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RESUMO 

 
 

 
De todo o lixo produzido no Brasil, apenas 3% de um total de 30% que poderia ser 

reciclado, é de fato reciclado. Em relação aos resíduos plásticos, o cenário é ainda 

pior, pois somente 1,3 % dos resíduos plásticos são reciclados. Os plásticos 

compostos por polímeros sintéticos possuem baixa degradabilidade e seus 

processos de reciclagem são lentos e demorados, e a poluição dos mares e oceanos 

só tende a aumentar em função do descarte incorreto desses resíduos. Diante deste 

cenário, e como alternativa ambientalmente sustentável, polímeros com fibras 

naturais ou produzidos por micro-organismos (biopolímeros) vêm sendo estudados 

como alternativa ao uso dos plásticos derivados de petróleo. Um potencial substituto 

a esses polímeros é o polihidroxibutirato (PHB). Este é um homopolímero 

biodegradável, biocompatível e possui características similares a do polipropileno 

como a termoplasticidade, possibilitando sua aplicação em diversas áreas e 

produtos. Contudo, o PHB ainda possui alto custo de produção e purificação, 

principalmente devido aos substratos utilizados. Esses substratos geralmente 

consistem em açúcares e, assim possuem uma grande limitação de uso e custo 

visto que são fontes de alimento. Neste estudo, foi realizada uma revisão integrativa 

da literatura sobre as metodologias aplicadas para produzir PHB utilizando micro-

organismos. As publicações foram selecionadas a partir da busca nos bancos de 

dados do Science Direct e compiladas neste documento. 
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SUMÁRIO 

 

     Pág. 

  1 INTRODUÇÃO                                                                                                      7 

1.1 Polímeros sintéticos  7 

1.2 Biopolímeros _____________________________________________ 8 

1.3 Processo fermentativos _____________________________________ 9 

1.4 Resíduos de frutas e safras comerciais para a obtenção do PHA  ____ 10 

1.5 Resíduos lipídicos de plantas para a produção de PHA ____________ 11 

2 OBJETIVO                                                                                                      12 

 3 MATERIAIS E MÉTODOS                                                                               13 

4 REVISÃO DA LITERATURA                                                                           14 

4.1 Contexto científico ________________________________________            14 

4.2 Período entre 1888-1972: Progresso do PHA ___________________            16 

4.3 Alternativas viáveis ________________________________________           17 

4.4 Características dos polímeros biodegradáveis ___________________           19 

4.5 Produção de PHB por cianobactérias __________________________           20 

4.6 Bacterias metilotróficas e metanotróficas _______________________           21 

4.7 Engenharia metabólica _____________________________________           22 

4.8 Perspectiva para o futuro ____________________________________          23 

5 CONCLUSÃO ____________________________________________          23 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ___________________________         24 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1_QMbwfgl_wjeZswJXjvUbd0toSGXCBJh/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1_QMbwfgl_wjeZswJXjvUbd0toSGXCBJh/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1_QMbwfgl_wjeZswJXjvUbd0toSGXCBJh/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1_QMbwfgl_wjeZswJXjvUbd0toSGXCBJh/edit#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1_QMbwfgl_wjeZswJXjvUbd0toSGXCBJh/edit#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1_QMbwfgl_wjeZswJXjvUbd0toSGXCBJh/edit#heading=h.1fob9te
https://docs.google.com/document/d/1_QMbwfgl_wjeZswJXjvUbd0toSGXCBJh/edit#heading=h.1fob9te


 

 

 

 

 

Lista de figuras 

 

- Figura 1: Classificação de biopolímeros com base nas matérias-primas 

utilizadas para produção e sua biodegradabilidade. 

- Figura 2: Substratos e via metabólica utilizada na síntese de PHA por bactérias. 



 

 

 

7 

1 INTRODUÇÃO 

De acordo com uma estimativa do IBGE (2017) e ABRELPE (Associação 

Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais), em 2016 volume 

produzido foi mais de 78 milhões de toneladas, quase 30 milhões de toneladas não 

tiveram a destinação adequada, o que representa um percentual de 41,6% do total 

gerado. De todo o lixo produzido no Brasil, apenas 3% de um total de 30% que 

poderia ser reciclado, é de fato reciclado. Em relação aos resíduos plásticos, o 

cenário é ainda pior, somente 1,3% dos resíduos plásticos são reciclados (AMARAL, 

2021). Os plásticos compostos por polímeros sintéticos possuem baixa 

degradabilidade e seus processos de reciclagem são lentos e demorados, e a 

poluição dos mares e oceanos só tende a aumentar em função do descarte incorreto 

desses resíduos. Diante deste cenário, e como alternativa ambientalmente 

sustentável, polímeros com fibras naturais ou produzidos por micro-organismos 

(biopolímeros) vêm sendo estudados como alternativa ao uso dos plásticos 

derivados de petróleo. 

