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RESUMO 

 
Neste trabalho polióis foram obtidos pela glicólise do PHB por via enzimática na 

presença de etano-1,2-diol (etilenoglicol). Na glicólise, foi utilizada a lipase 

Amano PS (Pseudomonas cepacia) como catalisador e o etilenoglicol como agente 

funcionalizador. As reações foram realizadas em tolueno:dicloroetano 3:1 (v/v), a 

60°C, variando-se tempo de reação e concentração de etilenoglicol. O PHB e os 

produtos da glicólise foram analisados por IV-FT, RMN-1H e TG. Os espectros de 

IV-FT dos polióis não apresentaram alterações significativas em relação ao espectro 

do PHB. Os espectros de RMN-1H dos produtos da glicólise apresentaram sinais de 

interesse entre 3 e 4,7 ppm, relacionados aos prótons do etilenoglicol inseridos na 

cadeia polimérica. Por meio da análise das curvas termogravimétricas pode-se 

observar que os produtos da glicólise são termicamente mais estáveis que o PHB. 
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INTRODUÇÃO 
 

Propriedades como leveza, resistências química e mecânica e custo 

relativamente baixo fizeram o uso de polímeros sintéticos se expandir em múltiplas 

aplicações como, por exemplo, em embalagens, materiais para construção civil, 

próteses, utensílios domésticos, pneus, peças automotivas e tintas, entre outros(1). 

Devido ao fato dos polímeros serem macromoléculas de difícil cisão, o seu 

descarte acarreta inúmeros problemas por serem inertes ao ataque de 

microrganismos, levando muitos anos para degradação. Essa longevidade causa 

sérios impactos ambientais, pois, quando descartados em centros urbanos, resultam 

em poluição ambiental e visual, além de entupimento de vias pluviais e córregos(2).  

Algumas alternativas para minimizar o impacto ambiental devido aos polímeros 

têm sido testadas, como a reciclagem, a utilização de polímeros biodegradáveis e a 

mistura de polímeros sintéticos com polímeros biodegradáveis(3). Apesar da 
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vantagem de aplicação dos polímeros biodegradáveis quanto à preservação do meio 

ambiente, estes são mais caros e têm aplicações limitadas devido ao seu pobre 

desempenho mecânico e térmico(4). 

Um polímero biodegradável muito estudado é o poli(3-hidroxibutirato), PHB, um 

poliéster linear saturado, biocompatível, candidato em potencial para aplicação em 

áreas como agricultura e medicina, podendo também contribuir para a redução da 

poluição causada pelo rejeito de polímeros sintéticos pós-uso. Dependendo da 

massa molar, o PHB se comporta como um termoplástico convencional(5-7).  

Apesar das potenciais aplicações, o PHB apresenta algumas desvantagens 

que limitam sua utilização, como a temperatura de fusão próxima à de 

decomposição e pela dureza e fragilidade devido a sua alta cristalinidade. Para 

contornar essas limitações, uma das estratégias adotadas é a glicólise do PHB que 

leva a cadeias de menor massa molar e com terminações funcionalizadas 

(PHB-diol), o que permite sua aplicação na preparação de blendas e compósitos. 

Levando em conta essas questões, este trabalho trata da glicólise do PHB por 

via enzimática, usando a lipase Amano PS (Pseudomonas cepacia) como 

catalisador e o etano-1,2-diol (etilenoglicol) como agente funcionalizador. A glicólise 

foi realizada a 60°C, variando-se tempo de reação e concentração de etilenoglicol. A 

caracterização do PHB e dos polióis se deu por espectroscopia na região do 

infravermelho, ressonância magnética nuclear de prótons e termogravimetria. 

 
MATERIAS E MÉTODOS 
 

Materiais  

O homopolímero PHB, com massa molar média de 274.000 g mol-1, foi 

fornecido pela PHB Industrial (São Paulo-Brasil). Os solventes dicloroetano, tolueno 

e éter de petróleo (todos de grau analítico), obtidos da Synth (Rio de Janeiro - 

Brasil), a enzima lipase Amano PS (Pseudomonas cepacia) fornecida pela Sigma-

Aldrich (St. Louis, MO-USA) e o etilenoglicol (grau analítico) fornecido pela 

Vetec (Rio de Janeiro - Brasil), foram utilizados sem prévia purificação.  

