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Resumo 

 

 

 

 
 O potencial biotecnológico dos microrganismos extremófilos tem vindo a 
merecer uma atenção cada vez maior da comunidade científica internacional. Onde 
antes este organismos eram vistos como meras curiosidades, começam agora a ser 
considerados soluções viáveis para os problemas económicos e/ou ecológicos de 
diversos processos industriais, não só devido aos seus metabolismos muito extremos, 
mas devido às próprias enzimas que produzem, as quais possuem muitas vezes 
propriedades com enorme potencial biotecnológico. 
 A obtenção por parte do ICAT de uma colecção de estirpes procariotas 
provenientes de fontes hidrotermais da Crista Média Atlântica no Mar dos Açores 
consistiu numa oportunidade valiosa para a descoberta de novas enzimas com 
possíveis usos industriais. 
 No presente trabalho, faz-se um resumo do conhecimento referente aos 
microrganismos extremófilos e às suas aplicações na indústria e, numa segunda parte, 
inicia-se um processo de ensaio e selecção de uma colecção de 140 estirpes 
procariotas na tentativa de descobrir novas enzimas com potencial biotecnológico. 
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Summary 

 

 

 

 
 The biotechnological potential of extremophile microorganisms has been 
getting the increasing attention of the international scientific community. Whereas 
these organisms used to be seen as simple curiosities, they are now being considered 
as viable solutions to the economical and/or ecological problems associated with 
various industrial processes, not only because of their extreme metabolisms, but also 
because of their enzymes, whose properties often have tremendous biotechnological 
potential. 
 A collection of prokaryotic strains from hydrothermal springs along the Mid-
Atlantic Ridge in the Azores Sea was obtained by ICAT, and provided a valuable 
opportunity for the discovery of new enzymes with potential industrial applications. 
 In this work, the present knowledge on extremophile microorganisms and 
their applications in various industries is summarized and, in a second part, a process 
of screening and selection of a collection of 140 prokaryotic strains in initiated, in 
the attempt to find new enzymes with biotechnological potential. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
 

 

 

 

 

1.1 OS MICRORGANISMOS EXTREMÓFILOS 

 

 

 Em 1968, Thomas Brock isolou pela primeira vez um organismo, Thermus 

aquaticus, capaz de crescer acima dos 70˚C, nas nascentes de água quente do Parque 

Nacional de Yellowstone nos Estados Unidos da América. Na altura, pensava-se que 

nada podia sobreviver durante muito tempo a temperaturas tão elevadas, mas esta 

descoberta foi apenas a primeira de muitas descobertas que foram feitas ao longo dos 

35 anos subsequentes, e que levaram à caracterização de várias espécies de 

organismos extremófilos, incluindo espécies de um novo domínio da vida, o domínio 

Archaea. 

 Os organismo extremófilos são aqueles que conseguem crescer sob, ou mesmo 

preferem, condições ambientais extremas (4, 53). No entanto, é necessário definir o 

que são condições ambientais extremas, sem que se caia numa definição 
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antropocêntrica que define ambiente extremo como um em que os seres humanos 

não conseguem viver. 

 Existem várias definições de ambiente extremo. Uma definição interessante é 

baseada numa pespectiva evolutiva e define como ambiente “normal”, aquele de 

onde a vida originou. Assim, se a vida originou numa coluna hidrotermal anóxica e 

de elevada temperatura, então tudo o que se desvia desse ambiente é considerado 

“extremo”. 

 Outra definição consiste numa perspectiva mais objectiva e que considera que, 

uma vez que todos os factores fisico-químicos são contínuos, os valores acima ou 

abaixo dos quais o funcionamento dos organismos se torna difícil são considerados 

“extremos” (69). Por exemplo, as células necessitam de certas temperaturas, valores 

de pH, solutos específicos e controlo preciso sobre as biomoléculas, correntes 

eléctricas e a capacidade de repararem dano, e variações extremas nestes factores 

levam à sua morte. Existem certas condições que destroem as biomoléculas, como a 

dessecação, radiação, e a presença de oxigénio (invariavelmente associado à presença 

de radicais livres, que causam dano oxidativo). Este último factor dá a esta definição 

uma prespectiva interessante segundo a qual os seres humanos, e todos os aeróbios 

são, na verdade, extremófilos.  

 No entanto, a definição mais corrente e melhor aceite é a de Brock, que 

define ambiente extremo como um ambiente em que apenas um número limitado de 

espécies consegue viver e prosperar (12). Esta é considerada uma definição 

taxonómica de ambiente extremo, uma vez que depende da diversidade encontrada 

num ambiente particular, a qual, em alguns casos, se resume a uma única espécie. 

Além disso, esta definição exclui aqueles casos em que um organismo consegue 

meramente tolerar (isto é, não consegue prosperar) um ambiente extremo. 