De acordo com uma pesquisa realizada por WANG et al., 2021, foi estimado 

que a produção anual de resíduos plásticos alcançará 760 milhões de toneladas no 

ano de 2050. Atualmente, já há um grande acúmulo de plásticos flutuantes em todos 

os oceanos, sendo o maior deles, a grande mancha de lixo do pacifico.  

 

1.1 Polímeros sintéticos 

 

Os plásticos derivados do petróleo tem baixa degradabilidade e seus 

processos de reciclagem são lentos e demorados (ANJUM, et al., 2016). Como 

resultado, apenas 9% e 26% dos polímeros pós-consumo são reciclados nos 

Estados Unidos e na Europa, respectivamente (DIETRICH, et al., 2017).  

O plástico é um material composto por polímeros, que são macromoléculas 

compostas por monômeros, o processo de polimerização que os transformam em 

polímeros, possuem massa molecular baixa, Os polímeros podem ser divididos 

em polímeros naturais e polímeros sintéticos, sendo este último obtido a partir de 

insumos químicos oriundos do petróleo (SOUZA, et al, 2019). Os polímeros 

sintéticos, como os plásticos, são amplamente usados em várias aplicações da 

indústria e da vida cotidiana, devido às suas características como fácil produção 
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e durabilidade, porém o seu uso indiscriminado e descarte causam muitos danos 

ao meio ambiente. Foi relatado que em todo o mundo, cerca de 187 milhões de 

toneladas de polímeros sintéticos à base de petróleo são gerados por ano (RAZA, 

et al., 2018). 

 

1.2 Biopolímeros 

 

Como analisado em um estudo realizado por CARDOSO (2017), os 

biopolímeros são considerados substitutos adequados para o plástico 

convencional, visto que eles possuem ótima durabilidade e podem ser 

degradados à água e dióxido de carbono por enzimas ou micro-organismos sob 

condições aeróbias e a metano em condições anaeróbias. em um curto período 

de tempo (AKARAONYE, et al,  2010).  (SIROHI, et al., 2020). Um tipo 

importante de biopolímero, o polihidroxialcalonato (PHA) é produzido dentro da 

estrutura celular de micro-organismos e são acumulados nas suas células como 

grânulos distintos que podem variar em conteúdo com base no tipo microbiano 

que os produz. 

Os PHA’s possuem alta biodegradabilidade - processo de desintegração 

de materiais realizada por bactérias e outros - e biocompatibilidade - pode ser 

utilizado em próteses ortopédicas e outros - (DIETRICH, et al., 2017). Conforme 

HASSAN, et al., (2013) o tempo necessário para biodegradação dos PHA’s a 

CO2, água e biomassa em condições normais é de aproximadamente dois 

meses, diminuindo consideravelmente o impacto ambiental dos resíduos 

plásticos. Os PHAs tem uma ampla gama de aplicações em vários setores, 

como embalagens, área biomédica, agricultura, produção de tintas de látex 

(MUHAMMADI, et al., 2015), biocombustíveis, entre outros. 

A composição e estrutura dos biopolímeros determinam sua degradação 

no meio ambiente (EMADIAN, et al., 2017). A configuração estrutural dos PHA’s 

depende do número de átomos de carbono presentes em seus blocos de 

monômeros constituintes, da cepa microbiana, da composição do meio, do 

processo de fermentação e dos métodos de recuperação (KOLLER, 2021; 

SINDHU, et al., 2021; SIROHI, 2021). 

Até hoje, o número de constituintes de monômeros PHA descobertos 
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excede 150 e novas composições de monômeros ainda estão sendo identificadas 

particularmente; usando espécies recombinantes (SHARMA, et al., 2017). A 

razão pela qual os PHA’s ainda não são produzidos em larga escala é o custo de 

produção, que é o principal obstáculo no crescimento e expansão desse mercado. 

Por isso, é necessário utilizar fontes de carbonos com valor acessível e viável 

para a produção dos PHA’s. 

O polihidroxibutirato (PHB),  biopolímero mais conhecido da classe dos 

PHA’s, é um homopolímero biodegradável, biocompatível e possui características 

similares às do polipropileno como a termoplasticidade - ligações químicas fracas, 

que podem se romper com a inserção de energia, desse modo são sensíveis ao 

calor - , sendo capaz de servir como potencial substituto ao polímero derivado do 

petróleo. O PHB se acumula como material de armazenamento de 

carbono/energia em vários micro-organismos. As características termoplásticas do 

PHB são muito importantes, proporcionando sua aplicação em tesouras e 

embalagens de cosméticos, podendo até ser encontrado na área médica em 

produtos cardiovasculares, devido a seu rendimento no reparo de tecidos moles e 

de nervos, tratamentos dentários, suturas e bandagens (KESHAVARZ e ROY, 

2010; KHANNA e SRIVASTAVA, 2005). Porém o PHB ainda apresenta alto custo 

de produção e purificação, principalmente devido aos substratos utilizados. 