 

Purificação do PHB 

O homopolímero foi purificado em CHCl3 sob refluxo, precipitado em éter de 

petróleo e seco em estufa a 50°C por 24 h. 
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Glicólise do PHB catalisada por lipase em tolueno:dicloroetano 

O homopolímero purificado (cerca de um grama) foi dissolvido em 40 mL de 

tolueno:dicloroetano 3:1 (v/v). A essa mistura foram adicionados 1,5 mL ou 3,00 mL 

de etilenoglicol e 100 mg de lipase. As reações deram-se sob refluxo a 60ºC por 6, 

12 ou 24 h em atmosfera de argônio. Para a glicólise a 24 h foi realizada uma nova 

síntese com 1,5 mL de etilenoglicol sem a presença da lipase.  

 
Purificação dos produtos  

Os polióis à base de PHB foram dissolvidos em CHCl3, precipitados em éter de 

petróleo e secos em estufa a 50ºC durante 24 h. Na Tabela 1 estão listados os 

polióis sintetizados neste trabalho, assim como as condições de síntese. 
 

Tab. 1. Legendas dos produtos e condições experimentais. 

Código Solvente Catalisador* Etilenoglicol/mL Tempo/h 

TDELi16 tolueno:dicloroetano 3:1 A 1,5 6 
 

TDELi26 tolueno:dicloroetano 3:1 A 3,0 6 
 

TDELi112 tolueno:dicloroetano 3:1 A 1,5 12 
 

TDELi124 tolueno:dicloroetano 3:1 A 1,5 24 
 

TDE124 tolueno:dicloroetano 3:1 B 1,5 24 
 

*A = lipase como catalisador; B = reação sem lipase. 

 
Espectroscopia na região do infravermelho (IV-FT) 

Espectros IV-FT foram obtidos no espectrômetro Spectrum GX Perkin-Elmer, a 

partir de amostras depositadas em placas de KBr após dissolução em clorofórmio.  

 
Ressonância Magnética Nuclear: RMN-1H 

RMN-1H foi realizada no Laboratório de Ressonância Magnética multi-usuário, 

LAREMAR, do Departamento de Química da UFMG, no espectrômetro Brucker 

200 MHz, utilizando CDCl3 como solvente, concentração de 30 mg mL-1 e 

tetrametilsilano (TMS) como referência interna.   

 
Termogravimetria - TG 

As curvas TG foram obtidas no Instituto de Química da UNICAMP, em um 

termoanalisador TGA-50 da Shimadzu. Amostras de massa entre 4 e 10 mg foram 
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aquecidas de 30 a 800°C, a 20°C min-1, sob fluxo de N2 a 20 mL min-1.   

 
RESULTADOS E DICUSSÃO 
 

Os espectros no infravermelho do PHB e dos polióis, nas diferentes condições 

de glicólise, são mostrados na Figura 1.  
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Fig. 1. Espectros IV-FT do PHB e dos polióis TDELi16, TDELi26, TDELi112, TDELi124 e TDE124.  

 
Os espectros apresentados na Figura 1 mostram as bandas características do 

PHB, tais como as das deformações axiais da carbonila (C=O) a 1725 cm-1, de O-H 

a 3437 cm-1, de C-C a 981 cm-1, a deformação angular simétrica no plano dos 

grupos CH3 em 1380 cm-1 e a banda típica da conformação helicoidal das cadeias a 

1227 cm-1. As bandas a 1134 e 1185 cm-1 são atribuídas, respectivamente, aos 

estiramentos simétricos e assimétricos do grupo C-O-C. A região entre 1000 e 

1300 cm-1 apresenta uma grande quantidade de picos referentes à deformação de 

alcanos e estiramento das ligações carbono-oxigênio, o que é esperado em 

espectros de poliésteres(8). 

Os espectros dos polióis não apresentaram alterações significativas em 

relação ao PHB, exceto o espectro da amostra TDELi26 que apresentou maior 

absorção na região de 3400 cm-1. Esse fato pode ser devido à maior concentração 

de etilenoglicol utilizada na glicólise, levando assim a uma maior redução da massa 
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molar do PHB e, em consequência, a uma maior influência das hidroxilas terminais 

nos espectros de IV-FT. Para as demais sínteses, a ausência de alterações 

significativas indica que a glicólise se deu em menor extensão, o que resulta em 

menor concentração de hidroxilas terminais em relação às demais ligações.  

As curvas termogravimétricas do PHB e dos polióis são mostradas na 

Figura 2. Os dados obtidos dessas curvas são resumidos na Tabela 2. 
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Fig. 2. Curvas TG para o PHB e os polióis TDELi16, TDELi26, TDE124, TDELi112, e TDELi124. 

 

Tab. 2. Dados obtidos das curvas TG do PHB e dos polióis. 

