado Fonte de carbono 
Xt a  

(g/l) 
P(3HB) b  

(g/l) 
P(3HB) c  

(%) 
Pr d  

(g/l·h) 

LAMA 748 Amido 16,80 ± 0,97 0 0 0 

LAMA 737 Amido 25,31 ± 1,09 0 0 0 

LAMA 748 Carboximetilcelulose 1,19 ± 0,19 0 0 0 

LAMA 674 Carboximetilcelulose 1,24 ± 0,20 0 0 0 

LAMA 677 Glicerol 1,41 ± 0,18 0,40 28,28 0,0058 

LAMA 685 Glicerol 2,03 ± 0,27 0,67 32,79 0,0098 

LAMA 685 Glicose 1,73 ± 0,22 0,17 9,62 0,0025 

LAMA 737 Glicose 0,68 ± 0,10 0,05 7,85 0,0008 

LAMA 726 Tween 80 0,91 ± 0,08 0 0 0 

LAMA 875 Tween 80 0,56 ± 0,05 0 0 0 
 

 

a Biomassa total; b Concentração de P(3HB); c Percentual de P(3HB) (g/g); d Produtividade de P(3HB). 

 

Em função dos melhores resultados de produtividade de polímero alcançados com os 

organismos cultivados no meio contendo glicerol, decidiu-se estudar melhor essa condição 

para a produção de PHA. Para tanto, na pré-cultura foi empregada o meio MM acrescido de 

glicerol puro, o mesmo meio de cultivo utilizado na ensaio para a produção de PHA. Neste 

ensaio não foi possível acompanhar o crescimento do isolado LAMA 685. O organismo 

LAMA 677 ao final do cultivo produziu uma biomassa de 0,16 g/l e acumulou 22,74% (g/g) 

de polímero nas células (Tabela 15). 
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Tabela 14. Parâmetros do processo de produção de P(3HB) do isolado LAMA 677 cultivado em meio marinho 

mineral suplementado com glicerol puro (5% v/v) durante 143 horas, a 28°C e 150 rpm. 
 

Isolado 
Xt a  

(g/l) 
P(3HB) b  

(g/l) 
P(3HB) c  

(%) 
Pr d  

(g/l·h) 

LAMA 677 0,16 0,04 22,74 0,0003 
 

 

a Biomassa total; b Concentração de P(3HB); c Percentual de P(3HB) (g/g); d Produtividade de P(3HB). 

 

5.4 Avaliação da produção de PHA em meio sólido 

 

Devido à presença de substrato insolúvel em parte dos tratamentos, não foi possível 

confirmar a produção de P(3HB), uma vez que a biomassa analisada em cromatografia gasosa 

constituía-se tanto pela biomassa microbiana quanto pelo substrato residual. Dessa forma, 

procedeu-se o cultivo em meio sólido como alternativa de se obter células livres dos 

substratos. Nestas condições, somente parte dos isolados produziram biomassa suficiente para 

a quantificação do P(3HB). No meio contendo CMC, o isolado LAMA 674 acumulou 22,26% 

(g/g) de P(3HB) na biomassa seca, e o LAMA 748 alcançou 27,64% (g/g). No meio acrecido 

de Tween, o isolado LAMA 726 acumulou 55,24% (g/g) de polímero. 

 

5.5 Avaliação da produção de PHA em água do mar e glicerol 
residual 

 

A grande quantidade de glicerol residual produzida nas indústrias do biodiesel abre 

oportunidade de utilizá-lo como fonte de carbono de baixo custo para a produção de PHA. 

Portanto, decidiu-se pela avaliação do uso de glicerol bruto e água do mar na síntese de PHA 

a partir de diferentes composições. Os isolados foram incubados durante 69 horas, a 28°C e 

150 rpm. As biomassas obtidas no final do cultivo foram analisadas em cromatografia gasosa 

para quantificação do P(3HB). 

Ao analisar a Tabela 15, referente aos dados obtidos pelo LAMA 677, observa-se que 

o aumento da concentração do glicerol puro no meio marinho mineral (MM) não favoreceu o 

crescimento do organismo, uma vez que no ensaio acrescido de 10% (v/v) de glicerol o 

isolado produziu uma biomassa seca de 0,85 g/l, enquanto que no meio acrescido de 5% (v/v) 
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de glicerol alcançou 1,11 g/l. Entretanto, quanto ao conteúdo de P(3HB) na massa celular os 

valores foram semelhantes, com 64,28% (g/g) de P(3HB) no meio com 5% (v/v) de glicerol e 

64,04% (g/g) de P(3HB) no meio com 10% (v/v) da referida fonte de carbono. Apesar deste 

último parâmetro não apresentar uma diferença elevada, no cultivo em 5% (v/v) de glicerol o 

isolado apresentou 0,26 g/l de biomassa a mais que a outra condição, o que proporcionou a 

maior produtividade de P(3HB), com 0,0103 g/l·h, enquanto que no meio com 10% (v/v) de 

glicerol foi obtido o resultado de 0,0079 g/l·h. 

No meio de cultura cuja formulação contém o meio MM e 5% (v/v) de glicerol puro, o 

organismo LAMA 677 produziu uma biomassa de 1,11 g/l, composta de 64,28% (g/g) de 

P(3HB) nas células, atingindo produtividade de 0,0103 g/l·h. Já no meio composto por água 

do mar e 5% (v/v) de glicerol puro apresentou uma biomassa de 0,10 g/l, conteúdo de 35,04% 

(g/g)  de P(3HB) e produtividade de 0,0005 g/l·h. A partir desses dados é possível verificar 

uma redução em todos os parâmetros de produção do P(3HB), quando o meio sintético foi 

substituído por uma fonte de nutrientes e minerais de baixo custo, neste caso a água do mar.  

Analisando a substituição do glicerol puro pelo glicerol residual na concentração de 

5% (v/v) no meio MM, observa-se um aumento na produção de biomassa. Atribuísse tal 

observação, em função da cultura adicionada de glicerol residual, o LAMA 677 ter obtido 

uma biomassa 25% superior comparado ao meio com glicerol puro. Em relação ao conteúdo 

de P(3HB), no meio com glicerol residual, o organismo acumulou 52,94% (g/g) de P(3HB), 

valor este inferior quando cultivado no meio acrescido de glicerol puro (64,28%). Apesar das 

diferenças identificadas no fornecimento das duas fontes de carbono, a produtividade de 

P(3HB) pelo LAMA 677 foi bastante similar, com 0,0103 g/l·h quando suplementado com 

glicerol puro e 0,0107 g/l·h no meio acrescido de glicerol residual. 

No meio composto por água do mar e glicerol residual observou-se que o aumento da 

concentração do substrato carbônico de 5 para 10% (v/v) inibiu o crescimento do organismo 

LAMA 677. No ensaio com água do mar acrescido de 5% (v/v) de glicerol residual, os 

parâmetros de biomassa total, produção de P(3HB), conteúdo de P(3HB) nas células e 

produtividade do LAMA 677 foram de 0,06 g/l, 0,02 g/l, 31,7% (g/g) e 0,0003 g/l·h. 

 



 47 

Tabela 15. Parâmetros do processo de produção de P(3HB) dos organismos LAMA 677 e LAMA 685 cultivados 

em diferentes meios de cultura, durante 69 horas a 28°C e 150 rpm. 

 

Organismo Composição do meio de cultura 
Xt a  

(g/l) 
P(3HB) b  

(g/l) 
P(3HB) c  

(%) 
Pr d  

(g/l·h) 

LAMA 677 90% meio MM + 5% (v/v) glicerol PA + 5% água 

destilada 
1,11 ± 0,04 0,71 64,28 0,0103 

 90% meio MM + 10% (v/v) glicerol PA 0,85 ± 0,05 0,55 64,04 0,0079 

 90% água do mar + 5% (v/v) glicerol PA + 5% água 

destilada 
0,10 ± 0,03 0,03 35,04 0,0005 

 90% água do mar + 5% (v/v) glicerol residual + 5% 

água destilada 
0,06 ± 0,01 0,02 31,70 0,0003 

 90% água do mar + 10%(v/v)  glicerol residual * * * * 

 90% meio MM + 5% (v/v) glicerol residual + 5% água 

destilada 
1,39 ± 0,05 0,74 52,94 0,0107 

LAMA 685 90% meio MM + 5% (v/v) glicerol PA + 5% água 
destilada 

0,95 ± 0,06 0,42 43,64 0,0060 

 90% meio MM + 10% (v/v) glicerol PA 0,36 ± 0,07 0,10 28,08 0,0015 

 
90% água do mar + 5% (v/v) glicerol PA + 5% água 

destilada 
0,27 ± 0,03 0,13 48,26 0,0019 

 
90% água do mar + 5% (v/v) glicerol residual + 5% 

água destilada 
0,32 ± 0,01 0,17 53,60 0,0024 

 90% água do mar + 10% (v/v) glicerol residual 0,10 ± 0,02 0,01 10,97 0,0002 

 
90% meio MM + 5% (v/v) glicerol residual + 5% água 
destilada 

2,71 ± 0,96 1,22 44,95 0,0177 

 

* Isolado não apresentou crescimento. 
a Biomassa total; b Concentração de P(3HB); c Percentual de P(3HB) (g/g); d Produtividade de P(3HB). 

   

Quando diferentes concentrações de glicerol puro foram adicionadas ao meio MM, foi 

possível verificar a influência deste na quantidade de biomassa seca produzida ao final do 

cultivo para o LAMA 685. Uma biomassa de 0,95 g/l foi produzida no meio contendo 5% 

(v/v) de glicerol puro, entretanto quando 10% (v/v) de glicerol puro foi acrescido ao meio, a 

quantidade de biomassa produzida foi 2,6 vezes menor. Não só a biomassa foi inferior pelo 

aumento da concentração do glicerol, a porcentagem de P(3HB) e a produtividade foram 1,5 e 

4 vezes menor. 

Comparando o meio composto por água do mar e o meio MM acrescidos de 5% (v/v) 

de glicerol puro, nota-se a redução na biomassa total do LAMA 685 no experimento com 

água do mar, pois nessa condição o organismo apresentou uma diminuição de 71,58%. No 

entanto, a porcentagem de P(3HB) nas células foi mais alta no meio com água do mar 

(48,26%), correspondendo ao aumento de 4,62% em valores absolutos em relação ao outro 

ensaio (43,64%). A produtividade de P(3HB) foi superior no meio MM com 0,0060 g/l·h, 

comparativamente a produtividade de 0,0019 g/l·h para a cultura com água do mar do LAMA 

685. 
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No meio MM acrescido de 5% (v/v) de glicerol puro ou 5% (v/v) de glicerol residual, 

verifica-se o aumento nos parâmetros quando o glicerol residual foi utilizado, pois o LAMA 

685 apresentou incremento de 2,85 vezes referente à biomassa total e de 2,95 vezes na 

produtividade de P(3HB). Todavia, a porcentagem de P(3HB) na biomassa seca foi bastante 

semelhante, com 43,64% (g/g) no cultivo com glicerol puro e 44,95% (g/g) com glicerol 

residual. 

Ao analisar a influência da concentração de glicerol residual (5 e 10% v/v), verificou-

se que a maior concentração substrato proporcionou uma redução nos parâmetros de produção 

de P(3HB) do organismo LAMA 685, visto que no meio acrescido de 5% (v/v) de glicerol 

residual foram produzidos 0,32 g/l de biomassa total, 53,6 % (g/g) de P(3HB) nas células e 

uma produtividade de 0,0024 g/l·h. Já na cultura suplementada com 10% (v/v) de glicerol 

residual apresentou uma biomassa total de 0,10 g/l, porcentagem de 10,97% (gqg) de P(3HB) 

nas células e produtividade de 0,0002 g/l·h. 