 

 

1.3 Processos fermentativos 

 

Uma solução viável para a mitigar a emissão de gases do efeito estufa é o 

progresso da utilização desses gases como fonte de carbono para a fabricação 

de produtos como o bioplástico, tornando-se uma alternativa atrativa para a 

realização dos processos biotecnológicos.  

O micro-organismo responsável pelo processo de produção dos 

biopolímeros desempenha um papel essencial, em adição à fonte de carbono que 

também representa um papel importante. Geralmente os micro-organismos 

mesófilos são utilizados para o bioprocessamento em larga escala, porém, essa 

técnica possui grande risco de contaminação por outro micro-organismo mesófilo, 

trazendo consequências negativas para o progresso deste procedimento. Uma 
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característica importante da técnica de fermentação é que pode ser desenvolvida 

utilizando as temperaturas entre 50 a 60ºC, sendo uma alternativa viável para 

controlar contaminações por outros micro-organismos (KHATAM et al., 2020). No 

processo de fermentação termofílica, a energia e o calor metabólico liberada por 

um bioprocesso podem ser aproveitados para aquecer o fermentador, o que o se 

dá a um uso sustentável dessa liberação de produtos inutilizáveis.  

Outra vantagem desse processo é que a necessidade de alto custo de 

investimento no processo de esterilização são eliminados e podem funcionar de 

maneiras contínuas ou semicontínuas (CHEN e JIANG, 2018). Há mais um 

benefício deste procedimento, demanda menor quantidade de água e energia 

para propósitos de resfriamento, visto que o bioprocesso pode ser resfriado pelo 

ar ambiente (IBRAHIM, et al., 2010). As pesquisas sobre linhagens microbianas 

termófilas são pouco exploradas e há mais de 300 bactérias diferentes que 

sintetizam PHA, assim o processo de fermentação termofílica é raramente 

analisado nas práticas comerciais e também a temperatura ideal de algumas 

dessas bactérias são muito altas para realizar a fermentação industrial. Mesmo 

assim, na última década, uma tendência crescente foi observada para a 

exploração de várias cepas de bactérias termofílicas e termotolerantes para a 

síntese de PHA em escala industrial. 

 

1.4 Resíduos de frutas ou de safras comerciais para a produção de PHA 

 

Há diversos substratos que podem ser utilizados para a produção de 

biopolímeros como o PHA, entre eles, os resíduos de frutas. Estes são 

principalmente produzidos durante o processamento das frutas, incluindo casca, 

caules, sementes, polpa e bagaço. Eles possuem maior conteúdo de açúcares 

fermentáveis quando comparados com os resíduos das colheitas alimentícias, os 

quais também podem ser utilizados para a produção do PHA. Atualmente, os 

resíduos do abacaxi são um dos principais substratos para a produção de PHA. 

Ralstonia eutropha ATCC 17697 pode sintetizar PHA’s com teor de PHV 

(polihidroxivalerato) de 60% a mais nas amostras analisadas (Vega-Castro et al., 

2016), enquanto Cupriavidus necator A-04 pode alcançar 5,88 g/L de massa seca 

celular com um teor de 35,6% de PHB usando o caroço de abacaxi hidrolisado 
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(SUKRUANSUWAN e NAPATHORN, 2018). 

Outros tipos de substratos podem ser utilizados para a produção do PHA, 

entre eles, há os resíduos de safras comerciais, como cana-de-açúcar, coco e 

café. Recentemente, os resíduos da cana-de-açúcar têm sido amplamente 

utilizados na produção de PHA. As bactérias Bacillus spp podem usar de maneira 

eficiente a hidrólise química da cana-de-açúcar para sintetizar P(3HB-co-3HV) 

(MOORKOTH e NAMPOOTHIRI,  2016). 

1.5 Resíduos lipídicos de plantas para a produção de PHA 

 

Os resíduos agrícolas lipídicos envolvem resíduos à base de plantas. Os 

triglicerídeos são os elementos principais da fonte de carbono do tipo lipídico. Eles 

podem ser decompostos por lipases microbianas e convertidos em acetil-CoA 

através da via β-oxidação para a produção do PHA. Outros integrantes que são 

importantes para que ocorra a síntese microbiana são os lipídios naturais, já que 

possuem alta taxa de carbono e diversos fatores de desenvolvimento (WANG, et 

al, 2021). 