Polímero Tonset / °C Tmáx / °C Tendset / °C 

PHB 225 253 260 
TDELi16 220 249 259 
TDELi26 262 286 293 

TDELi112 260 288 297 
TDELi124 255 281 291 
TDE124 235 264 276 

 
A curva TG do PHB mostra um único estágio de perda de massa, sugerindo a 

existência de apenas um mecanismo de degradação térmica, o qual, segundo 

AOYAGI e colaboradores(9), se dá por cisão randômica de cadeia. Os produtos da 

glicólise apresentam um perfil térmico semelhante ao PHB, sendo, porém, 

termicamente mais estáveis que o PHB, exceto para a amostra TDELi16 que mostra 

comportamento térmico semelhante ao PHB. A maior estabilidade dos demais 

polióis pode ser explicada pelo mecanismo de degradação que leva em conta que a 
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perda de massa pode ser minimizada pela esterificação das hidroxilas terminais com 

os ácidos carboxílicos gerados no próprio processo de degradação térmica(10). 

Os espectros de RMN-H1 do PHB e dos seus produtos de glicólise são 

mostrados na Figura 3.  
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Fig. 3: Espectros de RMN-1H do PHB (A) e dos polióis TDELi16 (B), TDELi26 (C), TDE124 (D), 
TDELi112 (E) e TDELi124 (F).  

 

No espectro de RMN-1H do PHB (Figura 3A) são observadas as absorções a 

1,25 ppm (Hb); a 2,59 ppm (Hc) e a 5,27 ppm (Ha). A proporção entre cada um deles 

obtido por integração, confirma a relação de 3:2:1 entre prótons da metila, metileno e 

metino esperada para o PHB(9). Para os produtos da glicólise do PHB (Figuras 3B a 

3F), a atribuição dos sinais dos espectros de RMN-1H pode ser feita de maneira 
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semelhante à do PHB. Os espectros referentes ao TDELi16, TDELi26, TDELi112 e 

TDELi124 apresentam modificações que podem ser atribuídas aos polióis, indicando 

que esta rota de reação utilizando a lipase como catalisador é eficaz na glicólise do 

PHB. Os prótons Hd, provenientes do etilenoglicol inseridos no PHB, são observados 

na região entre 3,0 e 4,7 ppm. Esse deslocamento se refere ao hidrogênio do grupo 

metileno ligado à hidroxila do etano-1,2-diol presente em uma das terminações do 

PHB-diol, ou pode estar relacionado ao metino do álcool secundário presente na 

outra extremidade da molécula(10). No espectro da amostra TDE124 (Figura 3D), não 

é possível ver o sinal do próton do etilenoglicol, o qual já era esperado, uma vez que 

a glicólise foi realizada sem lipase, demonstrando assim a eficiência da mesma na 

glicólise do PHB.  

 
CONCLUSÕES 

 
A enzima Amano PS (Pseudomonas cepacia) se mostrou eficiente como 

catalisador na glicólise do PHB. A degradação e a consequente formação de polióis 

foram confirmadas por espectroscopia no infravermelho e por ressonância 

magnética nuclear de prótons. Por IV-FT foi possível observar o aumento da 

influência das hidroxilas terminais na absorção da ligação O-H. Por RMN-1H foi 

confirmada a introdução do etilenoglicol nas cadeias de PHB. Assim como o PHB, os 

polióis se degradam em apenas um evento térmico, sendo, no entanto, mais 

estáveis que o PHB devido a um efeito estabilizador resultante do aumento da 

concentração de hidroxilas terminais. 
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GLYCOLYSIS OF POLY (3-HYDROXYBUTYRATE) CATALYZED BY AN ENZYME 
SYSTEM 

 
ABSTRACT 

 

In this work we report the studies of PHB glycolysis catalyzed by lipase Amano 

PS (Pseudomonas cepacia) in the presence of 1,2-ethanediol (ethylene glycol). The 

reactions were performed in toluene:dichloroethane 3:1 (v/v) at 60°C, varying 

reaction time and concentration of ethylene glycol. PHB and the products of 

glycolysis (polyols) were characterized by FTIR, 1H-NMR, and TG. The FTIR spectra 

of polyols showed no significant change compared to the spectrum of PHB. The 
1H-NMR spectra of the products of glycolysis showed signs of interest between 3 and 

4.7 ppm, related to the ethylene glycol protons inserted in the polymer chain. By 

analyzing the thermograms we observed that the polyols are more thermally stable 

than PHB. 

 

Key-words: PHB, glycolysis, ethylene glycol, lipase. 
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