Em relação aos dois organismos analisados, verifica-se que o conteúdo de P(3HB) nas 

células foi superior no LAMA 677. O melhor resultado para este organismo (64,28% g/g) foi 

obtido no meio MM acrescido de 5% (v/v) de glicerol puro. Valor representativo também foi 

registrado com o referido isolado em meios de baixo custo, com 31,7% (g/g) de P(3HB) em 

água do mar acrescido de 5% (v/v) de glicerol residual. Quanto a produtividade de polímero 

do LAMA 677, os melhores resultados foram alcançadas no meio MM acrescido de 5% (v/v) 

de glicerol residual (0,0107 g/l·h)  e puro (0,0103 g/l·h). Apesar dos dados inferiores de 

produção de P(3HB) apresentados pelo isolado LAMA 685 em relação ao LAMA 677, é 

válido ressaltar que a maior produtividade de P(3HB) foi alcançada pelo LAMA 685 no meio 

MM acrescido de 5% (v/v) de glicerol residual, com uma produção de 0,0177 g de 

P(3HB)/l·h.  
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6 DISCUSSÃO 

 

6.1 Seleção de bactérias marinhas produtoras de PHA em 
diferentes condições de cultivo 

  

No presente estudo, 40,6% dos organismos avaliados apresentaram fluorescência 

indicativa do acúmulo do polímero através do corante lipofílico vermelho do Nilo em pelo 

menos uma condição de cultivo estudada. Em outros estudos com bioprospecção de 

organismos capazes de acumular PHA em ambientes marinhos, Arun et al. (2009) relataram 

9% de isolados produtores de PHA, e Shrivastav et al. (2010) identificaram 14% de bactérias 

ativas dentro da população analisada. Dessa forma, fica evidente a importância do ambiente 

marinho como fonte de bactérias produtoras de PHA, entretanto, apesar do notável potencial 

do ecossistema marinho em fornecer cepas para a produção do polímero, existe um número 

limitado de estudos com bactérias marinhas para tal aplicação (Quillaguamán et al., 2010). 

Analisando o número de organismos positivos quanto ao acúmulo de PHA no meio 

ágar marinho (AM) e ágar marinho mineral (AMM) foram identificados 15 isolados 

produtores de PHA exclusivamente no meio AM, 37 no meio AMM e 11 isolados positivos 

em ambos meios. Pode-se observar que os isolados em sua maioria emitiram fluorescência 

indicativa da produção do polímero no meio AM ou AMM, o que sugere a existência de dois 

grupos dentro da população analisada, que segundo Lee (1996) são os dependentes e os não 

dependentes de limitação de determinado nutriente para a síntese do polímero. Portanto, os 

positivos no meio AM seriam não dependentes de limitação para a indução da produção do 

polímero e os produtores identificados no meio AMM seriam os organismos com necessidade 

de limitação de crescimento para a indução da síntese do polímero, uma vez que o AMM não 

contém em sua formulação micronutrientes. 

 As fontes de carbono contribuem de forma significativa para os altos custos de 

produção do PHA, em geral representam cerca de 50% (Posada et al., 2011). Por isso é de 

extrema importância a seleção de microrganismos capazes de produzir o PHA de forma 

eficiente, utilizando substratos de baixo custo (Kim, 2000). Com objetivo de analisar a 

capacidade de síntese do polímero a partir de fontes de carbono específicas, utilizou-se 

substratos similares aos resíduos gerados na agroindústria, para a produção de PHA (amido – 

resíduos amiláceos, CMC – resíduos lignocelulósicos, glicerol puro – glicerol residual e 
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Tween 80 – substratos lipídicos residuais) e como controle a glicose, sendo todos acrescidos 

ao meio AMM separadamente. Dessa forma, a partir dos resultados qualitativos obtidos é 

possível concluir que os isolados LAMA 674, LAMA 677, LAMA 679 e LAMA 875 

apresentaram potencial de utilização de diversos resíduos como fonte de carbono para a 

produção do PHA, em virtude da emissão de fluorescência indicativa da produção do PHA em 

todas as fontes de carbono similares a resíduos. 

O maior número de organismos capazes de sintetizar o polímero foi observado com 

meio AMM acrescido de amido, apresentando 30 organismos positivos, seguido de 27, 23, 22 

e 10 isolados classificados como produtores, quando cultivados na presença das fontes de 

carbono CMC, glicerol puro, glicose e Tween. Apesar da glicose ser uma fonte de carbono de 

maior facilidade de utilização, verificou-se um número inferior de isolados ativos 

comparativamente ao amido, CMC e glicerol. Dentre os substratos avaliados, destaca-se o 

amido, uma vez que neste foi identificado o maior número de organismos com capacidade de 

síntese do polímero, correspondendo a 19,4% do montante de isolados. Segundo Kim (2000) 

e Sheu et al., (2009), sendo o amido um produto disponível em grandes quantidades e uma 

fonte de carbono renovável, diversos estudos têm sido conduzidos com intuito de avaliar a 

produção do polímero a partir deste substrato.  

Os organismos produtores do biopolímero a partir do amido, segundo Krueger (2009) 

são capazes de promover crescimento celular e o acúmulo de PHA, em função da existência 

de dois processos biológicos, a degradação do amido em unidades monoméricas (glicose) e a 

conversão em biopolímero. Já em outros organismos, para que ocorra a síntese do PHA há a 

necessidade do processo de hidrólise do amido, que pode ser feita por via química ou 

enzimática. Entretanto, segundo Van-Thuoc et al. (2008) a hidrólise por meio de enzimas  

pode se tornar o principal entrave econômico para a produção do biopolímero. Portanto a via 

química (hidrólise ácida) é recomendada, pois o tempo de reação, os custos com produtos 

químicos e energia elétrica são inferiores comparáveis a hidrólise enzimática (Woiciechowski 

et al., 2002). Nesse contexto, do ponto de vista econômico é imprescindível a busca por 

organismos capazes de sintetizar o PHA a partir do amido. 

No presente estudo, um número significativo de isolados apresentou capacidade de 

produção do biopolímero a partir do amido, o que é um importante resultado, pois podem 

contribuir para reduzir os custos de produção do polímero, comparativamente a outros 

organismos que necessitam da etapa de hidrólise para a sua síntese. A exemplo do estudo de 

Sheu et al. (2009), que reportaram a capacidade da bactéria C. taiwanensis em produzir o 
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polímero diretamente do amido (mandioca, milho, batata, batata doce e trigo), e apresentaram 

conteúdos de PHA interessantes, variando entre 42% e 67%. 

Encontram-se na literatura diversos trabalhos que utilizaram o amido como fonte de 

carbono, Chen et al. (2006) relataram a produção de PHA com a bactéria H. mediterranei a 

partir do amido de milho extrusado, e descreveram as seguintes vantagens em utilizar esse 

microrganismo: a síntese do polímero ocorrer sem limitação de determinado nutriente 

essencial, facilitando o processo fermentativo; a produção de copolímeros sem a adição de 

substâncias precursoras, que além de ser um custo adicional apresenta prejuízos ao 

crescimento celular; e por último, a redução dos custos com esterilização, em decorrência das 

altas concentrações de sais no meio evitar o desenvolvimento de organismos não-halófilos. 

Desta forma, é evidente a importância da utilização do amido, assim como de bactérias 

marinhas para a síntese de PHA. 

Outra importante fonte de substrato é a biomassa lignocelulósica oriunda de resíduos 

agrícolas e florestais, que segundo FitzPatrick et al. (2010) merece atenção, em função do 

baixo valor, ser abundante, facilmente disponível e ser um recurso renovável. Entretanto, em 

processos biológicos a partir de materiais lignocelulósicos existe a necessidade de liberação 

da celulose e hemicelulose do complexo formado pela lignina, seguida de hidrólise para a 

produção de pentoses e hexoses livres (Chandrakant & Bisaria, 1998). Apesar das limitações, 

estudos têm sido conduzidos com esse substrato, Yu & Stahl (2008) investigaram a produção 

de PHA em culturas de C. necator, utilizando como fonte de carbono o bagaço de cana-de-

açúcar hidrolisado, e reportaram o acúmulo de 57% de polímero. Lopes (2010) em culturas de 

Burkholderia sp. F24 relataram um rendimento de 49,31% de PHA quando fornecido do 

mesmo substrato do estudo anterior. Nessa perspectiva, 17,4% (27 isolados) dos organismos 

avaliados apresentaram fluorescência indicativa da produção de PHA, evidenciando o 

potencial para a utilização de materiais lignocelulósicos. 

A oferta de glicerol residual, que é o principal sub-produto associado a produção do 

biodiesel, tem aumentado significativamente nos últimos no anos  mercado nacional (ANP, 

2011) e mundial (Johnson & Taconi, 2007). Nesse contexto, muitos estudos têm utilizado o 

glicerol residual ou o glicerol PA para a síntese de PHA por culturas de H. hydrothermalis 

SM-P-3M (Shrivastav et al., 2010), Halomonas sp. KM-1 (Kawata & Aiba, 2010), consórcio 

microbianos (Dobroth et al., 2011), Bacillus sp. (Santos et al., 2011) e de C. necator H16 (Ng 

et al., 2011). No presente estudo, no meio ágar marinho mineral contendo glicerol puro, 23 

organismos apresentaram a capacidade de produção de PHA nesta condição, correspondendo 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chandrakant%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chandrakant%20P%22%5BAuthor%5D
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a 14,8% de ativos da população analisada. Este valor é praticamente igual ao obtido por 

Shrivastav et al. (2010), que ao avaliarem 63 bactérias, reportaram o resultado de 14% de 

ativas para a síntese de PHA empregando como fonte de carbono o glicerol residual, e um 

conteúdo de polímero de até 75,8% (g/g). Indicando o potencial do glicerol residual como 

substrato, assim como das bactérias marinhas para a produção do PHA. 

De acordo com os dados registrados no banco de cepas do LAMA, cujas informações 

foram retiradas a partir das amostras fornecidas pelo Projeto Mar-Eco, 49,7% dos isolados 

foram oriundos de amostras de água e 50,3% do sedimento. Conforme classificação de 

Hedgpeth (1957) em relação à zonação do mar do domínio pelágico, 76,6% das bactérias 

foram coletadas na zona epipelágica, 16,9% na mesopelágica e 6,5% na zona batipelágica. No 

domínio bentônico, 29,5% dos organismos foram isolados de amostras provenientes da zona 

batial e 70,5% da zona abissal. Quanto aos locais de amostragem, 49,7% foram oriundos da 

área denominada Elevação do Rio Grande, 38,7% da Cadeia de Walvis e 11,6% da cordilheira 

meso-oceânica do Atlântico Sul. Analisando estas informações e os organismos identificados 

como mais promissores para a produção de PHA nos diferentes ensaios, verifica-se o maior 

número de representantes na zona epipelágica, com seis organismos e um isolado procedente 

da zona mesopelágica. Destaca-se o fato de que 93,5% das bactérias analisadas serem 

oriundas da zona epi e mesopelágica. 

A síntese de PHA é favorecida por condições limitantes de crescimento, conforme 

relata Lee (1996), em decorrência das camadas superiores da coluna de água apresentarem 

como característica, baixas concentrações de nutrientes, devido ao consumo destes nutrientes 

pelo fitoplâncton (Boxshall, 2006). Isto explica o fato do maior número de organismos 

selecionados para a produção de PHA terem origem nessas zonas do domínio pelágico. Em 

relação à natureza da amostra, apesar de uma distribuição similar (49,7% dos organismos 

provenientes da água e 50,3% do sedimento), verifica-se que a água é um recurso interessante 

para a prospecção de bactérias produtoras do PHA, assim como a área denominada de 

Elevação do Rio Grande, pois todos os organismos de alto potencial para a síntese de PHA 

foram oriundos desses ambientes. 
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6.2 Avaliação da produção de PHA com os isolados selecionados 
em meio líquido 

 

Através da identificação e seleção dos isolados produtores de PHA, estes foram 

avaliados com objetivo de selecionar os organismos e substratos mais promissores. 

Analisando os substratos adicionados ao meio MM, é possível verificar que os organismos 

alcançaram resultados de biomassa seca superiores no meio adicionado de glicerol, 

comparativamente ao meio suplementado de glicose. O LAMA 685 produziu uma biomassa 

superior em 17,34%, o mesmo efeito de superioridade foi verificado no conteúdo de P(3HB), 

que incrementou 3,4 vezes. 