Os resíduos lipídicos de plantas incluem principalmente o óleo de sementes 

ou resíduos de frutas e efluentes de fábricas de óleo vegetal, os quais são ricos 

em ácidos graxos insaturados. Os resíduos de algumas sementes possuem alto 

teor de óleo, mas o óleo geralmente não é usado em alimentos. Esse tipo de óleo 

é uma fonte de carbono viável para a produção de PHA. Em anos recentes, o óleo 

de semente de seringueira foi utilizado para a produção de scl-PHa’s 

(polihidroxialcalonato de cadeia curta) por cepas de tipo selvagem (PRASAD, et 

al., 2019; KYNADI, e SUCHITHRA, 2017).  
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Este trabalho teve como objetivo elencar trabalhos que estudaram 

alternativas para a produção de bioplásticos, tema este que se torna cada vez 

mais necessário e importante para substituir os plásticos derivados de petróleo 

não biodegradáveis.  
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Inicialmente, foi realizada a busca e seleção das publicações e, em seguida, 

foi analisado e extraído o conteúdo dos textos das publicações selecionadas. A 

base de dados utilizada como fonte de informação e seleção de artigos foi o 

Science Direct e a busca das palavras-chave foi realizada na língua inglesa. O 

critério temporal utilizado foi de artigos publicados nos últimos 17 anos. 

Dado que o foco inicial desta pesquisa foi utilizar elementos principais para 

o entendimento do problema originado pelo descarte incorreto de plásticos 

convencionais e quais os micro-organismos produzem biopolímeros, foram 

utilizados três critérios de exclusão, sendo eles: artigos publicados antes de 2005, 

exceto citações realizadas antes desse período, artigos com o acesso bloqueado 

e artigos que usavam substratos que tornam o processo custoso, como por 

exemplo a cana-de-açúcar. 

Palavras-chave buscadas na Base de Dados Science Direct: 

 

- ‘’Polyhydroxyalkanoate’’ and ‘’agricultural’’; Artigos de revisão; 822 

resultados obtidos. 

- ‘’Polyhydroxyalkanoate’’ and ‘’feedstocks’’; Artigos de revisão; 719 

resultados obtidos. 

- ‘’PHB’’ and ‘’Cyanobacteria’’; Acesso aberto; 92 resultados obtidos. 

- “PHB” and “microbial production”; Artigos de revisão; Acesso aberto; 155 

resultados obtidos. 

- “Methylotrophic bacteria” and “PHB”; Acesso aberto; 9 resultados obtidos
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4. REVISÃO DA LITERATURA 

4.1 Contexto científico 

 

A evolução tecnológica dos PHAs se situa bem próximo das descobertas em 

outros campos de pesquisa e áreas técnicas que impulsionaram o estudo sobre esse 

assunto. Os PHA’s são uma classe de macromoléculas pertencentes ao campo dos 

polímeros. O conceito de macromoléculas foi introduzido pelo químico alemão 

Hermann Staudinger em 1922 (SHAMPO, et al, 2013), mas embora Staudinger tenha 

demonstrado evidências experimentais, os outros pesquisadores da época não 

estavam preparados para esse avanço (BOVEY e WINSLOW, 1979; LENZ e 

MARCHESSAULT, 2005; MULHAUPT, 2004). Ao mesmo tempo, as propriedades dos 

polímeros naquela época, eram explicadas usando a química coloidal (MULHAUPT, 

2004).  

Na década de 1930 o conceito de macromolécula foi adotado pela comunidade 

científica pois a teoria inovadora de Staudinger foi apoiada pela produção industrial de 

plásticos (BOVEY e WINSLOW, 1979) no início da Segunda Guerra Mundial. O 

primeiro plástico completamente sintético foi criado por Leo Baekeland em 1907, 

entretanto, foi somente no período próximo a Segunda Guerra Mundial que surgiram 

os primeiros desenvolvimentos industriais, impulsionados pela disponibilidade finita de 

recursos naturais, que eram vistos como “inesgotáveis” nessa época (FREINKEL, 

2011). 

Entre 1939 e 1935, a produção industrial de plástico aumentou de 

aproximadamente  96 para 371 kt (quiloton: 1 kt = 1000 toneladas) (FREINKEL, 2011). 

Após a Segunda Guerra Mundial, os plásticos derivados do petróleo tornaram-

se commodities triviais, pois eram muito baratos de produzir e, em meados da década 

de 1960, as indústrias petroquímicas já haviam substituído a maioria dos produtos de 

base biológica antes utilizados (BRAUNEGG, et al., 1998; RAGAUSKAS, et al., 2006; 

VOLOVA,  2004). 