 A procura de extremófilos intensificou-se na última década por duas grandes 

razões. Primeiro, sabe-se hoje que a amplitude de condições sob as quais pode existir 

vida é muito maior do que se pensava, o que levou à exploração de muitos habitats 

até agora postos de parte. Segundo, reconhece-se agora que as características e 
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atributos dos organismos que estão adaptados a ambientes extremos têm potencial 

aplicação numa série de processos industriais (72). 

 Para o presente trabalho, consideraremos apenas os microrganismos 

extremófilos procariotas, apesar de, nalguns casos, esta distinção ser redundante. Por 

razões históricas, os microrganismos mais famosos são aqueles que crescem a 

temperaturas elevadas, mas têm sido encontrados microrganismos a prosperar em 

condições tão extremas como níveis extremos de pH, concentrações elevadíssimas de 

sais, valores elevados de pressão, temperaturas abaixo dos 0°C, entre outras. Muitas 

vezes, estes microrganismos têm que lidar não só com uma destas condições mas com 

duas ou mais simultaneamente (por exemplo, microrganismos a crescer em sulfataras 

submersas a grandes profundidades necessitam de lidar com as temperaturas e 

pressões elevadas e níveis de pH acídicos). Seguem-se de seguida algumas 

considerações sobre os mais estudados tipos de microrganismos extremófilos, 

incluindo comentários sobre os mecanismos moleculares de adaptação aos ambientes 

extremos nos quais prosperam. 
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1.1.1 ACIDÓFILOS E ALCALÍFILOS 

 

 

 O pH refere-se à concentração de iões de hidrogénio numa solução:  

 

    pH ≈ -log [H+] 

 

 É de notar que, quanto maior o pH, menor a concentração de iões de 

hidrogénio na solução, e que uma mudança de uma unidade no pH corresponde a 

uma mudança 10 vezes maior na concentração (3).  

 O pH de uma solução de água destilada pura a 25˚C (onde a concentração de 

iões H+ é de 10-7 M) é 7, e este valor é o chamado pH neutro. Aos valores de pH 

abaixo de 7 dá-se o nome de acídicos, e aos valores acima o nome de alcalinos. 

 Os processos biológicos tendem a ocorrer sob valores médios no espectro de 

pH, e os pHs ambiental e intracelular costumam reflectir este facto. A maioria dos 

ambientes naturais tem um valor de pH perto da neutralidade, entre 5 e 9 (por 

exemplo, a água do mar tem pH de cerca de 8,2) e os organismos mais comuns 

crescem optimamente nestes valores. No entanto, o pH ambiental pode ser muito 

mais elevado, como nos lagos de soda (onde chega a atingir valores de pH 12), ou tão 

baixo como 0, em zonas de actividade vulcânica (53, 69). Não são muitas as espécies 

que conseguem crescer em valores de pH acima de 10 ou abaixo de 2, por várias 

razões. Valores extremos de pH provocam a desnaturação proteica, desregulam o 

funcionamento de vários processos celulares como o funcionamento de flagelos ou 

quimioreceptores (84), provocam danos no DNA, rompem a membrana celular e 

comprometem a geração de energia (16) entre outros efeitos nefastos.  

 Apesar dos diversos problemas associados ao funcionamento celular, são 

conhecidos vários microrganismos que prosperam em ambientes com valores 

extremos de pH. Apesar de não existir uma definição precisa, são considerados 

acidófilos os organismos que são capazes de prosperar a valores de pH inferiores a 4, 
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e são chamados de alcalífilos os organismos capazes de prosperar em valores de pH 

superiores a 9 (10, 37, 38). 

 Apesar de os fungos, como grupo, serem de uma maneira geral mais ácido-

tolerantes (53), é entre os procariotas que encontramos os organismos mais acidófilos. 

Os microrganismos mais acidófilos que se conhecem pertencem ao género 

Picrophilus das Archaea. Estes organismos crescem optimamente a pH 0,7, mas 

conseguem mesmo crescer em valores negativos de pH, por exemplo em 1,2 M de 

ácido sulfúrico (30). Os organismos mais alcalífilos são também procariotas, 

particularmente bactérias do género Bacillus, mas também neste grupo se encontram 

fungos (38). 

 Os organismos que vivem em valores extremos de pH conseguem fazê-lo 

mantendo o seu pH citoplasmático perto dos valores dos seus parentes neutrófilos (30, 

53, 69). No entanto, nos acidófilos e alcalífilos mais extremos este valor pode variar 

da neutralidade por várias unidades.  O pH intracelular das Archaea do género 

Picrophilus é 4,6, mas este é, até à data, o valor mais baixo encontrado no citoplasma 

de um microrganismo. Um dos alcalífilos mais extremos, a bactéria Bacillus 

halodurans, tem um pH intracelular de 9,7 quando cresce em meios com pH 11,5 

(38). Se estes dois valores de pH intracelular não são os limites inferior e superior 

para o pH citoplasmático, então devem estar bastante perto, uma vez que a 

estabilidade macromolecular fica seriamente comprometida quando o pH ultrapassa 

estes valores (53). 