Resultados semelhantes foram reportados anteriormente por Chien et al. (2007), estes 

ao avaliarem bactérias isoladas de sedimentos de mangue para a produção de P(3HB), 

reportaram o melhor conteúdo de P(3HB) com o uso do glicerol comparativamente ao 

fornecimento de glicose. Para o organismo denominado M11 o resultado foi de 30,2% de 

P(3HB) nas células no cultivo em glicerol e de 8,1% na cultura adicionada de glicose. 

Mahishi et al. (2003) em culturas de E. coli recombinante relataram um teor de até 60% de 

P(3HB) em relação ao peso seco com o fornecimento do glicerol e de 38% em glicose como 

fonte de carbono.  

Comparando-se os dois tratamentos (glicerol e glicose), verifica-se que os isolados 

cultivados em meio adicionado de glicerol apresentaram melhores resultados de produção de 

P(3HB). Destaca-se ainda, que o LAMA 685 apresentou superior produção de biomassa, 

conteúdo de P(3HB) nas células e produtividade de polímero no ensaio adicionado de glicerol 

e glicose, comparado aos outros organismos em cada tratamento. Evidenciando o potencial 

deste organismo para a produção de P(3HB). 

No experimento com o cultivo do pré-inóculo e da cultura de produção de PHA no 

meio MM acrescido de glicerol puro, verificou-se uma baixa produção de biomassa do 

isolado LAMA 677, visto que após 143 horas de cultivo alcançou apenas 0,16 g/l. 

Possivelmente esse resultado foi registrado em decorrência do meio empregado na pré-cultura 

(MM acrescido de glicerol) conter menor quantidade de nutrientes comparativamente ao meio 

caldo marinho, o qual foi empregado nos experimentos anteriores. 

O LAMA 677 apresentou uma massa seca composta de 22,74% de polímero, quando 

comparado ao ensaio líquido anterior (28,28%), pode-se perceber uma redução no conteúdo 

de P(3HB) de 5,54% em valores absolutos. Esse fato pode ser explicado pelo maior tempo de 
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cultivo realizado nesta etapa ter permitido o consumo do polímero. No trabalho Teeka et al. 

(2010) para a seleção de organismos produtores de PHA em glicerol residual foi verificado o 

consumo do polímero, uma vez que em 72 horas de cultivo o organismo apresentou o 

acúmulo de 35%, e após 120 horas de cultivo, a biomassa foi composta de aproximadamente 

25% de PHA.  

 

6.3 Avaliação da produção de PHA em meio sólido 

 

No tratamento adicionado de CMC como única fonte de carbono, o LAMA 674 

apresentou uma produção de 22,26% (g/g) de P(3HB) na biomassa, e o LAMA 748 alcançou 

27,64% (g/g), portanto 5,38% superior (valor absoluto). Apesar do substrato utilizado neste 

estudo ser uma fonte de carbono de maior facilidade de assimilação pelos microrganismos 

comparados a outras fontes empregadas em outros trabalhos. Esses resultados são 

comparáveis ao estudo de Van-Thuoc et al. (2008), ao utilizarem a xilose como fonte de 

carbono para a produção de PHA por H. boliviensis LC1, obtiveram uma porcentagem de 

polímero variando entre 23,1 e 33,8%. Bertrand et al. (1990) em culturas de Pseudomonas 

pseudoflava reportaram um acúmulo de 19,6% de PHA com o fornecimento de xilose. Silva 

et al. (2004) relataram um conteúdo de PHA entre 35 e 58,2% quando se utilizou xilose, e 

conteúdos entre 15,4 a 23,2% com o uso de bagaço de cana-de-açúcar hidrolisado. Portanto, 

observa-se que os resultados obtidos são relevantes, abrindo a oportunidade para o uso de 

resíduos celulósicos como substrato para conversão em PHA. 

Quando comparado aos dados de outros trabalhos, o resultado obtido no acúmulo de 

P(3HB) do ensaio adicionado de Tween pelo isolado LAMA 726 mostra-se significativo, uma 

vez que foi alcançado 55,24% (g/g) de P(3HB) na biomassa. No estudo de Fernández et al. 

(2005) com cultivo de P. aeruginosa NCIB 40045 relataram um conteúdo de 29,4% quando 

adicionado óleo de fritura residual. He et al. (1998) alcançaram um rendimento de 63% de 

polímero, com o cultivo de Pseudomonas stutzeri 1317 em óleo de soja. Diante do resultado 

apresentado, é possível verificar a capacidade de produção de P(3HB) pelo organismo LAMA 

726 utilizando substrato lipídico. 

O conjunto dos resultados obtidos nos ensaios em meio líquido e sólido permitiram 

levantar o potencial de alguns organismos quanto à produção de P(3HB) em diferentes 

substratos. Destaca-se a produtividade obtida pelo LAMA 685, a capacidade de produção do 
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polímero em substrato celulósico dos organismos LAMA 674 e LAMA 748, e alta 

concentração de P(3HB) alcançada pelo LAMA 726 no meio acrescido de Tween. 

 

6.4 Avaliação da produção de PHA em água do mar e glicerol 
residual 

 

Para caracterizar a produção de PHA em meios de cultura de baixo custo, os 

organismos foram cultivados em culturas formuladas a partir de água e glicerol residual em 

diferentes composições. Foi possível verificar que o aumento da concentração de glicerol puro 

no meio marinho mineral (MM) teve como efeito a redução da biomassa seca, assim como do 

conteúdo de P(3HB) presente nas células. Quando a concentração de 5% (v/v) de glicerol 

puro foi acrescida na cultura, o LAMA 677 produziu 1,11 g/l de biomassa, conteúdo de 

64,28% (g/g) de P(3HB), e o LAMA 685 produziu 0,95 g/l e acumulou 43,64% (g/g) de 

polímero. Com o aumento da fonte de carbono para 10% (v/v), a biomassa do LAMA 677 

decresceu para 0,85 g/l, com esse resultado apresentou queda de 23,4% nesse parâmetro, 

quanto ao conteúdo de P(3HB) os valores apresentaram uma pequena redução, comparando-

se as duas concentrações da fonte de carbono (64,28% - 5% glicerol e 64,04% - 10% glicerol), 

correspondendo a uma redução de 0,24% em valores absolutos. A biomassa produzida pelo 

LAMA 685 no ensaio com 10% (v/v) de glicerol foi de 0,36 g/l, com uma redução de 62,1% 

na biomassa, e quanto ao conteúdo de P(3HB) foi reduzido para 28,08%, representando uma 

redução de 15,56% em valores absolutos. Pode-se explicar esses resultados, em função do 

estresse osmótico sofrido pelos organismos no meio de cultura acrescido de 10% (v/v) da 

fonte de carbono. 

O efeito negativo do aumento da concentração do glicerol puro sobre o crescimento 

dos organismos já foi reportado em outros trabalhos. Zhu et al. (2009) em culturas B. cepacia 

ATCC 17759 obtiveram valores de biomassa inferiores no ensaio adicionado de 9% (v/v) de 

glicerol puro (1,3 g/l), comparativamente ao ensaio composto de 3% (v/v) da mesma fonte de 

carbono, que produziu 2,8 g/l. Santos et al. (2011) ao avaliarem o crescimento de Bacillus sp. 

relataram que em altas concentrações de glicerol o crescimento do organismo testado foi 

inibido.  

Com objetivo de avaliar a produção de P(3HB) a partir de fontes de minerais e 

nutrientes de baixo custo foi empregado o meio composto de água do mar contendo glicerol 
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puro na concentração de 5% (v/v). Em comparação ao meio MM adicionado de glicerol puro 

a 5% (v/v), foi verificado a redução no crescimento dos organismos LAMA 677 e LAMA 

685, os quais apresentaram uma biomassa 11 e 3,5 vezes menor. Acredita-se que em função 

da água do mar empregado no meio de cultivo ter sido coletada na plataforma continental 

brasileira. Conforme Yoneda (1999), águas deste ambiente são caracterizadas por serem 

pobres em nutrientes, portanto essa característica proporcionou um crescimento inferior 

comparado ao meio MM. Quanto ao conteúdo de P(3HB) na massa celular, para o cultivo em 

meio MM acrescido de 5% (v/v) de glicerol puro do LAMA 677, o acúmulo de biopolímero 

foi de 64,28% (g/g) e de 51,76% (g/g) no experimento com água do mar adicionada de 5% 

(v/v) do mesmo substrato, representando uma redução de 12,52% em valores absolutos. Em 

contrapartida, o LAMA 685 quando cultivado no meio mineral atingiu um conteúdo de 

43,64% (g/g) de P(3HB) nas células e no ensaio composto de água do mar alcançou o valor de 

48,26% (g/g), correspondendo a um aumento de 4,62% no conteúdo de P(3HB) presente na 

biomassa (valor absoluto). Possivelmente isso foi observado em função da água do mar ser 

pobre em nutrientes, e essa condição limitante ter favorecido o acúmulo de P(3HB) no LAMA 

685. No estudo de Tan et al. (2011) foi observado que em condições limitantes de 

crescimento, o organismo apresentou maior acúmulo de PHA em comparação ao cultivo em 

condições balanceadas. Ao realizarem a produção de PHA em duas fases, culturas de 

Halomonas TD01 alcançaram um rendimento de 54% de PHA nas células em meio rico em 

nitrogênio, e na condição limitada desse nutriente apresentou um rendimento superior, com 

89% de PHA na massa bacteriana. 

O meio de baixo custo, composto de água do mar como fonte de nutrientes e minerais, 

e glicerol residual, como fonte de carbono foi empregado para avaliar a síntese de P(3HB) 

pelos organismos estudados. Para tanto, o meio foi suprido de duas concentrações de fonte 

carbônica na proporção de 5 e 10% (v/v). Quando a maior concentração de carbono foi 

testada, o LAMA 677 não apresentou crescimento, já o LAMA 685 apresentou uma biomassa 

e conteúdo de polímero 3 e 5 vezes inferior. Este fenômeno foi observado por Zhu et al. 

(2009), em cultivo de B. cepacia ATCC 17759 com glicerol residual em concentrações 

variando entre 3 e 9% (v/v), os autores reportaram que o aumento da concentração da fonte de 

carbono resultou em uma redução gradual da biomassa e do conteúdo de PHA nas células. 

Shrivastav et al. (2010 ) ao avaliarem a capacidade de crescimento de organismos isolados do 

ambiente terrestre e marinho, utilizando como fonte de carbono o glicerol bruto nas 

concentrações de 1, 2, 5 e 10%. Os autores relataram elevado crescimento no experimento 
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com 1 e 2% de glicerol residual. Possivelmente isso ocorreu em decorrência das impurezas 

contidas no glicerol bruto afetarem os processos metabólicos do microrganismo. 

As impurezas presentes no glicerol bruto são variáveis conforme a matéria-prima e o 

processo de produção do biodiesel como podem ser visto pelas caracterizações realizadas.  

Onwudili & Williams (2010) descreveram a composição do glicerol residual contendo 20,8% 

de metanol, 33,1% de ésteres, 1,52% de umidade e 2,28% de cinzas. Mothes et al. (2007) ao 

analisarem o glicerol bruto oriundo de diversas empresas relataram uma composição de 5,3 a 

14,2% de umidade, 0,01 a 1,7% de metanol e de 1 a 6% de sais. Thompson & He (2006) 

relataram concentrações de metanol extremamente variáveis, entre 23,4 a 37,5%. Portanto, 

observa-se que existem quantidades significativas de metanol no glicerol residual que podem 

trazer prejuízos ao metabolismo do microrganismo. 