A busca por outras alternativas, mesmo com o sucesso do plástico, começou 

com a crise do petróleo na década de 1970, que preparou o panorama para a primeira 

produção comercial de PHB. Durante 1973 e 1974, a Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) decidiu aumentar o preço do petróleo de US$ 3 por 

barril em setembro de 1973 para quase US$ 12 em janeiro de 1974 (BRAUNEGG, et 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168165622000426#bib30
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168165622000426#bib30
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168165622000426#bib30
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168165622000426#bib174
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168165622000426#bib174
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168165622000426#bib215
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al, 1998). A crise do petróleo de 1973-74, ocorreu quando os estados membros da 

Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo decretaram um embargo 

petrolífero devido a instabilidade do preço do petróleo. A incerteza causada pela 

especulação sobre o preço do barril de petróleo e a guerra Irã-Iraque no final de 1979, 

fizeram com que as potências mundiais investigassem diferentes soluções para que 

a dependência do petróleo fosse diminuída (POIRIER, et al, 1995). 

 Outro motivo para propor os PHAs como candidatos para substituir os plásticos 

convencionais foi a conscientização da comunidade científica sobre a poluição 

plástica marinha (LAW, 2017). A biodegradabilidade dos PHAs os tornou candidatos 

perfeitos para substituir os plásticos convencionais (HOLMES,1985a). 

Como foi abordado, a crise do petróleo e as questões de poluição por plásticos 

influenciaram os estudos sobre os PHA’s como substituto dos plásticos convencionais, 

porém outras pesquisas científicas também conduziram as pesquisas desse tema. A 

síntese de PHA em culturas axênicas, ou seja, que possuem apenas uma linhagem, 

foram incentivadas pelos progressos da engenharia genética. Micro-organismos que 

possuem alterações genéticas são aptos a produzir e acumular mais PHA do que as 

cepas sem modificações  (CAI, et al., 2011; JIANG e CHEN, 2017; STEINBUCHEL e 

LUTKE-EVERSLOH, 2003). Para que essa evolução ocorresse, foi indispensável a 

descoberta da estrutura de DNA por Watson e Crick em 1953 e também do estudo 

realizado por Boyer e Cohen sobre o desenvolvimento do DNA recombinante em 1973 

(BRIGGLE, 2012). 

Em 1972 o acúmulo de PHA em lodo ativado foi estudado em culturas mistas 

(WALLEN e DAVIS, 1972), todavia, apenas vinte anos depois os cientistas notaram 

que era válido produzir PHA a partir de estações de tratamento de águas residuais 

(BECCARI, et al.,1998; SATOH, et al., 1998; VAN LOOSDRECHT, et al, 1997). Anos 

depois,  pesquisas sobre culturas puras e mistas começaram a abordar o uso de 

resíduos ou águas residuais como substratos potenciais com o objetivo de diminuir os 

custos de produção de PHA em até 50% (REIS,  et al.,  2003).  

 

4.2 Período entre 1888-1972: Progresso do PHA 
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Em 1888, Beijerinck, microbiologista holandês, começou a analisar as 

inclusões do PHA (RATHNA, et al, 2016), porém não foram feitos mais estudos sobre 

sua caracterização e as inclusões intracelulares observadas foram retratadas apenas 

como lipídeos (CHODAK, 2008). Em 1923, Maurice Lemoigne apresentou a síntese 

de ácido poli-hidroxibutírico em Bacillus megaterium em condições de cultivo 

anaeróbias (MACRAE e WILKINSON,  1958). Lemoigne isolou o PHB utilizando 

clorofórmio quente e determinou que a substância de armazenamento possuía uma 

fórmula empírica de (C4H6O2)n (MACRAE e WILKINSON,  1958). Lemoigne é visto 

como o pai dos PHA’s por conta do seu amplo estudo sobre PHB entre 1923 a 1951.  

No decorrer de três décadas seguintes, houve pouca pesquisa realizada sobre 

o PHB. Apesar de Lemoigne ter demonstrado a hipótese de que o PHB era um 

composto de armazenamento (BRAUNEGG,  et al, 1998; DAWES e SENIOR, 1973; 

LEMOIGNE e GIRARD, 1943; LEMOIGNE e ROUKHELMAN, 1940), uma das 

principais pautas que ainda não havia resposta, em meados do século 20, era se o 

PHB era um resíduo ou uma reserva.  

O PHB foi então considerado com o papel metabólico de composto de 

armazenamento (DOUDOROFF e STANIER, 1959; HAYWARD, et al., 1959; 

SLEPECKY e LAW, 1961). Naquele momento, foi confirmada a ocorrência de PHB 

em vários tipos diferentes de micro-organismos além de Bacillus (FORSYTH et al., 

1958, HAYWARD et al., 1959, STANIER et al., 1966). Linhagens halofílicas -  bactérias 

que se desenvolvem em ambientes com alta concentração de sais, particularmente 

cloreto de sódio (NaCl) -  (SIERRA e GIBBONS, 1962; SIERRA e GIBBONS,  1963) e 

algas também foram descritas com a capacidade de armazenar PHB naturalmente 

(CARR, 1966; JENSEN e SICKO, 1971).  