 Os microrganismos acidófilos e alcalífilos possuem um conjunto de estratégias 

constitutivas e induzíveis para superarem os problemas associados a crescerem em 

valores de pH extremos.  

 Um dos mecanismos passivos de regulação do pH intracelular é a 

sobreprodução  de tampões, como o ácido fosfórico (69, 84). Os tampões sequestram 

os protões quando a sua concentração é demasiado elevada e libertam-nos quando a 

sua concentração é demasiado baixa, mantendo assim o pH intracelular a um valor 

estável. Outro mecanismo é a produção de biofilmes, onde não só a densidade celular 
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protege as células que se encontram mais no interior do pH extremo, mas a própria 

substância polimérica extracelular (EPS) pode servir para atrasar o movimento dos 

protões (16, 84). Isto significa que, no caso dos acidófilos, o biofilme mantém os 

protões que se encontram em elevada concentração no exterior afastados, e no caso 

do alcalífilos, mantém na proximidade da célula a concentração de protões necessária 

ao funcionamento da maquinaria de síntese de ATP.  A composição da membrana 

celular também tem um papel importante na regulação passiva do pH, e a exposição 

a pH extremos tende a modificar a estrutura e composição da membrana celular para 

torná-la mais impermeável (69, 84).  

 Outras estratégias de regulação do pH mais activas, incluem a produção de 

chaperones e proteínas de choque e o uso de transportadores únicos, como os 

“antiporters”, para expulsar ou importar protões. Nos acidófilos, “antiporters” H+/K+ 

usam um gradiente de iões K+ para expulsar os protões. Nos alcalífilos, são 

conhecidos os “antiporters” Na+/H+ que usam um gradiente direccionado para o 

exterior para importar protões. A célula cria activamente este gradientes fortes de 

Na+ e de K+ usando energia na forma de ATP ou do próprio potencial eléctrico 

transmembranar (16, 69, 84). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18

1.1.2 HALÓFILOS 

 

 

 Todos os organismos necessitam de água, e a disponibilidade desta é um facto 

importante que afecta o crescimento dos microrganismos. A disponibilidade de água 

não depende apenas da quantidade de água num determinado ambiente, mas 

também da concentração de solutos como sais, açúcares e outras substâncias que se 

encontram dissolvidas na água (53).  

 A disponibilidade da água num sistema é fisicamente expressa pela actividade 

da água (aw), em que: 

 

     aw=p/p0 

 

onde p representa a pressão do vapor da água no ar que se encontra acima de uma 

substância ou solução e p0 representa a pressão do vapor da água pura à mesma 

temperatura (53, 86). Assim, os valores de aw variam entre 0 e 1, com valores acima 

de 0,8 geralmente indicadores de um sistema húmido e valores abaixo de 0,7 

indicadores de um sistema seco (ver Tabela 1.1). 

TABELA 1.1: Actividade da água de várias substâncias (53) 
Actividade da água, aw Substância Exemplos de organismos que crescem nesta 

actividade 
1.000 Água pura Caulobacter, Spirillum 
0.995 Sangue humano Streptococcus, Escherichia 
0.980 Água do mar Pseudomonas, Vibrio 
0.950 Pão Maioria dos bastonetes gram-positivos 
0.900 Fiambre Cocos gram-positivos como Staphylococcus 
0.850 Salame Saccharomyces rouxii (levedura) 
0.800 Compotas Saccharomyces bailii, Penicillum (fungo) 
0.750 Peixe salgado, lagos salinos Halobacterium, Halococcus 
0.700 Flocos de cereais Xeromyces bisporus (fungo) 
 

 A água difunde-se das regiões onde está mais concentrada (onde há menor 

concentração de solutos), para as regiões onde está menos concentrada (onde há 

maior concentração de solutos), num processo chamado de osmose. Na maioria dos 
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casos, o citoplasma das células tem uma concentração de solutos maior que o 

ambiente externo, e a água tende a difundir-se para dentro da célula. No entanto, 

quando uma célula está num ambiente em que a concentração de solutos no exterior 

é maior que a do interior, a água tende a sair da célula, podendo provocar a morte 

desta. 