Ao avaliar o efeito do glicerol na forma bruta ou purificada adicionados a 5% (v/v) no 

meio MM, frente à produção de biomassa seca, verificou-se que o glicerol residual confere 

superior produção. Sendo observados 25,3 e 185,3% de aumento para os isolados LAMA 677 

e LAMA 685. Dessa forma, é evidente o melhor crescimento dos organismos quando 

adicionado o glicerol residual ao meio de cultivo, acredita-se que esse resultado foi obtido em 

função dos nutrientes contidos na referida fonte de carbono. Visto que Thompson & He 

(2006) ao analisarem o glicerol bruto procedente de diversas empresas, descreveram a 

presença dos seguintes elementos químicos: cálcio com concentração entre 11,0 a 163,3 mg/l, 

potássio (216,7 mg/l), magnésio (0,4 a 126,7 mg/l), fósforo(12,0 a136,7 mg/l), enxofre (14,0 a 

128,0 mg/l) e sódio (1,1 a 1,4 mg/l). Quanto ao conteúdo de P(3HB) na biomassa, o LAMA 

677 quando cultivado em meio MM adicionado de glicerol bruto 5% (v/v) apresentou um 

valor de 11,34% inferior (valor absoluto) em relação ao meio com glicerol puro. Outros 

estudos já evidenciaram o efeito negativo do glicerol residual no acúmulo do PHA comparado 

ao glicerol puro. Como o estudo de Kawata & Aiba (2010), ao empregarem o glicerol residual 

e puro na concentração de 5% (v/v) em culturas de Halomonas sp. KM-1 reportaram o menor 

conteúdo de PHA no meio adicionado do subproduto da produção do biodiesel, 

comparativamente ao glicerol purificado. Quando cultivada a bactéria C. necator em glicerol 

puro e residual, Posada et al. (2011) obtiveram uma produção de PHA expressada em g/l de 

57,1 com o substrato purificado e de 27,8 com o substrato bruto. Kangsadan et al. (2011) 

relataram um rendimento de PHA na biomassa de 83,2% com glicerol puro e 78,3% na forma 

bruta. AndreeBen et al. (2010) em culturas de E. coli recombinante  relataram conteúdos de 

11,8% de polímero com o uso do glicerol puro e 5,2% de PHA com adição de glicerol bruto. 
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Esse fato pode ser explicado pela influência das impurezas contidas no glicerol residual sobre 

a síntese de P(3HB). 

Com base nos parâmetros de produção de P(3HB) dos organismos avaliados é possível 

concluir que o LAMA 685 possui maior capacidade de tolerar as impurezas presentes no 

glicerol bruto. Pois no meio formulado com água do mar e glicerol residual (10% v/v) obteve 

baixo crescimento. Porém o LAMA 677 nas mesmas condições não apresentou crescimento. 

Outro ponto que apóia esse fato foi o cultivo no meio MM adicionado de (5% v/v) de glicerol 

residual do LAMA 685 ter apresentado uma biomassa seca 2,8 vezes superior em relação 

meio mineral acrescido de glicerol puro (5% v/v). Enquanto que o LAMA 677 apresentou um 

incremento de 25,3% na biomassa total com o fornecimento do glicerol residual (5% v/v), 

comparado ao meio com glicerol puro na mesma concentração. Além disso, referente ao 

conteúdo de P(3HB) percebe-se que a porcentagem de P(3HB) do LAMA 685 foi bastante 

similar nos ensaios de meio MM adicionado de 5% (v/v) de glicerol puro ou residual. 

Enquanto que o LAMA 677 obteve índices de conteúdo de P(3HB) inferiores no cultivo em 

glicerol residual.  

Os resultados de porcentagem de P(3HB) (64,28% - LAMA 677 e 43,64% - LAMA 

685) obtidos no meio MM acrescido de 5% (v/v) de glicerol puro são comparáveis aos 

apresentados por Chien et al. (2007), que reportaram um rendimento de 42,8% de PHA na 

biomassa em culturas de  Vibrio spp M20 (organismo oriundo do ambiente marinho) quando 

cultivado em meio acrescido de glicerol puro a 1%. Kawata & Aiba (2010) cultivaram 

Halomonas sp. KM-1 em ensaios contendo  glicerol puro na concentração de 5%, e obtiveram 

um acúmulo de 44,8% de PHA. Mahishi et al. (2003) realizaram ensaios para construção de 

E. coli recombinante cultivando-a em meio com glicerol puro a 1%, e alcançaram uma 

produção de 60% de polímero na biomassa seca. Cavalheiro et al. (2009), ao empregarem o 

organismo reconhecidamente com maior capacidade de acúmulo de PHA (C. necator), 

reportaram uma produção de 62% de PHA na biomassa seca em meio acrescido de glicerol 

puro e cultivo realizado em biorreator. Nesse sentido, fica evidente o potencial dos isolados 

selecionados para a produção de P(3HB), uma vez que obtiveram índices semelhantes aos 

organismos empregados na síntese de PHA em escala industrial. 

As porcentagens de P(3HB) citadas anteriormente obtidas neste estudo foram 

superiores quando comparada aos valores reportados na literatura com o fornecimento de 

glicerol puro. Chen et al. (2004) alcançaram rendimento de 7,5% de PHA em cultivos de E. 

coli recombinante. Teeka et al. (2010) relataram a maior porcentagem de 23,5% dentre os 
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organismos provenientes de amostras de efluentes e do solo. AndreeBen et al. (2010) 

caracterizaram uma produção de 11,8% de PHB em culturas de E. coli recombinante.  

Os valores obtidos para a porcentagem de P(3HB) (52,94% - LAMA 677 e 44,95% - 

LAMA 685) no meio MM acrescido de 5% (v/v) de glicerol residual foram inferiores aos 

obtidos por H. hydrothermalis SM-P-3M, reportado por Shrivastav et al. (2010), que 

acumulou 75,8% de PHA utilizando glicerol residual a 2%. Assim como o estudo de Zhu et 

al. (2009) com B. cepacia ATCC 17759, que obtiveram um rendimento de 81,9% em ensaio 

acrescido de 3% de glicerol bruto. Entretanto as porcentagens obtidas neste estudo foram 

superiores aos relatados por Kawata & Aiba (2010) em cultivos de Halomonas sp. KM-1 com 

glicerol residual, os quais descreveram um conteúdo de 39%. Cavalheiro et al. (2009) 

estudaram também o uso do glicerol residual para a cultura de C. necator, e relataram um 

acúmulo de 38%. 

No cultivo dos isolados no meio de baixo custo (água do mar contendo 5% v/v de 

glicerol residual), constatou-se um conteúdo de P(3HB) expressado em g/l, de 0,02 do LAMA 

677 e de 0,17 para o LAMA 685. Quando comparado aos dados de Pandian et al. (2010), que 

avaliaram a produção de PHA de B. megaterium SRKP-3 (organismo isolado do ambiente 

marinho) em meio formulado com insumos de baixo valor, a saber, água do mar, farelo de 

arroz e resíduos de laticínios. Estes autores verificaram uma produção de 0,19 a 6,4 g/l de 

P(3HB), por isso observa-se uma baixa produção de polímero apresentada pelos organismos 

LAMA 677 e LAMA 685. Todavia, é válido ressaltar, que no estudo de Pandian et al. (2010) 

o meio de cultivo empregado para a síntese do polímero pode ser considerado mais rico 

nutricionalmente, uma vez que segundo Silva (2008) os efluentes das indústrias lácteas tem 

como característica elevada quantidade de matéria orgânica, vitaminas e minerais. Além 

disso, os componentes foram adicionados em concentrações variadas, para a água do mar 

entre 30 a 40%, resíduos da indústria láctea entre 29 a 41%, e farelo de arroz, em 

concentrações entre 0 a 8%. Por conseguinte, em função do meio de cultivo utilizado por 

Pandian et al. (2010) ser composto de maiores concentrações de nutrientes comparado ao 

meio empregado neste estudo, pode-se explicar os melhores conteúdos de polímero relatados. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 De acordo com os resultados obtidos foi possível concluir que: 

 

 O ecossistema marinho é um importante recurso para a busca de bactérias produtoras 

de PHA, já que 63 isolados foram identificados como ativos em pelo menos uma 

condição de cultivo testada. 

 Nas camadas superiores da zona pelágica (epi e mesopelágica) foram encontrados 

maior número de isolados capazes de sintetizar o PHA, comparados aqueles presentes 

nas camadas inferiores do domínio pelágico e no sedimento. 

 Dentre as áreas estudadas, cordilheira meso-oceânica do Atlântico Sul, Cadeia de 

Walvis e Elevação do Rio Grande, nesta última foi identificada a maior parte dos 

organismos mais promissores, por isso é indicada para a busca de microrganismos 

capazes de sintetizar PHA. 

 O isolado LAMA 726 apresentou um conteúdo de P(3HB) significativo em meio 

adicionado de Tween, evidenciando seu potencial para o aproveitamento de substratos 

lipídicos para bioconversão em polímero. 

 Os isolados LAMA 677 e LAMA 685 foram capazes de produzir P(3HB) quando 

cultivados em água do mar e glicerol residual. 

 O organismo LAMA 685 apresentou maior tolerância às impurezas presentes no 

glicerol residual. 

 O glicerol bruto oriundo da produção do biodiesel é uma importante fonte de carbono 

para a produção de PHA em escala comercial, o que poderá proporcionar reduções 

significativas no custo de produção do produto.  

 



 61 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABIPLAST. 2011. Relatório de acompanhamento de preços de resinas termoplásticas. 

Disponível em: 

http://www.simplast.com.br/pesquisas/56511298c0b9775b8f28ca27f1a281d6.pdf. Acesso em: 

11 out. 2011. 

 

Almeida, A.; Ruiz, J.A.; López, N.I. & Pettinari, M.J. 2004. Bioplásticos: una alternativa 

ecológica. Revista Química Viva. 3(3): 122-133. 

 

Alves, M.A.R. 2009. Desenvolvimento de um método de análise quantitativa de concentração 

celular e PHB por microscopia de fluorescência e análise de imagem. Tese de Mestrado. 

Universidade Nova de Lisboa - UNL. 107p. 

 

Amara, A.A. 2008. Polyhydroyalkanoates: from basic research and molecular biology to 

application. IUM Engineering Journal. 9(1): 37-73. 

 

Amirul, A.A.; Yahya, A.R. M.; Sudesh, K.; Azizan, M.N.M. & Majid, M. I. A. 2009. 

Isolation of poly(3-hydroxybutyrate-co-4-hydroxybutyrate) producer from Malaysian 

environment using γ-butyrolactone as carbon source. World Journal of Microbiology and 

Biotechnology. 25(7): 1199-1206. 

 

Anderson, A.J. & Dawes, E.A. 1990. Occurrence, metabolism, metabolic role, and industrial 

uses of bacterial polyhydroxyalkanoates. Microbiological Reviews. 54(4): 450-472. 

 

Andreeßen, B.; Lange, A.B.; Robenek, H. & Steinbüchel, A. 2010. Conversion of glycerol to 

poly(3-Hydroxypropionate) in recombinant Escherichia coli. Applied and Environmental 

Microbiology. 76(2): 622-626. 

 

ANP. 2011. Produção de Biodiesel - Metros Cúbicos. Disponível em: 

http://www.anp.gov.br/?pg=46827. Acesso em: 16 jun. 2011. 

 

Arun, A.; Arthi, R.; Shanmugabalaji, V. & Eyin, M. 2009. Microbial production of poly-beta-

hydroxybutyrate by marine microbes isolated from various marine environments. Bioresource 

Technology. 100(7): 2320-2323. 

 

Barros, J.A.; Monteiro, D.S.; Estima, S.C.; Duarte, D.L.V.; Sassi, B. & Secchi, E.R. 2010. 

Dieta de tartarugas-cabeçudas (Caretta caretta) imaturas no sul do Brasil: composição, 

aspectos nutricionais e resíduos sólidos antropogênicos. In: Congresso Brasileiro de 

Oceanografia, 3., 2010, Rio Grande. Anais... Rio Grande: FURG, 2010. p. 3262-3264. 

 

Baumann, P.; Baumann, L. & Mandel, M. 1971. Taxonomy of Marine Bacteria: the Genus 

Beneckea. Journal of Bacteriology. 107(1): 268-294. 