        Visto que os plásticos a base de petróleo eram considerados indispensáveis na 

rotina e são baratos para produzir, os bioplásticos possuíam pouco valor para a 

indústria. Entretanto, em 1962, W. R. Grace & Co. patenteou a produção de PHB 

(BAPTIST, 1962). Em 1963, eles reportaram a primeira patente sobre a produção de 

um produto análogo ao plástico, porém envolvendo o PHB (BAPTIST e WEBER, 

1963).  

 

4.3 Alternativas viáveis  
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A maneira mais adequada para diminuir os problemas ambientais associados 

aos plásticos seria reduzir o seu uso, porém tendo em vista que eles desempenham 

um papel central na economia, parece uma ideia distante. Plásticos de base biológica 

ou biodegradáveis são grandes candidatos a alternativas sustentáveis aos 

equivalentes petroquímicos. A redução das emissões de gases do efeito estufa pode 

ser revertida por meio desses compostos biodegradáveis, uma vez que apresentam 

vantagens como sequestro de CO2, biodegradabilidade, biocompatibilidade e 

contribuem na conservação de reservas fósseis, substituindo o carbono fóssil 

(HENKE, et al., 2016).  

Os conceitos de plásticos "de base biológica" e "biodegradáveis" são 

constantemente utilizados na literatura científica, mas há uma diferença fundamental 

entre ambos (BABU,  et al., 2013). A biodegradabilidade pode ser determinada como 

a capacidade de um composto se decompor totalmente e os fatores que afetam a 

degradabilidade incluem seu tamanho, espessura, composição, entre outras 

características. Dessa forma, polímeros biodegradáveis são aqueles que podem 

sofrer decomposição quando expostos a processos aeróbicos, anaeróbicos ou 

microbianos. Os plásticos de base biológica são desenvolvidos a partir de recursos 

renováveis e podem ser biodegradáveis - como amido, PHA- ou não biodegradáveis 

-como o polietileno verde da Braskem, produzidos por fontes renováveis, mas com 

características química similares ao polietileno petroquímico. Contudo, nem todos os 

plásticos biodegradáveis são obrigatoriamente de base biológica, como por exemplo 

a policaprolactona (BABU, et al., 2013) (IWATA, 2015).  

Mesmo havendo a classificação com base na matéria-prima e degradabilidade, 

eles também podem ser categorizados em bioplásticos drop-in (drop-ins são 

bioplásticos feitos total ou parcialmente de base biológica, mas não são 

biodegradáveis) e novos tipos químicos (SPIERLING, et al., 2018). 

Os bioplásticos drop-in possuem estrutura química similar à de seus 

equivalentes petroquímicos, a única diferença é que são produzidos a partir de 

matérias-primas de base biológica. Por conseguinte, eles são processados e 

reciclados como os plásticos comuns (SPIERLING, et al., 2018). Em contrapartida, os 

novos tipos químicos são únicos e não possuem contrapartes petroquímicas análogas 

e, sendo assim, não podem ser reciclados de maneiras convencionais.  
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Figura 1: Classificação de biopolímeros com base nas matérias-primas utilizadas 

para produção e sua biodegradabilidade.  

 

 

 

Fonte: Larissa Jaquier (2022) 

 

- PHA: Polihidroxibutirato 

- Bio-pe: Bio-polietileno 

- PCL: Poli(e-caprolactona) 

- PP: Polipropileno 

- PE: Polietileno 

 

 

  

 

 

 

4.4 Características dos polímeros biodegradáveis 
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Os PHAs podem ser caracterizados como poliésteres alifáticos - cadeias 

abertas - que podem ser produzidos biologicamente como agrupamentos 

citoplasmáticos em várias bactérias sob nutrientes favoráveis e condições de 

crescimento, como excesso de carbono e deficiência de um ou mais nutrientes 

fundamentais, como oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e outros traços elementos 

como manganês, cálcio e ferro (AMULYA, et al, 2014). Os polímeros do tipo poli-3-

hidroxibutirato (PHB) e poli-3-hidroxivalerato (PHV) são os tipos frequentes de PHA 

produzidos por micro-organismos e são semelhantes aos plásticos sintéticos. 

 PHB é um polímero completamente biodegradável e biocompatível, tornando-

se adequado para uma ampla série de práticas industriais, médicas e agrícolas 

(MOTAKATLAVENKATESWAR e MOHAN, 2012).  

Outros atributos do PHB o tornam diferente de outros polímeros 

biodegradáveis, como em relação às propriedades físicas, pois o mesmo apresenta 

insolubilidade em água, resistência à degradação hidrolítica - ou seja, degradação na 

presença de água-, estabilidade térmica e degradabilidade na natureza (ADELEYE, et 

al., 2020). 