 A água do mar contem cerca de 3% de cloreto de sódio (NaCl), além de 

pequenas quantidades de outros minerais e elementos. Os microrganismos isolados 

da água do mar normalmente precisam de NaCl para crescer, além de crescerem 

optimamente num meio com a actividade da água do mar (aw=0,980). Os 

microrganismos que necessitam de NaCl para crescer chamam-se halófilos (do grego 

hal, que significa sal). No entanto, as concentrações de sal necessárias para o 

crescimento dos diversos organismos variam tanto que se subdivide o grupo em 

halófilos suaves (que crescem optimamente em concentrações de 1-6% de NaCl), 

halófilos moderados (6-15% de NaCl) e halófilos extremos (15-30% NaCl). São 

considerados halotolerantes os microrganismos capazes de tolerar a presença de sais 

(alguns conseguem crescer acima de 15% de NaCl) (54) mas que crescem melhor na 

ausência dos mesmos. 

 Existem ainda outros microrganismos capazes de crescer em ambientes com 

baixa actividade da água: os osmófilos, que crescem em ambientes com elevadas 

concentrações de açúcares, e os xerófilos, que crescem em ambientes muito secos 

devido à ausência de água. Podem encontrar-se microrganismos halotolerantes e 

halófilos nos três domínios da vida. Estes microrganismos colonizam com sucesso 

ambientes hipersalinos como lagos salgados e produtos alimentares salgados, onde 

atingem densidades populacionais consideráveis (59).  

 Uma vez que a membrana citoplasmática é permeável à água, e perder água 

para o meio leva à morte celular, os microrganismos que vivem em ambientes 

hipersalinos têm de manter o seu citoplasma em condições hiperosmóticas (isto é, de 

forma a que ocorra entrada de água para a célula) ou, pelo menos, em condições 

isoosmóticas (em equilíbrio osmótico com o ambiente, em que não ocorre entrada 



 20

nem saída de água). Existem duas estratégias diferentes usadas pelos microrganismos 

para lidarem com o stress osmótico inerente a viverem em ambientes hipersalinos 

(54, 59).  

 Na primeira estratégia, as células mantêm uma concentração salina 

intracelular pelo menos tão elevada como a extracelular. Esta estratégia, à qual se dá 

o nome de “salt-in”, é usada por dois grupos filogeneticamente não relacionados: as 

archaea da ordem Halobacteriales, que são aeróbios halófilos extremos, e as batérias 

da ordem Haloanaerobiales, anaeróbios halófilos (59). Nestes organismos, a 

concentração iónia intracelular é quase sempre a mesma do ambiente circundante, 

apesar de a composição ser diferente – enquanto que, na maioria dos casos, o sal 

encontrado no exterior da célula é NaCl, no interior é KCl. Nas células que usam esta 

estratégia, todas as enzimas e componentes celulares estruturais têm de estar 

adaptados à presença de altas concentrações de sais (54, 59), para assegurar o 

funcionamento correcto da maquinaria enzimática intracelular. Estas proteínas estão 

de tal forma adaptadas a condições hipersalinas, que necessitam das mesmas para 

manterem a sua conformação correcta e actividade. Estas adaptações incluem a 

presença de uma larga quantidade de aminoácidos acídicos e menor de aminoácidos 

hidrofóbicos, em relação aos homólogos não-halofílicos (59). No entanto, uma 

enzima adaptada a estas condições não pode ser simplesmente considerada como um 

conjunto de cadeias polipeptidicas correctamente construídas, interagindo umas com 

as outras num ambente hipersalino. Na verdade, ocorrem interacções importantes 

entre a proteína e o meio, que incluem interacções específicas entre iões salinos, 

moléculas de água, e os polipéptidos, interacções estas que influenciam a solubilidade, 

a estabilização das subunidades e as interacções entre as subunidades (52). Estas 

interacções específicas proteína-solvente podem muito bem representar a parte mais 

essencial da haloadaptação. 

 A segunda estratégia usada pelos microrganismos que crescem em ambientes 

hipersalinos, consiste no uso de pequenas moléculas orgânicas (sintetizadas pela 

própria célula ou retiradas do ambiente extracelular) que permitem estabelecer um 
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ambiente intracelular hiperosmótico, sem que isso aumente a salinidade do mesmo 

(58). Estes solutos são açúcares, álcoois de açúcares (como o glicerol e o arabitol), 

outros álcoois, ou aminoácidos e seus derivados, todos eles altamente solúveis em 

altas concentrações em água (53), e nenhum deles inibitório dos processos 

bioquímicos que ocorrem na célula, sendo por isso chamados de solutos compatíveis. 