 

Berlanga, M.; Montero, M.T.; Fernández-Borrell, J. & Guerrero, R. 2006. Rapid 

spectrofluorometric screening of poly-hydroxyalkanoate-producing bacteria from microbial 

mats. International Microbiology. 9(2): 95-102. 

http://www.simplast.com.br/pesquisas/56511298c0b9775b8f28ca27f1a281d6.pdf
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20(Amirul)
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20(Yahya)
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20(Sudesh)
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20(Azizan)
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20(Majid)
http://www.springerlink.com/content/0959-3993/
http://www.springerlink.com/content/0959-3993/
http://www.springerlink.com/content/0959-3993/25/7/
http://www.anp.gov.br/?pg=46827
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Berlanga%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Montero%20MT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fern%C3%A1ndez-Borrell%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Guerrero%20R%22%5BAuthor%5D


 62 

Bertrand,J.-L.; Ramsay, B. A.; Ramsay, J. A. & Chavarie, C. 1990. Biosynthesis of poly-β-

hydroxyalkanoates from pentoses by Pseudomonas pseudoflava. Applied and Environmental 

Microbiology. 56(10): 3133-3138. 

 

Bonatto, D.; Matias, F.; Lisbôa, M.P.; Bogdawa, H.M. & Henriques, J.A.P. 2004. Production 

of short side chain-poly(hydroxyalkanoate) by a newly isolated Ralstonia picketii strain. 

World Journal of Microbiology and Biotechnology. 20(4): 395-403. 

 

Boxshall, G.A. 2006. La vida en suspension: el plancton. In: Duarte, C.M. (ed.). La 

exploración de la biodiversidad marina: desafíos científicos e tecnológicos. Fundación 

BBVA, Madri. 93-117pp. 

 

Braunegg, G.; Sonnleitner, B. & Lafferty, R. M. 1978. Rapid gas-chromatographic method for 

determination of poly-beta-hydroxybutyric acid in microbial biomass. European Journal of 

Applied Microbiology and Biotechnology. 6: 29-37. 

 

Brierley, C.L.; Kelly, D.P.; Seal, K.J. & Best, D.J. 1988. Materials and biotechnology. In: 

Higgins, I.J.; Best, D.J. & Jones, J. (ed.). Biotechnology and Applications. Blackwell 

Scientific, Reino Unido. 202-203pp. 

 

Bucci, D.Z. 2003. Avaliação de embalagens de PHB (poli (ácido 3-hidroxibutírico)) para 

alimentos. Tese de Mestrado. Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 166p. 

 

Byrom, D. 1987. Polymer synthesis by microorganisms: technology and economics. Trends in 

Biotechnology. 5(9): 246-250. 

 

Castilho, L.R.; Mitchell, D.A. & Freire D.M. 2009. Production of polyhydroxyalkanoates 

(PHAs) from waste materials and by-products by submerged and solid-state fermentation. 

Bioresource Technology. 100(23): 5996-6009. 

 

Cavalheiro, J.M.B.T.; Almeida, M.C.M.D.; Grandfils, C. & Fonseca, M.M.R. 2009. Poly(3-

hydroxybutyrate) production by Cupriavidus necator using waste glycerol. Process 

Biochemistry. 44(5): 509-515. 

 

Chandra, R. & Rustgi, R. 1998. Biodegradable polymers. Progress in Polymer Science. 23(7): 

1273-1335. 

 

Chandrakant, P. & Bisaria, V.S. 1998. Simultaneous bioconversion of cellulose and 

hemicellulose to ethanol. Critical Reviews in Biotechnology. 18(4): 295-331. 

 

Chanprateep, S. 2010. Current trends in biodegradable polyhydroxyalkanoates. Journal of 

Bioscience and Bioengineering. 110(6): 621-632. 

 

Chen, C. W.; Don, T.-M. & Yen, H.-F. 2006. Enzymatic extruded starch as a carbon source 

for the production of poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) by Haloferax 

mediterranei. Process Biochemistry. 41(11): 2289-2296. 

 

Chen, J.-Y.; Liu, T.; Zheng, Z.; Chen, J.-C. & Chen, G.-Q. 2004. Polyhydroxyalkanoate 

synthases PhaC1 and PhaC2 from Pseudomonas stutzeri 1317 had different substrate 

specificities. FEMS Microbiology Letters. 234(2): 231-237. 

http://www.springerlink.com/content/0959-3993/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Castilho%20LR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mitchell%20DA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Freire%20DM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chandrakant%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bisaria%20VS%22%5BAuthor%5D
http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=0738-8551
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13595113


 63 

Chia, K.-H.; Ooi, T.-F.; Saika, A.; Tsuge, T. & Sudesh, K. 2010. Biosynthesis and 

characterization of novel polyhydroxyalkanoate polymers with high elastic property 

by Cupriavidus necator PHB−4 transformant. Polymer Degradation and Stability. 95(12): 

2226-2232. 

 

Chien, C.C.; Chen, C.C.; Choi, M.H.; Kung, S.S. & Wei, Y.H. 2007.  Production of poly-ß-

hydroxybutyrate (PHB) by Vibrio spp. isolated from marine environment. Journal of 

Biotechnology. 132(3): 259-263. 

 

Choi, J. & Lee, S.Y. 1999. Factors affecting the economics of polyhydroxyalkanoate 

production by bacterial fermentation. Applied Microbiology and Biotechnology. 51(1): 13-21.  

 

Coelho, N.S.; Almeida, Y.M.B. & Glória Vinhas, M. 2008. A Biodegradabilidade da blenda 

de poli(β-hidroxibutirato-co-valerato)/amido anfótero na presença de microrganismos. 

Polímeros: Ciência e Tecnologia. 18(3): 270-276. 

 

Cowan, D.A. 1997. The marine biosphere: a global resource for biotechnology. Trends 

in Biotechnology. 15(4): 129-131. 

 

Dalal, J.; Sarma, P.M.; Lavania, M.; Mandal, A.K. & Lal, B. 2010. Evaluation of bacterial 

strains isolated from oil-contaminated soil for production of polyhydroxyalkanoic acids 

(PHA). Pedobiologia. 54(1): 25-30. 

 

Dasari, M.A.; Kiatsimkul, P.P.; Sutterlin, W.R. & Suppes, G.J. 2005. Low-pressure 

hydrogenolysis of glycerol to propylene glycol. Applied Catalysis A: General. 281(1-2): 225-

231. 

 

Degelau, A.; Scheper, T.; Bailey J.E. & Guske, C. 1995. Fluorometric measurement of poly-β 

hydroxybutyrate in Alcaligenes eutrophus by flow cytometry and spectrofluorometry. Applied 

Microbiology and Biotechnology. 42(5): 653-657. 

 

Derraik, J.G.B. 2002. The pollution of the marine environment by plastic debris: a review. 

Marine Pollution Bulletin. 44(9): 842-852. 

 

Dobroth, Z.T.; Hu, S.; Coats, E.R. & Mcdonald, A.G. 2011. Polyhydroxybutyrate synthesis 

on biodiesel wastewater using mixed microbial consortia. Bioresource Technology. 102(3): 

3352-3359. 

 

Falcone, D.M.B. & Agnelli, J.A.M. 2007. Panorama setorial e perspectivas na área de 

polímeros biodegradáveis. Polímeros: Ciência e Tecnologia. 17(1): 5-9. 

 

Faria, A.U. & Martins-Franchetti, S.M. 2010.  Biodegradação de filmes de polipropileno (PP), 

poli(3-hidroxibutirato) (PHB) e blenda de PP/PHB por microrganismos das águas do rio 

Atibaia. Revista Polímeros. 20(2): 141-147. 

 

Fernández, D.; Rodríguez, E.; Bassas, M.; Viñas, M.; Solanas, A.; Liorens, J.; Marquéz, A. & 

Manresa, A. 2005. Agro-industrial oily wastes as substrates for PHA production by the new 

strain Pseudomonas aeruginosa NCIB 40045: Effect of culture conditions. Biochemical 

Engineering Journal. 26(2-3): 159-167. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01413910
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235598%232010%23999049987%232699745%23FLA%23&_cdi=5598&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=91d03efca67c6c2ace443c9cdc568389
http://www.springerlink.com/content/?Author=J.+Choi
http://www.springerlink.com/content/?Author=S.+Y.+Lee
http://www.springerlink.com/content/?Author=S.+Y.+Lee
http://www.springerlink.com/content/?Author=S.+Y.+Lee
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167779997010275
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0926860X
http://www.springerlink.com/content/?Author=A.+Degelau
http://www.springerlink.com/content/?Author=T.+Scheper
http://www.springerlink.com/content/?Author=J.+E.+Bailey
http://www.springerlink.com/content/?Author=C.+Guske
http://www.springerlink.com/content/?Author=C.+Guske
http://www.springerlink.com/content/?Author=C.+Guske
http://www.springerlink.com/content/?Author=C.+Guske


 64 

Fitzpatrick, M., Champagne, P.; Cunningham, M. F. & Whitney, R.A. 2010. A biorefinery 

processing perspective: Treatment of lignocellulosic materials for the production of value-

added products. Bioresource Technology. 101(23): 8915-8922. 

 

Formolo, M.C.; Duarte, M.A.T.; Schneider, A.L.; Furlan, S.A. & Pezzini, A.P.T. 2003. 

Poliidroxialcanoatos: biopoliésteres produzidos a partir de fontes renováveis. Revista Saúde e 

Ambiente. 4(2): 14-21. 

 

Franchetti, S.M.M. & Marconato, J.C. 2006. Polímeros biodegradáveis - uma solução parcial 

para diminuir a quantidade dos resíduos plásticos. Química Nova. 29(4): 811-816. 

 

Gao, X.; Chen, J.-C., Wu, Q. & Chen, G.-Q. 2011. Polyhydroxyalkanoates as a source of 

chemicals, polymers, and biofuels. Current Opinion in Biotechnology. (In Press), doi: 

10.1016/j.copbio.2011.06.005. 

 

Gonçalves, B.R.L.; Perez, L. & Ângelo, A.C.D. 2009. Glicerol: uma inovadora fonte de 

energia proveniente da produção de biodiesel. In: International Workshop:  Advances in 

Cleaner Production, 2., 2009, São Paulo. Anais... São Paulo: UNIP, 2009. p. 1-6. 

 

Greenspan, P. & Fowler, S.D. 1985. Spectrofluorometric studies of the lipid probe, nile red. 

Journal of Lipid Research. 26(7): 781-789 

 

Guézennec, J.; Moppert, X.; Raguénès, G.; Richert, L.; Costa, B. & Simon-Colin, C.  2011. 

Microbial mats in French Polynesia and their biotechnological applications. Process 

Biochemistry. 46(1): 16-22. 

 

He, W.; Tian, W.; Zhang, G.; Chen, G.-Q. & Zhang, Z. 2010. Production of novel 

polyhydroxyalkanoates by Pseudomonas stutzeri 1317 from glucose and soybean oil. FEMS 

Microbiology Letters. 169 (1): 45-49. 

 

Hedgpeth, J. 1957. Classification of Marine Environments. Geological Society of America 

Memoirs. 67: 17-28. 

 

Horikoshi, K. 1998. Barophiles: deep-sea microorganisms adapted to an extreme 

environment. Current Opinion in Microbiology. 1(3): 291-295. 

 

Huang, T.-Y.; Duan, K.-J.; Huang, S.-Y. & Chen, C.W. 2006. Production of 

polyhydroxyalkanoates from inexpensive extruded rice bran and starch by Haloferax 

mediterranei. Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology. 33(8): 701-706. 

 

Ishida, Y.; Eguchi, M. & Kadota, H. 1986. Existence of obligately oligotrophic bacteria as a 

dominant population in the South China Sea and the West Pacific Ocean. Marine Ecology 

Progress Series. 30: 197-203. 

 

Johnson, D.T. & Taconi, K.A. 2007. The glycerin glut: Options for the value-added 

conversion of crude glycerol resulting from biodiesel production. Environmental Progress. 

26(4): 338-348. 

 



 65 

Kahar, P.; Tsuge, T.; Taguchi, K. & Doi, Y. 2004. High yield production of 

polyhydroxyalkanoates from soybean oil by Ralstonia eutropha and its recombinant strain. 

Polymer Degradation and Stability. 83(1): 79-86. 

 

Kangsadan, T.; Swadchaipon, N. & Kongruang, S. 2011. Value-added utilization of crude 

glycerol from biodiesel production by microbial synthesis of polyhydroxybutyrate-valerate. 