Figura 2: Substratos e via metabólica utilizada na síntese de PHA por bactérias.  

 

Fonte: Larissa Jaquier (2022) 

 

4.5 Produção de PHB por cianobactérias 
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A capacidade de crescimento fazendo o uso de substratos inorgânicos, 

podendo até provir de águas residuais (ARIAS, et al., 2020) e de redução das 

emissões de CO2 para a produção de PHB  é a característica fundamental das 

cianobactérias e, devido a isso, possuem enorme valor (ABED, et al., 2009) (ZHANG, 

et al.,2019). 

  No entanto, a potencialização do processo não é simples, porque a produção de 

PHB compreende diferentes vias metabólicas relacionadas que são reguladas por 

diversos fatores ambientais (ARIAS, et al.,2018) (DROSG, et al., 2015). Assim sendo, 

a produção de PHB geralmente é realizada em duas fases, sendo a segunda mais 

importante para o acúmulo de PHB, onde: 

● Cianobactérias se desenvolvem em meio rico em nutrientes. 

● Cianobactérias submetidas à limitação de nutrientes (Nesse momento, as 

cianobactérias direcionam o excesso de carbono para polímeros internos de 

reserva de carbono, como glicogênio e PHB) 

  Diante dessas duas etapas para que ocorra o acúmulo de PHB, a separação da 

biomassa é necessária para trocar o meio rico por um meio com nutrientes limitados 

(DROSG, et al., 2015) (KAMRAVAMANES, et al., 2019). Em procedimentos de escala 

real, essa separação intermediária pode elevar significativamente os custos de 

produção, o que prejudicará a escala do processo.  

  Assim, para que ocorra um processo de cultivo com êxito, é necessário fornecer 

nutrientes suficientes para as células se desenvolverem, e simultaneamente as 

células devem ter consumido esses nutrientes quando alcançarem a fase estacionária 

de crescimento (DROSG, et al., 2015., KAMRAVAMANES,  2019). Na fase 

estacionária, o número de novos micro-organismos é igual ao número de micro-

organismos que morrem. Já a quantidade de nutrientes que devem ser fornecidos 

depende de vários fatores ambientais, como por exemplo a luz. 

 

 

 

 

 

4.6 Bactérias metilotróficas e metanotróficas 
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 As bactérias metilotróficas podem estar presentes em uma gama de ambientes, 

como por exemplo solo - como por exemplo devido à pecuária e agricultura, pelo 

mesmo motivo é liberado no ar - (REEBURGH, 2007; KNITTEL e BOETIUS, 2009), 

água doce ou salgada - menor quantidade no ambiente marinho pelo fato do metano 

ser dissolvido no oceano - sedimentos e ambientes urbanos, também podem ser 

encontradas realizando simbiose com algumas plantas, as quais produzem metanol 

(CHISTOSERDOVA, 2015). 

  Estas bactérias fazem parte da classe das Proteobactérias (BOGAS, Andréa 

Cristina). e podem utilizar como substrato diversos produtos da natureza como o 

metano; o metanol e conjuntos com um ou mais grupos metil não interligados de modo 

direto também podem ser utilizados como matéria prima, dessa forma, assume-se um 

agrupamento de caráter heterogêneo (SIMÕES,  2014). 

 As bactérias metanotróficas possuem grande importância em amenizar o 

metano na atmosfera, visto que se desenvolvem em ambientes que dispõem de 

metano como fonte única de carbono (Methanotroph Commons, 2014), dessa forma 

ameniza os impactos do agravamento dos gases do efeito estufa. 

O alto custo das fontes de carbono trivialmente utilizadas (por exemplo, 

glicose), em conjunto com a possibilidade de amenizar as mudanças climáticas 

usando metano como fonte de C1 - carbono único -  para o metabolismo de 

bactérias, faz com que a utilização de metanotróficos para a produção de 

biopolímeros seja muito interessante. No momento presente, há apenas uma 

empresa que produz comercialmente PHAs a partir do metano, a Mango Materials, 

com sede nos EUA (GESICKA,  2021). 

Há três objetivos metabólicos principais relacionados à característica de 

metilotrofia em bactérias:  

● Oxidação de carbonos primários a formaldeído, mesmo este sendo um 

intermediário tóxico para as bactérias. 

● Oxidar o formaldeído a CO2. 

● Agregar uma unidade de carbono primário, podendo ser formaldeído (no 

caso do ciclo da Ribulose Monofosfato (RuMP), ou a uma combinação de 

metileno-H4F e CO2 no caso do Ciclo das Serinas e por fim podendo ser 

CO2 no caso do Ciclo de Calvin Benson-Bassham (CBB).  

  Devido a essas características, as bactérias metilotróficas podem ser 
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interessantes para a produção de compostos como os PHA’s (CHISTOSERDOVA, 

2011; OCHSNER et al., 2015). 