Por permitirem a manutenção da baixa salinidade no ambiente intracelular e por não 

interferirem nos processos bioquímicos, os solutos compatíveis tornam desnessessária 

a haloadaptação das proteínas intracelulares. Os solutos compatíveis têm pouco em 

comum a nível estrutural, e alguns parecem ser mais eficientes que outros a proteger 

enzimas dos efeitos nefastos da exposição a elevadas concentrações de sais. No 

entanto, apesar de cada vez se conhecerem mais solutos compatíveis, o 

conhecimento que se tem sobre eles ainda é insuficiente para tentar prever quão 

eficiente um determinado soluto é em manter o equilíbrio osmótico e a actividade 

enzimática intacta, simplesmente através da análise da sua estrutura molecular. 
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1.1.3 PIEZÓFILOS 

 

 

 A pressão é um parâmetro físico chave que influencia a evolução e 

distribuição de micro e macrorganismos. Os oceanos têm uma profundidade média 

de 3800 metros e, como tal, uma pressão média de 38 MPa (1 atmosfera ≈ 0,101 MPa), 

e uma profundidade máxima de aproximadamente 11000 metros (e pressão de 110 

MPa). Entre os microrganismos adaptados a viver sob pressões superiores a 1 

atmosfera encontram-se procariotas de ambos os domínios, Archaea e Bacteria. Estes 

microrganismos são chamados de piezófilos. Os piezófilos crescem optimamente sob 

pressões superiores a 0.1 MPa, e os hiperpiezófilos sob pressões superiores a 60 MPa. 

Apesar de ter sido isolado até agora apenas um pequeno número de Archaea piezofila, 

esta está distribuída por todos os grandes grupos filogenéticos do domínio. Por outro 

lado, os isolados piezófilos do domínio Bacteria pertencem maioritariamente a 

famílias estreitamente relacionadas com as gama-proteobacterias. Tanto os isolados 

de Bacteria como os de Archaea são estreitamente relacionados com microrganismos 

que não são piezófilos, indicando que a selecção exercida pela pressão elevada não 

exigiu a evolução de linhagens significantemente diferentes (5). 

 A pressão é um desafio para a vida porque obriga a que haja alterações no 

volume, as quais influenciam e interferem com o equilíbrio das reacções químicas (1, 

69, 83). Quando uma reacção é acompanhada por um aumento de volume, como são 

a maioria das reacções que ocorrem nos processos biológicos, esta é inibida por um 

aumento da pressão. Por outro lado, quando uma reacção é acompanhada por um 

decréscimo do volume, esta é aumentada pela pressão elevada. Assim, a base de todos 

os efeitos que a pressão exerce nos organismos vivos surge de uma única influência, 

nomeadamente a alteração do volume do sistema num processo fisiológico ou 

bioquímico (5). 

 Um exemplo dos efeitos da pressão elevada nas células microbianas deriva de 

investigações acerca da resposta ao stress de pressão de E. coli (5). Nestas 
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investigações, quando expostas a uma pressão de 53 MPa, as células induziram a 

expressão de 55 proteínas, 11 das quais proteínas de choque térmico quente (“heat-

shock”) e quatro proteínas de choque térmico frio (“cold-shock”). A pressão é o 

único factor de stress que se sabe que induz simultaneamente conjuntos de proteínas 

que são normalmente induzidos após regimes térmicos opostos. Alguns dos efeitos 

que a pressão tem nos sistemas vivos (ver Tabela 1.2 para o exemplo de E. coli) 

ajudam a explicar este aparente paradoxo de estimulação simultânea de proteínas de 

choque térmico quente e frio. A pressão elevada e o calor exercem o mesmo efeito 

destabilizador da estrutura quaternária e terciária das proteínas. Por outro lado, a 

pressão elevada e as temperaturas baixas exercem o mesmo tipo de efeitos na síntese 

proteica e na estrutura membranar. A indução simultânea de ambos os tipos de 

porteínas de choque térmico pode representar uma tentativa da célula de aliviar os 

danos que a pressão elevada provoca na integridade da membrana, nos processos de 

tradução, e na estabilidade das macromoléculas.  

 

Tabela 1.2: Processos sensíveis à pressão em E. coli (5) 
Processo Pressão que anula o processo (MPa) 
Mobilidade 10 
Transporte de substratos 26 
Divisão celular 20-50 
Crescimento 50 
Replicação de DNA 50 
Tradução 60 
Transcrição 77 
Viabilidade 100 
 

 Na membrana celular, além do efeito que exerce nas reacções químicas, a 

pressão também  comprime os lípidos membranares, que são particularmente 

sensíveis a mudanças de pressão, resultando num decréscimo de fluidez. Aumentos 

de pressão levam a um aumento da ordem das cadeias hidrocarbonadas e da 

temperatura de transição de fase entre os estados de gel e de líquido cristalino da 

membrana (5, 69). Várias experiências indicam que a pressão aumenta a espessura da 

bicamada lípidica por reduzir o efeito das falhas/dobras nas cadeias de ácidos gordos 

e estabelecem uma relação entre a temperatura e a pressão. Esta relação sugere que o 
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efeito combinado da temperatura e da pressão no estado de uma membrana  de um 

organismo do mar profundo, a 100 MPa e 2°C (uma temperatura típica do mar 

profundo), é semelhante ao de uma membrana a pressão atmosférica e -18°C. 