Current Opinion in Biotechnology. 22(S1): S35. 

 

Kato, C. & Qureshi, M.H. 1999. Pressure response in deep-sea piezophilic bacteria. Journal 

of Molecular Microbiology and Biotechnology. 1(1): 87-92. 

 

Kawata, Y. &  Aiba, S. 2010. Poly(3-hydroxybutyrate) production by isolated Halomonas sp. 

 KM-1 using waste glycerol. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry. 74(1): 175-177. 

 

Keshavarz ,T. & Roy, I. 2010. Polyhydroxyalkanoates: bioplastics with a green agenda. 

Current Opinion in Microbiology. 13(3): 321-326. 

 

Khanna, S. & Srivastava, A.K. 2005. Statistical media optimization studies for growth and 

PHB production by Ralstonia eutropha. Process Biochemistry. 40(6): 2173-2182. 

 

Khanna, S. & Srivastava, A.K. 2006. Computer simulated fed-batch cultivation for over 

production of PHB: A comparison of simultaneous and alternate feeding of carbon and 

nitrogen. Biochemical Engineering Journal. 27(3): 197-203. 

 

Kim, B.S. 2000. Production of poly(3-hydroxybutyrate) from inexpensive substrates. Enzyme 

and Microbial Technology. 27(10): 774-777.   

 

Koller, M.; Hesse, P.; Bona, R.; Kutschera, C.; Atlić, A. & Braunegg, G. 2007. Biosynthesis 

of high quality polyhydroxyalkanoate co- and terpolyesters for potential medical application 

by the archaeon Haloferax mediterranei. Macromolecular Symposia. 253(1): 33-39. 

 

Krueger, C.L. 2009. Seleção de linhagens de Bacillus produtoras de polihidroxialcanoatos a 

partir de resíduo do processamento de mandioca. Tese de Mestrado. Universidade Federal de 

Santa Catarina - UFSC. 104p. 

 

Kulkarni, S.O.; Kanekar, P.P.; Nilegaonkar, S.S.; Sarnaik, S.S. & Jog, J.P. 2010. Production 

and characterization of a biodegradable poly (hydroxybutyrate-co-hydroxyvalerate) (PHB-co-

PHV) copolymer by moderately haloalkalitolerant Halomonas campisalis MCM B-1027 

isolated from Lonar Lake, India. Bioresource Technology. 101(24): 9765-9771. 

 

Lee, S.Y. & Choi, J. 1997. Effect of fermentation performance on the economics of poly(3-

hydroxybutyrate) production by Alcaligenes latus. Polymer Degradation and Stability. 59(1-

3): 387-393. 

 

Lee, S.Y. 1996.  Plastic bacteria? Progress and prospects for polyhydroxyalkanoate 

production in bacteria. Trends in Biotechnology. 14(1): 431-438. 

 

Lee, S.Y.; Choi, J. & Wong, H.H. 1999. Recent advances in polyhydroxyalkanoate 

production by bacterial fermentation: mini-review.  

International Journal of Biological Macromolecules. 25(1-3): 31-36. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01413910
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235598%232004%23999169998%23485406%23FLA%23&_cdi=5598&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=0754544a1c8a8d46d51c5f45fdbc6b9f
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09581669
http://www.jstage.jst.go.jp/search/?typej=on&typep=on&typer=on&d3=au&dp3=Yoshikazu+KAWATA&ca=999999&alang=all&rev=all&pl=20&search=%8C%9F%8D%F5%8E%C0%8Ds
http://www.jstage.jst.go.jp/search/?typej=on&typep=on&typer=on&d3=au&dp3=Sei-ichi+AIBA&ca=999999&alang=all&rev=all&pl=20&search=%8C%9F%8D%F5%8E%C0%8Ds
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Keshavarz%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Roy%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13595113/40/6
http://www.sciencedirect.com/science/journal/1369703X
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_hubEid=1-s2.0-S1369703X05X00766&_cid=271428&_pubType=JL&view=c&_auth=y&_acct=C000228598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=2bc6a4695ec57a95b74b97b679810eec


 66 

Lima, T.C.S.; Grisi, B.M. & Bonato, M.C.M. 1999. Bacteria isolated from a sugarcane 

agroecosystem: their potentialproduction of polyhydroxyalcanoates and resistance to 

antibiotics. Revista de Microbiologia. 30(3): 214-224. 

 

Lopes, M.S.G. 2010. Produção de plásticos biodegradáveis utilizando hidrolisado 

hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar. Tese de Mestrado. Universidade de São Paulo - 

USP. 128p. 

 

López-Cuellar, M.R.; Alba-Flores, J.; Gracida-Rodrigues, J.N. & Pérez-Guevara, F. 2011. 

Production of polyhydroxyalkanoates (PHAs) with canola oil as carbon source. International 

Journal of Biological Macromolecules. 48(1): 74-80. 

 

López-Cuellar, M.R.; Gracida-Rodrigues, J.N. & Pérez-Guevara, F. 2007. Production of 

polyhydroxyalcanoates by Wautersia eutropha using vegetal oil as carbon source. Journal of 

Biotechnology. 131(1): S156. 

 

Luengo, J. M.; Garcia, B.; Sandoval, A.; Naharro, G. & Olivera, E. R. 2003. Bioplastics from 

microorganisms. Current Opinion Microbiology. 6(3): 251-260. 

 

Madigan, M.T.; Martinko, J.M. & Parker, J. 2004. Microbiologia de Brock. 10° Edição. 

Pearson, São Paulo, 608p. 

 

Madison, L.L. & Huisman, G.W. 1999. Metabolic engineering of poly(3-hydroxyalkanoates): 

from DNA to plastic. Microbiology and Molecular Biology Reviews. 63(1): 21-53. 

 

Mahishi, L.H.; Tripathi, G. & Rawal, S.K. 2003. Poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) synthesis by 

recombinant Escherichia coli harbouring Streptomyces aureofaciens PHB biosynthesis genes: 

Effect of various carbon and nitrogen sources. Microbiological Research. 158(1): 19-27. 

 

Margesin, R. & Schinner, F. 2001. Potential of halotolerant and halophilic microorganisms 

for biotechnology. Extremophiles. 5(2): 73-83. 

 

Meirelles, A.C.O. & Barros, H.M.D. 2007. Plastic debris ingested by a rough-toothed dolphin, 

Steno bredanensis, stranded alive in northeastern Brazil. Biotemas. 20(1): 127-131. 

 

Mizuno, K.; Ohta, A.; Hyakutake, M.; Ichinomiya, Y. & Tsuge, T. 2010. Isolation of 

polyhydroxyalkanoate-producing bacteria from a polluted soil and characterization of the 

isolated strain Bacillus cereus YB-4. Polymer Degradation and Stability. 95(8): 1335-1339. 

 

Mothes, G; Schnorpfeil, C. & Ackermann, J.U. 2007. Production of PHB from crude glycerol. 

Engineering in Life Sciences. 7(5): 475-479. 

 

Nascimento, J.F. 2001. Estudo da processabilidade e da caracterização do poli(ácido 3-

hidroxibutírico) – PHB obtido a partir de cana-de-açúcar. Tese de Mestrado. Universidade 

Estadual de Campinas - UNICAMP. 74p. 

 

Neves, A.L.P. 2009. Uso de enzimas na extração de polihidroxialcanoatos sintetizados por 

Cupriavidus necator. Tese de Mestrado. Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 

81p. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01681656
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01681656
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09445013


 67 

Ng, K.-S.; Wong, Y.-M.; Tsuge, T. & Sudesh, K. 2011. Biosynthesis and characterization of 

poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) and poly(3-hydroxybutyrate-co-3-

hydroxyhexanoate) copolymers using jatropha oil as the main carbon source. Process 

Biochemistry. 46(8): 1572-1578. 

 

Nonato, R.V.; Mantelatto, P.E. & Rossell, C. E. V. 2001. Integrated production of 

biodegradable plastic, sugar and ethanol. Applied Microbiology and Biotechnology. 57(1-2): 

13-21. 

 

Ojumu, T.V.; Yu, J. & Solomon, B.O. 2004. Production of polyhydroxyalkanoates, a bacterial 

biodegradable polymer. African Journal of Biotechnology. 3(1): 18-24. 

 

Onwudili, J.A. & Williams, P.T. 2010. Hydrothermal reforming of bio-diesel plant waste: 

Products distribution and characterization. Fuel. 89(2): 501-509. 

 

Ostle, A.G. & Holt, J.G. 1982. Nile blue A as a fluorescent stain for poly-beta-

hydroxybutyrate. Applied and Environmental Microbiology. 44(1): 238-241. 

 

Page, W.J. 1995. Bacterial polyhydroxyalkanoates, natural biodegradable plastics with a great 

future. Canadian Journal of Microbiology. 41(13): 1-3. 

 

Page, W.J. Waste sources for polyhydroxyalkanoate production. In: International Symposium 

on bacterial polyhydroxyalkanoates, 1996, Davos. Anais… Davos: National Research 

Council of Canada, 1996. p. 56-65. 

 

Pandian, S.R.; Venkatraman, D.; Kalishwaralal, K. Rameshkumar, N.; Jeraraj, M. & 

Gurunathan, S. 2010. Optimization and fed-batch production of PHB utilizing dairy waste and 

sea water as nutrient sources by Bacillus megaterium SRKP-3. Bioresource Technology. 

101(2): 705-711. 

 

Park, D.H. & Kim, B.S. 2011. Production of poly(3-hydroxybutyrate) and poly(3-

hydroxybutyrate-co-4- hydroxybutyrate) by Ralstonia eutropha from soybean oil. New 

Biotechnology (In Press), doi: 10.1016/j.nbt.2011.01.007. 

 

Piccoli, R.A.M.; Silva, E.S.; Taciro, M.K.; Maiorano, A.E.; Ribeiro, C.M.S. & Rodrigues, 

M.F.A. 2011. Produção de polihidroxibutirato a partir de glicerol resíduo da produção de 

biodiesel. In: Simpósio Nacional de Bioprocessos, 17., 2011, Caxias do Sul. Anais... Caxias 

do Sul: Associação Brasileira de Engenharia Química, 2011. p. 1-6. 

 

Poirier, Y. 1999. Production of new polymeric compounds in plants. Current Opinion in 

Biotechnology. 10(2): 181-185. 

 

Poirier, Y.; Nawrath, C. & Somerville, C. 1995. Production of polyhydroxyalkanoates, a 

family of biodegradable plastic and elastomers in bacteria and plants. Nature Biotechnology. 

13: 142-150. 

 

Posada, J.A.; Naranjo, J.M.; López, J.A.; Higuita, J.C. & Cardona, C.A. 2011. Design and 

analysis of poly-3-hydroxybutyrate production processes from crude glycerol. Process 

Biochemistry. 46(1): 310–317. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ostle%20AG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Holt%20JG%22%5BAuthor%5D
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18716784
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18716784
http://dx.doi.org/10.1016/j.nbt.2011.01.007
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09581669
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09581669


 68 

Pradella, J.G.C. 2006. Relatório Técnico Biopolímeros e Intermediários Químicos. Disponível 

em: http://www.anbio.org.br/pdf/2/tr06_biopolimeros.pdf. Acesso em: 15 abr. 2011. 

 

Prieur, D. 1997. Microbiology of deep-sea hydrothermal vents. Trends in Biotechnology. 

15(7): 242-244. 

 

Quillaguamán, J.; Hashim, S.; Bento, F.; Mattiasson, B. & Hatti-Kaul, R. 2005. Poly(beta-

hydroxybutyrate) production by a moderate halophile, Halomonas boliviensis LC1 using 

starch hydrolysate as substrate. Journal of Applied Microbiology. 99(1): 151-157. 

 

Quillaguamán, J.; Guzmán, H.; Van-Thuoc, D. & Hatti-Kaul, R. 2010. Synthesis and 

production of polyhydroxyalkanoates by halophiles: current potential and future prospects. 

Applied Microbiology and Biotechnology. 85(6): 1687-1696. 