 

4.7 Engenharia metabólica 

 

A engenharia metabólica e os métodos de aprimoramento de cepas 

clássicas têm sido bastante utilizadas para manipular e aperfeiçoar a produção de 

PHAs, com o objetivo principal de elevar seu valor no mercado. Devido à 

característica de alta variedade de monômeros de PHA e o grande progresso em 

relação ao estudos das vias metabólicas do mesmo, os PHA’s são vistos como 

promissores para a área de engenharia metabólica (AGNEW e PFLEGER, 2013). 

Neste âmbito, para ser eficaz, a cepa bacteriana que irá produzir o PHA deve ter 

elevada taxa de crescimento, assim a engenharia metabólica poderá agilizar o 

avanço da produção (REN, et al, 2018).  

Uma das técnicas que tem sido bastante usada para aumentar a acumulação 

de PHA em micro-organismos é a evolução adaptativa, que é um método otimizado 

de linhagem clássica. Por exemplo, uma cepa de C. necator melhorada para o 

consumo de glicerol produziu 19% mais PHB e cresceu 9,5 vezes mais veloz em 

comparação com a linhagem do tipo selvagem (GONZALES-VILLANUEVA, et al., 

2019).  

O consumo acelerado da fonte de carbono pela bactéria está relacionado 

com o alto percentual de crescimento, assim um dos métodos empregados para 

melhor aproveitamento do substrato dependem da fonte de carbono, como por 

exemplo o consumo síncrono de glicose - e outros - durante a síntese de (R)-3-

hidroxibutirato (monômero de PHB) (JARMANDER, et al, 2015). 

A engenharia metabólica visa melhorar os critérios de cultivo, como 

concentração e taxa de produção por ampliação do uso do substrato, rendimento, 

engenharia da morfologia das células, melhoramento da via, eliminação de vias ou 

reações competitivas, aumento da disponibilidade de precursores e suprimento e 

regeneração de cofatores (KHATAMI, et al., 2021). 
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4.8 Perspectivas para o futuro 

 

Como abordado anteriormente, um dos motivos dos biopolímeros não serem 

competitivos comercialmente com os plásticos convencionais,  é o seu custo de 

produção. Uma maneira que favorece consideravelmente a redução do custo de 

produção é o uso de resíduos como matéria-prima para culturas puras ou mistas 

(KHATAMI, et al., 2021). Uma grande área de pesquisa sobre PHAs está surgindo 

e focando suas análises no uso de linhagens extremófilas, ou seja, micro-

organismos que conseguem viver em situações ambientais extremas. Esse 

método, utilizando culturas puras e a viabilidade de realizar cultivos em locais com 

condições não estéreis, faz com que o custo seja reduzido. 

No entanto, um dos principais pontos negativos que influenciam uma forma 

viável economicamente, podem ser os processos de downstream - processo de 

purificação do polímero - (KOLLER, et al., 2013), pois há desafios em relação à 

fiscalização e controle adequado do processo de produção dos biopolímeros, uma 

vez que sua composição e pureza são fatores relevantes para o seu uso 

apropriadamente. Há indícios de que alguns procedimentos de extração do 

biopolimero podem afetar a qualidade dos polímeros (PALMIERI, et al., 2021) 

 

5 CONCLUSÃO 

  

Como foi abordado nesta revisão, o plástico é um material composto de 

polímero sintético, de fácil produção e alta durabilidade, porém o seu uso 

indiscriminado e descarte incorreto causam muitos danos ao meio ambiente. Em 

contrapartida, os biopolímeros podem ser ótimos substitutos, adequados para o 

plástico convencional, visto que possuem grande durabilidade e podem ser 

decompostos em água e dióxido de carbono por enzimas ou micro-organismos 

em um curto período de tempo. Outra vantagem, é que  é possível produzir 

biopolímeros, como o PHB por exemplo,  a partir de águas residuárias, restos 

alimentares de colheitas, entre outros, como substratos para os cultivos 

microbianos. Além disso, a engenharia metabólica tem apresentado progressos 

na otimização de linhagens clássicas, a fim de produzir biopolímeros competitivos 

economicamente no mercado. Conclui-se que a classe de PHAs (PHB, entre 
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outros) podem ser uma alternativa viável para substituir alguns plásticos à base 

de petróleo, mas ainda estão longe de ultrapassá-los, principalmente devido 

ainda aos seus altos custos de produção e falta de políticas de incentivo ao uso 

eficazes. Também, o processo de extração dos biopolímeros necessita de 

métodos mais eficientes, ecologicamente corretos e com baixo custo de 

produção, que ainda precisam ser otimizados, para que o uso dos biopolímeros 

seja viável economicamente e, quem sabe, ajude a diminuir a poluição por 

resíduos plásticos no planeta. 
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