 Muitos microrganismos do mar profundo regulam a composição e, 

consequentemente, a fluidez das suas membranas celulares como resposta a variações 

de pressão. Estudos feitos com a bactéria piezófila Photobacterium profundum 

demonstram um papel fundamental e essencial dos ácidos gordos insaturados no 

crescimento a pressões elevadas. Este papel pode ser explicado de três formas 

diferentes. A pressão elevada provoca modificações conformacionais na estrutura 

membranar que levam a uma empacotamento mais apertado das cadeias de ácidos 

gordos dos fosfolípidos, o que resulta a que as membranas assumam uma formação 

mais ordenada, em que o movimento molecular está restrito. Assim, umas das 

explicações para o aumento de ácidos gordos insaturados na membrana pode ser a 

necessidade de manter a viscosidade da membrana. Outra possibilidade é a de que, 

em vez de, ou além de, ocorrer uma pressão selectiva na viscosidade da membrana, 

existe também uma pressão selectiva de forma a manter a membrana num estado 

liquido-cristalino. Mais recentemente, surgiu a ideia de que é a necessidade de 

optimizar a permeabilidade iónica da membrana para propósitos bioenergéticos 

como o transporte de protões ou a síntese de ATP que guia a restruturação 

membranar como resposta a pressões elevadas. O mais provável é que seja uma 

combinação de todos estes factores. Qualquer que seja a razão, as membranas são 

muito susceptíveis a variações de pressão e mesmo mudanças subtis são 

potencialmente letais. 

 Algumas fontes sugerem que a pressão não exerce uma força selectiva 

importante na função das proteínas, uma vez que são necessárias pressões de 400 

MPa para induzir a desnaturação de proteínas de cadeia única, e mesmo os 

organismos que vivem nas profundezas do oceano têm de suportar, no máximo, 

pressões de 120 MPa. Sob estas pressões, as suas enzimas não necessitariam de 

adaptações específicas em relação à pressão (14). No entanto, outras fontes sugerem 
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que as pressões elevadas, incluindo aquelas que são suportadas pelos organismos do 

mar abissal, afectam as interacções proteína-proteína de vários sistemas biológicos 

como as enzimas multiméricas, ribossomas, proteínas do citoesqueleto e proteínas 

que actuam em vias de transdução de sinal (1). Os ribossomas de Escherichia coli, 

por exemplo, são dissociados a pressões de 60 MPa. Isto pode indicar que o limite de 

pressão para o crescimento celular é limitado pelo limite de pressão para a síntese 

proteica, e é de prever que os piezófilos, que conseguem crescer a pressões superiores 

a 60 MPa, possuam modificações estruturais críticas a nível dos ribossomas e outras 

proteínas multiméricas. 
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1.1.4 PSICRÓFILOS 

 

 

 A biosfera da Terra é predominantemente fria e podem encontrar-se 

microrganismos a habitar ambientes terrestres e aquáticos nas regiões polares e 

alpinas, na maioria do oceano (incluíndo o mar abissal), em regiões subterrâneas 

superficiais (como cavernas), nas camadas superiores da atmosfera, nos utensílios 

refrigerados (como o frigorífico) e em associação com animais e plantas que vivem 

em climas frios (15, 20, 53). Ao contrário dos microrganismos que conseguem 

suportar períodos transitórios de frio (como a comum E. coli), os que habitam 

ambientes permanentemente frios necessitam que os seus processos celulares estejam 

optimamente adaptados ao crescimento a baixas temperaturas. 

 O gelo, quer na forma de tundra, glaciar, neve, lago ou mar, é um ambiente 

mais selectivo para a adaptação ao frio que corpos de água ou sedimentos não 

congelados. Pensa-se que o processo sazonal de aprisionamento das comunidades 

microbianas em gelo marinho, exposição a condições de inverno severas, e libertação 

no verão, semeiam anualmente os oceanos com microrganismos adaptados ao frio. A 

actividade contínua durante o Inverno leva a que haja uma selecção positiva para a 

adaptação ao frio, em vez de uma selecção negativa contra organismos intolerantes 

ao frio.  Estudos teóricos parecem indicar que as matrizes de gelo mais profundas nos 

glaciares e nos lagos possuem recursos energéticos suficientes para o crescimento de 

procariotas, e possuem ainda espaço para o seu movimento nos veios entre cristais de 

gelo que se mantêm líquidos às temperaturas que caracterizam estes ambientes (tão 

baixas quanto -5°C). De facto, experiências demonstram ser possível detectar 

actividade metabólica a temperaturas tão baixas como -20°C (22, 39). 