 

Ramírez, N.; Sandoval, A.H. & Serrano, J.A. 2004. Las bacterias halófilas y sus aplicaciones 

biotecnológicas. Revista de la Sociedad Venezolana de Microbiología. 24(1-2): 12-23. 

 

Reddy, C.S.K.; Ghai, R.; Rashmi & Kalia, V.C. 2003. Polyhydroxyalkanoates: an overview. 

Bioresource Technology. 87(2): 137-146. 

 

Reddy, S.V.; Thirumala, M.; Reddy, T.V.K. & Mahmood, S.K. 2008. Isolation of bacteria 

producing polyhydroxyalkanoates (PHA) from municipal sewage sludge. World Journal of 

Microbiology & Biotechnology. 24(12): 2949-2955. 

 

Rehm, B.H.A. & Steinbüchel, A. 1999. Biochemical and genetic analysis of PHA synthases 

and other proteins required for PHA synthesis. International Journal of Biological 

Macromolecules. 25(1-3): 3-19.  

 

Rivaldi, J.D.; Sarrouh, B.F.; Fiorilo, R. & Silva, S.S. 2007. Glicerol de biodiesel. 

Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento. 37: 44-51. 

 

Rodrigues, R.C. 2005. Condições de cultura para a produção de poli(3-hidroxibutirato) por 

Ralstonia eutropha a partir de resíduos de indústrias de alimento. Tese de Mestrado. 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 100p. 

 

Santos, D.P.; Pinto, J.C.C.S. & Alves, T.L.M. Produção de poli(hidroxidoalcanoatos) a partir 

de Glicerol. In: Simpósio Nacional de Bioprocessos, 17., 2011, Caxias do Sul. Anais... Caxias 

do Sul: Associação Brasileira de Engenharia Química, 2011. p. 1-6.  

 

Serafim, L. S.; Lemos, P.C. &  Reis, M.A.M. 2003. Produção de bioplásticos por culturas 

microbianas mistas. Boletim da Sociedade Portuguesa de Biotecnologia. 76: 16-21. 

 

Serafim, L.S.; Lemos, P.C.; Levantesi, C.; Tandoi, V.; Santos, H. & Reis, M.A.M. 2002. 

Methods for detection and visualization of intracellular polymers stored by polyphosphate-

accumulating microorganisms. Journal of Microbiological Methods. 51(1): 1-18. 

 

Sheu, D.-S.; Chen, W.-M.; Yang, J.-Y. & Chang, R.-C. 2009. Thermophilic bacterium 

Caldimonas taiwanensis produces poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) from starch 

and valerate as carbon sources. Enzyme and Microbial Technology. 44(5): 289-294. 

 

http://www.anbio.org.br/pdf/2/tr06_biopolimeros.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01677799
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Quillaguam%C3%A1n%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Guzm%C3%A1n%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Van-Thuoc%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hatti-Kaul%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.springerlink.com/content/?Author=M.+Thirumala
http://www.springerlink.com/content/?Author=T.+V.+Kishore+Reddy
http://www.springerlink.com/content/?Author=S.+K.+Mahmood
http://www.springerlink.com/content/?Author=S.+K.+Mahmood
http://www.springerlink.com/content/?Author=S.+K.+Mahmood


 69 

Shrivastav, A.; Mishra, S.K.; Shethia, B.; Pancha, I.; Jain, D. & Mishra, S. 2010. Isolation of 

promising bacterial strains from soil and marine environment for polyhydroxyalkanoates 

(PHAs) production utilizing Jatropha biodiesel byproduct. International Journal of Biological 

Macromolecules. 47(2): 283-287. 

 

Silva, A.B. & Marmontel, M. 2009. Ingestão de lixo plástico como provável causa mortis de 

peixe-boi amazônico (Trichechus inungis NATTERER, 1883). Uakari. 5(1): 105-112. 

 

Silva, L.F. & Gomez, J.G.C. 2007. Produção biotecnológica de poli-hidroxialcanoatos para a 

geração de polímeros biodegradáveis no Brasil. Química Nova. 30(7): 1732-1743. 

 

Silva, L.F.; Taciro, M.K.; Ramos, M.E.M.; Carter, J.M.; Pradella, J.G.C. & Gomez, J.G.C. 

2004. Poly-3-hydroxybutyrate (P3HB) production by bacteria from xylose, glucose and 

sugarcane bagasse hydrolysate. Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology. 31(6): 

245-254. 

 

Simon-Colin, C., Raguénès, G., Cozien, J. & Guézennec, J.G. 2008. Halomonas profundus 

sp. nov., a new PHA-producing bacterium isolated from a deep-sea hydrothermal vent shrimp. 

Journal of Applied Microbiology. 104(5): 1425-1432. 

 

Slawomir, C.; Pokoj, T. & Klimiuk, E. 2010. Cultivation-dependent and -independent 

characterization of microbial community producing polyhydroxyalkanoates from raw 

glycerol. Journal of Microbiology and Biotechnology. 20(5): 853-861. 

 

Smock, D. 2010. Bioplastics: Technologies and Global Markets. Disponível em: 

http://www.bccresearch.com/report/bioplastics-technologies-markets-pls050a.html. Acesso 

em: 21 jun. 2011. 

 

Spiekermann, P.; Rehm, B.H.A.; Kalscheuer, R.; Baumeister, D. & Steinbüchel, A. 1999. A 

sensitive, viable-colony staining method using Nile red for direct screening of bacteria that 

accumulate polyhydroxyalkanoic acids and other lipid storage compounds. Archives of 

Microbiology. 171(2): 73-80. 

 

Steinbüchel A. & Füchtenbusch, B. 1998. Bacterial and other biological systems for polyester 

production.  Trends in Biotechnology. 16(10): 419-427. 

 

Steinbüchel, A. & Valentin, H.E. 1995. Diversity of bacterial polyhydroxyalkanoic acids. 

FEMS Microbiology Letters. 128(3): 219-228. 

 

Sudesh, K.; Abe, H. & Doi, Y. 2000. Synthesis, structure and properties of 

polyhydroxyalkanoates: biological polyesters. Progress in Polymer Science. 25(10): 1503-

1555. 

 

Takagi, Y. & Yamane, T. 1997. Replica technique for screening poly(3-hydroxyalkanoic 

acid)-producing bacteria by Nile blue staining. Journal of Fermentation and Bioengineering. 

83(1): 121-123. 

 

Tan, D.; Xue, Y.-S.; Aibaidula, G. & Chen, G.-Q. 2011. Unsterile and continuous production 

of polyhydroxybutyrate by Halomonas TD01. Bioresource Technology. 102(17): 8130-8136. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Simon-Colin%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ragu%C3%A9n%C3%A8s%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cozien%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Guezennec%20JG%22%5BAuthor%5D
http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=1017-7825
http://www.bccresearch.com/report/bioplastics-technologies-markets-pls050a.html
http://www.bccresearch.com/report/bioplastics-technologies-markets-pls050a.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Steinb%C3%BCchel%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22F%C3%BCchtenbusch%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9807839
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9807839


 70 

Tay, B.-Y., Lokesh, B.E., Lee, C.-Y. & Sudesh, K. 2010. Polyhydroxyalkanoate (PHA) 

accumulating bacteria from the gut of higher termite Macrotermes carbonarius (Blattodea: 

Termitidae). World Journal of Microbiology and Biotechnology. 26(6): 1015-1024. 

 

Teeka, J.; Imai, T.; Cheng, X.; Reungsang, A.; Higuchi, T.; Yamamoto, K. & Sekine, M. 

2010. Screening of PHA-producing bacteria using biodiesel-derived waste glycerol as a sole 

carbon source. Journal of Water and Environment Technology. 8(4): 373-381. 

 

Thompson, J.C. & He, B.B. 2006. Characterization of crude glycerol from biodiesel 

production from multiple feedstocks. Applied Engineering in Agriculture. 22(2): 261-265. 

 

Tian, P.-Y; Shang, L.; Ren, H.; Mi, Y.; Fan, D.D. & Jiang, M. 2009. Biosynthesis of 

polyhydroxyalkanoates: current research and development. African Journal of Biotechnology. 

8(5): 709-714. 

 

Tourinho, P.S.; Ivar Do Sul, A. & Fillmann, G. 2010. Is marine debris ingestion still a 

problem for the coastal marine biota of southern Brazil? Marine Pollution Bulletin. 60(3): 

396-401. 

 

Tyo, K.E.; Zhou, H. & Stephanopoulos, G.N. 2006. High-throughput screen for poly-3-

hydroxybutyrate in Escherichia coli and Synechocystis sp. strain PCC6803. Applied and 

Environmental Microbiology. 72(5): 3412-3417. 

 

Valentin, H.E.; Broyles, D.L.; Casagrande, L.A.; Colburn, S.M.; Creely, W.L.; Delaquil, 

P.A.; Felton, H.M.; Gonzalez, K.A.; Houmiel, K.L.; Lutke, K.; Mahadeo, D.A.; Mitsky, T.A.; 

Padgette, S.R.; Reiser, S.E.; Slater, S.; Stark, D.M.; Stock, R.T.; Stone, D.A.; Taylor, N.B.; 

Thorne, G.M.; Tran, M. & Gruys, K. 1999. PHA production, from bacteria to plants. 

International Journal of Biological Macromolecules. 25(1-3): 303-306. 

 

Van-Thuoc, D.; Quillaguamán, J.; Mamo, G. & Matiason, B. 2008. Utilization of agricultural 

residues for poly(3-hydroxybutyrate) production by Halomonas boliviensis LC1. Journal of 

Applied Microbiology. 104(2): 420-428. 

 

Ventosa, A. & Nieto, J.J. 1995. Biotechnological applications and potentialities of halophilic 

microorganisms. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 11(1): 85-94. 

 

Verlinden, R.A.J.; Hill, D.J.; Kenwar, M.A.; Williams, C.D.; Piotrowska-Seget, Z. & 

Radecka, I.K. 2011. Production of polyhydroxyalkanoates from waste frying oil by 

Cupriavidus necator. AMB Express. 1:11, on-line, doi:10.1186/2191-0855-1-11. 

 

Wegen, R.J.V.; Ling, Y. & Middelberg, A.P.J. 1998. Industrial production of 

polyhydroxyalkanoates using Escherichia coli: an economic analysis. Chemical Engineering 

Research and Design. 76(3): 417-426. 

 

Weiner, R.M. 1997. Biopolymers from marine prokaryotes. Trends in Biotechnology. 15(10): 

390-394. 

 

Wendlandt, K.-D.; Geyer, W.; Mirschel, G. & Hemidi, F. A.-H. 2005. Possibilities for 

controlling a PHB accumulation process using various analytical methods. Journal of 

Biotechnology. 117(1): 119-129. 

http://www.springerlink.com/content/0959-3993/
http://www.springerlink.com/content/0959-3993/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02638762
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02638762


 71 

Williams, S.F.; Martin, D.P.; Horowitz, D.M. & Peoples, O.P. 1999. PHA applications: 

addressing the price performance issue: I. Tissue engineering. International Journal of 

Biological Macromolecules. 25(1-3): 111-121. 

 

Woiciechowski, A.L.; Nitsche, S.; Pandey, A. & Soccol, C.R. 2002. Acid and enzymatic 

hydrolysis to recover reducing sugars from cassava bagasse: an economic study. Brazilian 

Archives of Biology and Technology. 45(3): 393-400. 

 

Wu, H.-A., Sheu, D.-S. & Lee, C.-Y. 2003. Rapid differentiation between short-chain-length 

and medium-chain-length polyhydroxyalkanoate-accumulating bacteria with 

spectrofluorometry. Journal of Microbiological Methods. 53(1): 131-135. 

 

Yoneda, N.T. 1999. Área temática: plâncton. Disponível em: 

www.anp.gov.br/brnd/round6/guias/...R6/refere/pl%E2ncton.pdf. Acesso em: 23 dez. 2011. 

 

Yu, J. & Stahl, H. 2008. Microbial utilization and biopolyester synthesis of bagasse 

hydrolysates. Bioresource Technology. 99:(17) 8042-8048. 