 Um psicrófilo pode ser definido como um organismo com uma temperatura 

óptima de crescimento igual ou menor que 15°C, uma temperatura máxima de 

crescimento menor que 20°C e uma temperatura mínima de crescimento igual ou 

menor que 0°C (53). Os organismos que crescem a 0°C mas que crescem 
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optimamente a 20-40°C são chamados de psicrotolerantes. Os psicrófilos encontram-

se em ambientes que estão permanentemente frios, e podem morrer rapidamente 

mesmo com exposições curtas a temperaturas moderadas como 20°C. 

 Alguns dos psicrófilos mais bem-estudados são as algas que formam massas 

densas dentro e por baixo do gelo nas regiões polares. Estas algas encontram-se 

também por vezes em tão largo número em campos de neve e glaciares que atribuem 

uma coloração verde ou vermelha à superfície da neve ou gelo. Quando se pesquisa a 

diversidade procariótica das regiões polares e outros ambientes frios, observa-se que 

as Bacteria dominam claramente, possuindo maior diversidade que as Archaea. 

Existe, no entanto, uma importante excepção, nas profundezas frias dos oceanos, 

onde, aparentemente, as Archaea chegam mesmo a estar mais diversamente 

representadas que as Bacteria (22). Os microrganismos psicrotolerantes têm uma 

distribuição muito mais ampla que a dos psicrófilos (53), e podem ser isolados de 

solos e águas e climas temperados assim como de produtos alimentares mantidos 

sobre refrigeração (a 4°C).  

 A temperatura é um dos mais importante factores ambientais para a vida, pois 

influencia a maioria das reacções bioquímicas (20). As temperaturas baixas atrasam e 

inibem as reacções químicas catalisadas por enzimas. O efeito da temperatura nas 

reacções químicas é descrito na equação de Arrhenius: k=Ae-Ea/RT, onde k é a taxa de 

reacção, A é o factor pre-exponencial e depende da reacção, Ea é a energia de 

activação, R é a constante dos gases e T é a temperatura em grau Kelvin. Qualquer 

decréscimo na temperatura induz um decréscimo exponencial na taxa da reacção, 

dependendo a amplitude desta mudança da energia de activação. 

 Devido ao facto de a temperatura afectar completamente os microrganismos 

(devido ao seu pequeno volume), todos os componentes celulares dos psicrófilos, 

desde a membrana e sistemas de transporte, aos solutos intracelulares, ácidos 

nucleicos e proteínas, têm de estar adaptados ao frio. Como tal, os processos 

metabólicos fundamentais, a replicação, transcrição e tradução, têm também de estar 

adaptados às baixas temperaturas. Estudos sobre adaptação ao frio (incluindo a 
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resposta ao choque frio), identificaram respostas celulares que contrabalançam os 

efeitos nefastos das temperaturas baixas, nomeadamente taxas de reacção enzimática 

e de importação de solutos mais lentas, uma fluidez membranar reduzida, a formação 

de estruturas secundárias inibitórias estáveis nos ácidos nucléicos, e a cristalização de 

gelo no interior da célula. Aparentemente, o processo mais sensível ao frio (e à 

temperatura de uma maneira geral) é a tradução, e os ribossomas e proteínas 

associadas desempenham um papel importante na detecção de alterações de 

temperatura. Esta detecção pode também ocorrer através de sistemas regulatórios de 

dois componentes ou através de mudanças na membrana citoplasmática. 

 Os microrganismos adaptados ao frio alcançam o seu sucesso fisiológico e 

ecológico através das características únicas das suas proteínas e membranas e das 

respostas genéticas a alterações na temperatura (22). A base molecular para esta 

adaptação não está ainda inteiramente esclarecida, mas foi observado que, de uma 

maneira geral, as enzimas adaptadas ao frio possuem maiores quantidades de hélices-

α e menores quantidades de folhas-β na sua estrutura secundária que as de 

organismos mesófilos. Uma vez que as folhas-β tendem a formar estruturas mais 

rígidas, a maior quantidade de hélices-α das enzimas adaptadas ao frio permite a 

estas enzimas manterem alguma flexibilidade no frio. Além disso, as enzimas 

adaptadas ao frio tendem a ter uma maior quantidade de aminoácidos polares e 

menor quantidade de aminoácidos hidrofóbicos do que as suas equivalentes de 

organismos mesofílicos ou termofílicos (20, 53), o que também pode ajudar a manter 

a flexibilidade (e portanto a actividade enzimática) a temperaturas baixas. Verifica-se 

ainda normalmente um decréscimo no número de ligações iónicas, interacções 

aromáticas, interacções hidrofóbicas e pontes de hidrogénio. O efeito geral é o de 

tornar o sítio activo e regiões adjacentes mais flexiveis, e este aumento de 

flexibilidade conformacional é acompanhado de um aumento na termolabilidade. As 

enzimas mesofílicas e termofílicas, por comparação, tendem a ter propriedades 

estruturais que lhes conferem uma maior rigidez e, consequentemente, uma maior 

termostabilidade. A elevada flexibilidade das enzimas psicrofílicas permite uma 
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maior complementaridade entre o sítio activo e o substrato, a um baixo custo 

energético, resultando numa actividade específica elevada a baixas temperaturas. 