 

Zhu, C.; Nomura, C.T.; Perrotta, J.A.; Stipanovic, A.J. & Nakas J.P. 2010. Production and 

characterization of poly-3-hydroxybutyrate from biodiesel-glycerol by Burkholderia cepacia 

ATCC 17759. Biotechnology Progress. 26(2): 424-430. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Williams%20SF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Martin%20DP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Horowitz%20DM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Peoples%20OP%22%5BAuthor%5D
http://www.anp.gov.br/brnd/round6/guias/...R6/refere/pl%E2ncton.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zhu%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nomura%20CT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Perrotta%20JA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stipanovic%20AJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nakas%20JP%22%5BAuthor%5D


 72 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 
Apêndice 1. Curva de calibração para determinação da massa de P(3HB) estabelecida através da razão da área 

de P(3HB) e ácido benzóico obtida por cromatografia gasosa pelas respectivas concentrações do polímero. 

 

 

 

 

 

 

 
Apêndice 2. Exemplo de cromatograma obtido para quantificação de P(3HB) produzido pelo isolado LAMA 
685, crescido em água do mar (90%) e glicerol residual (10%). O primeiro pico (tempo de retenção 4,892) é 

correspondente ao P(3HB) e o segundo (tempo de retenção 8,065) ao ácido benzóico. 
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Anexo 1. Tabela de informações sobre a origem dos isolados referente ao local, profundidade da amostragem e natureza da amostra. 

 

Isolado Local Amostra Profundidade (m) Isolado Local Amostra Profundidade (m) 

LAMA 570 Cordilheira Meso-oceânica no Atlântico Sul sedimento 1900 
 

LAMA 613 Cadeia de Walvis sedimento 1107 

LAMA 571 Cordilheira Meso-oceânica no Atlântico Sul sedimento 1900 
 

LAMA 614 Cadeia de Walvis sedimento 1107 

LAMA 572 Cordilheira Meso-oceânica no Atlântico Sul sedimento 1900 
 

LAMA 615 Elevação do Rio Grande água 0 

LAMA 573 Cordilheira Meso-oceânica no Atlântico Sul sedimento 1900 
 

LAMA 616 Cordilheira Meso-oceânica no Atlântico Sul sedimento 1900 

LAMA 574 Cadeia de Walvis sedimento 5200 
 

LAMA 617 Cadeia de Walvis sedimento 4640 

LAMA 575 Cadeia de Walvis sedimento 5200 
 

LAMA 618 Cadeia de Walvis sedimento 5000 

LAMA 576 Cadeia de Walvis sedimento 5200 
 

LAMA 619 Cadeia de Walvis sedimento 5000 

LAMA 577 Cordilheira Meso-oceânica no Atlântico Sul sedimento 5500 
 

LAMA 644 Cadeia de Walvis sedimento 5083 

LAMA 580 Cadeia de Walvis sedimento 4640 
 

LAMA 647 Cadeia de Walvis sedimento 5083 

LAMA 582 Cadeia de Walvis sedimento 4640 
 

LAMA 650 Cordilheira Meso-oceânica no Atlântico Sul sedimento 1900 

LAMA 583 Cadeia de Walvis sedimento 5000 
 

LAMA 653 Cadeia de Walvis sedimento 4640 

LAMA 584 Cadeia de Walvis sedimento 5000 
 

LAMA 659 Cadeia de Walvis sedimento 1107 

LAMA 585 Cordilheira Meso-oceânica no Atlântico Sul sedimento 5500 
 

LAMA 667 Cadeia de Walvis sedimento 5200 

LAMA 587 Cadeia de Walvis sedimento 4640 
 

LAMA 669 Cadeia de Walvis sedimento 5200 

LAMA 592 Cadeia de Walvis sedimento 1107 
 

LAMA 671 Elevação do Rio Grande água 15 

LAMA 593 Cadeia de Walvis sedimento 4640 
 

LAMA 672 Elevação do Rio Grande água 50 

LAMA 594 Cordilheira Meso-oceânica no Atlântico Sul sedimento 1900 
 

LAMA 673 Elevação do Rio Grande água 15 

LAMA 595 Cordilheira Meso-oceânica no Atlântico Sul sedimento 1900 
 

LAMA 674 Elevação do Rio Grande água 0 

LAMA 597 Cordilheira Meso-oceânica no Atlântico Sul sedimento 1900 
 

LAMA 675 Elevação do Rio Grande água 50 

LAMA 598 Cadeia de Walvis sedimento 5200 
 

LAMA 677 Elevação do Rio Grande água 25 

LAMA 599 Cadeia de Walvis sedimento 5200 
 

LAMA 679 Elevação do Rio Grande água 100 

LAMA 600 Cadeia de Walvis sedimento 5200 
 

LAMA 680 Elevação do Rio Grande água 5 

LAMA 601 Cadeia de Walvis sedimento 5200 
 

LAMA 681 Elevação do Rio Grande água 0 

LAMA 604 Cordilheira Meso-oceânica no Atlântico Sul sedimento 5500 
 

LAMA 683 Cadeia de Walvis sedimento 4640 

LAMA 606 Cordilheira Meso-oceânica no Atlântico Sul sedimento 5500 
 

LAMA 684 Elevação do Rio Grande água 25 

LAMA 607 Cordilheira Meso-oceânica no Atlântico Sul sedimento 5500 
 

LAMA 685 Elevação do Rio Grande água 10 

LAMA 608 Cordilheira Meso-oceânica no Atlântico Sul sedimento 5500 
 

LAMA 687 Cadeia de Walvis sedimento 1107 

LAMA 610 Cadeia de Walvis sedimento 4640 
 

LAMA 688 Elevação do Rio Grande água 5 

LAMA 611 Cadeia de Walvis sedimento 4640 
 

LAMA 689 Elevação do Rio Grande água 100 

LAMA 612 Cadeia de Walvis sedimento 1107 
 

LAMA 690 Cadeia de Walvis sedimento 1107 

Continuação ... 
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Isolado Local Amostra Profundidade (m) Isolado Local Amostra Profundidade (m) 

Continuação... 

LAMA 691 Cadeia de Walvis sedimento 4640 
 

LAMA 723 Cadeia de Walvis sedimento 4400 

LAMA 692 Cadeia de Walvis sedimento 1107 
 

LAMA 725 Elevação do Rio Grande água 0 

LAMA 693 Elevação do Rio Grande água 700 
 

LAMA 726 Elevação do Rio Grande água 0 

LAMA 694 Cadeia de Walvis sedimento 5000 
 

LAMA 727 Cadeia de Walvis sedimento 4750 

LAMA 695 Cadeia de Walvis sedimento 5000 
 

LAMA 728 Elevação do Rio Grande água 120 

LAMA 696 Elevação do Rio Grande água 15 
 

LAMA 729 Elevação do Rio Grande água 700 

LAMA 697 Elevação do Rio Grande água 120 
 

LAMA 730 Elevação do Rio Grande água 50 

LAMA 698 Elevação do Rio Grande água 10 
 

LAMA 731 Elevação do Rio Grande água 0 

LAMA 699 Elevação do Rio Grande água 0 
 

LAMA 732 Cadeia de Walvis sedimento 4400 

LAMA 700 Elevação do Rio Grande água 400 
 

LAMA 733 Cadeia de Walvis sedimento 5083 

LAMA 701 Cadeia de Walvis sedimento 1107 
 

LAMA 734 Cadeia de Walvis sedimento 5200 

LAMA 702 Cordilheira Meso-oceânica no Atlântico Sul sedimento 1900 
 

LAMA 735 Elevação do Rio Grande água 120 

LAMA 703 Elevação do Rio Grande água 400 
 

LAMA 736 Elevação do Rio Grande água 1800 

LAMA 704 Cordilheira Meso-oceânica no Atlântico Sul sedimento 1900 
 

LAMA 737 Elevação do Rio Grande água 50 

LAMA 705 Elevação do Rio Grande água 200 
 

LAMA 738 Elevação do Rio Grande água 0 

LAMA 706 Cadeia de Walvis sedimento 4640 
 

LAMA 739 Cadeia de Walvis sedimento 5083 

LAMA 707 Elevação do Rio Grande água 200 
 

LAMA 741 Elevação do Rio Grande água 50 

LAMA 708 Elevação do Rio Grande água 0 
 

LAMA 742 Elevação do Rio Grande água 120 

LAMA 709 Elevação do Rio Grande água 100 
 

LAMA 743 Elevação do Rio Grande água 200 

LAMA 710 Elevação do Rio Grande água 105 
 

LAMA 744 Cadeia de Walvis sedimento 4750 

LAMA 711 Elevação do Rio Grande água 1250 
 

LAMA 746 Elevação do Rio Grande água 0 

LAMA 712 Elevação do Rio Grande água 50 
 

LAMA 747 Elevação do Rio Grande água 120 

LAMA 713 Cadeia de Walvis sedimento 5200 
 

LAMA 748 Elevação do Rio Grande água 700 

LAMA 715 Elevação do Rio Grande água 25 
 

LAMA 749 Elevação do Rio Grande água 700 

LAMA 716 Elevação do Rio Grande água 10 
 

LAMA 750 Elevação do Rio Grande água 100 

LAMA 717 Elevação do Rio Grande água 200 
 

LAMA 751 Cordilheira Meso-oceânica no Atlântico Sul sedimento 1900 

LAMA 718 Elevação do Rio Grande água 0 
 

LAMA 753 Cadeia de Walvis sedimento 4750 

LAMA 719 Elevação do Rio Grande água 15 
 

LAMA 754 Cadeia de Walvis sedimento 5083 

LAMA 720 Cadeia de Walvis sedimento 5200 
 

LAMA 755 Elevação do Rio Grande água 3500 

LAMA 722 Elevação do Rio Grande água 120 
 

LAMA 756 Cadeia de Walvis sedimento 4750 

Continuação... 
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Isolado Local Amostra Profundidade (m) Isolado Local Amostra Profundidade (m) 

Continuação... 

LAMA 757 Cadeia de Walvis  sedimento 5083 

 

LAMA 779 Cadeia de Walvis  sedimento 4400 

LAMA 758 Elevação do Rio Grande água 0 

 

LAMA 781 Cadeia de Walvis  sedimento 5200 

LAMA 759 Elevação do Rio Grande água 0 

 

LAMA 782 Cadeia de Walvis  sedimento 1107 

LAMA 760 Elevação do Rio Grande água 105 

 

LAMA 786 Cadeia de Walvis  sedimento 1107 

LAMA 761 Elevação do Rio Grande água 25 
 

LAMA 790 Elevação do Rio Grande água 200 

LAMA 762 Cadeia de Walvis  sedimento 4400 

 

LAMA 791 Cadeia de Walvis  sedimento 5083 

LAMA 763 Elevação do Rio Grande água 0 

 

LAMA 871 Elevação do Rio Grande água 200 

LAMA 764 Elevação do Rio Grande água 1800 

 

LAMA 872 Elevação do Rio Grande água 0 

LAMA 765 Elevação do Rio Grande água 3500 

 

LAMA 873 Elevação do Rio Grande água 0 

LAMA 766 Cadeia de Walvis  sedimento 5200 

 

LAMA 875 Elevação do Rio Grande água 105 

LAMA 767 Cadeia de Walvis  sedimento 5200 

 

LAMA 885 Cadeia de Walvis  sedimento 4400 

LAMA 768 Elevação do Rio Grande água 0 

 

LAMA 889 Elevação do Rio Grande água 105 

LAMA 769 Cadeia de Walvis  sedimento 4640 
 

LAMA 893 Elevação do Rio Grande água 0 

LAMA 771 Elevação do Rio Grande água 50 

 

LAMA 894 Elevação do Rio Grande água 120 

LAMA 773 Elevação do Rio Grande água 10 

 

LAMA 895 Elevação do Rio Grande água 0 

LAMA 775 Elevação do Rio Grande água 50 

 

LAMA 896 Elevação do Rio Grande água 0 

LAMA 776 Elevação do Rio Grande água 50 

 

LAMA 897 Elevação do Rio Grande água 25 

LAMA 778 Elevação do Rio Grande água 700           

 

 

 