Uma consequência destas mudanças conformacionais é que as enzimas psicrofílicas 

possuem actividades comparáveis às das enzimas mesofílicas ou termofílicas nas suas 

respectivas temperaturas óptimas (15, 20, 22).  

 Um outro problema é a forma como a baixa temperatura reduz a fluidez 

membranar, o que afecta directamente várias funções celulares importantes como as 

permeabilidades passiva e activa, a importação de nutrientes, o transporte de 

electrões, a sensitividade ao meio ambiente, a fotossíntese, e os processos de 

reconhecimento (39). A membrana citoplasmática dos microrganismos contém uma 

bicamada lipídica que necessita de manter uma certa fluidez para suportar a maioria 

das funções biológicas. Com o decréscimo da temperatura, os lípidos das bicamadas 

membranares, dispostos em cadeias ramificadas e normalmente num estado líquido 

cristalino desordenado, ganham uma consistência mais rígida, como um gel. De 

forma a manterem a estabilidade e fluidez membranares, os organismos psicrófilos 

aumentam a proporção de ácidos gordos polinsaturados e hidrocarbonetos de cadeia 

longa com múltiplas ligações duplas e modulam a actividade das enzimas envolvidas 

na biossíntese dos lípidos e ácidos gordos membranares (22, 39, 53). 
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1.1.5 TERMÓFILOS E HIPERTERMÓFILOS 

 

 

 A vida microbiana prospera em ambientes de altas temperaturas até, e 

incluindo, ao ponto de ebulição da água. Os organismos que crescem optimamente 

acima de 45°C são chamados de termófilos, e aqueles que crescem optimamente 

acima de 80°C são chamados de hipertermófilos (53). 

 O fenómeno da termofilia como é conhecido hoje foi descoberto e estudado 

por Thomas Brock através dos seus estudos extensivos e pioneiros no Parque 

Yellowstone no Wyoming, EUA, entre 1968 e 1978. Além de ter isolado o primeiro 

organismo a crescer a mais de 70°C, Thomas Brock foi também o responsável pela 

descoberta revolucionária das Archaea. Desde então, foram isolados varias espécies e 

géneros novos, incluindo Pyrodictium, que cresce optimamente a 105°C, Pyrolobus, 

cuja temperatura máxima de crescimento é de 113ºC, ou a ainda por identificar 

“estirpe 121”, que consegue crescer a 121°C e consegue sobreviver a exposições de 

130°C (19, 40). 

 A temperatura é sem dúvida uma das variáveis ambientais mais importantes e 

a classificação dos organismos vivos com base na sua relação com a temperatura foi 

sempre considerada como um dos elementos fundamentais da sistemática e 

taxonomia biológicas. Os organismos que crescem optimamente a 45-55°C são 

ubíquos, mas os que possuem temperaturas óptimas acima dos 60°C estão geralmente 

associados a sítios permanentemente quentes, como são as áreas de actividade 

geotérmica (fontes hidrotermais submarinas, solfataras continentais, etc.). No 

entanto, podem ser isolados termófilos de áreas não-geotérmicas como solos 

aquecidos pelo sol (que chegam em alguns casos a atingir temperaturas de 70°C) (53, 

80), ou ambientes artificiais como sistemas de aquecimento doméstico e industrial, 

pilhas de compostagem, sistemas de fluxo em centrais geotérmicas, ou de lamas de 

tratamento de esgotos. 
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 Brock sugeriu que se estabelecesse uma barreira, por volta dos 55-60°C, para 

separar a mesofilia da termofilia com base em dois argumentos (40). O primeiro é o 

de que as temperaturas abaixo desta barreira são comuns na natureza, mas as 

temperaturas acima estão quase sempre associadas a actividade geotermal. O segundo 

argumento é o de que não são conhecidos eucariotas que consigam crescer a 

temperaturas acima desta barreira, fazendo com que a termofilia seja um mundo 

exclusivamente procariota (40, 69). Além disso, este valor representa 

aproximadamente o valor médio no que se conhece ser a amplitude térmica da vida 

(-20°C a 121°C). 

 Muitas nascentes de água quente atingem a temperatura de ebulição da água, 

ou uma temperatura próxima, e a temperatura das fumarolas pode chegar a 500°C. As 

fontes hidrotermais submarinas atingem temperaturas superiores a 350°C. As 

nascentes de água quente ocorrem por todo o mundo, mas são especialmente 

concentradas no oeste dos Estados Unidos, na Nova Zelândia, Islândia, Japão, Itália, 

Indonésia, América Central e África Central. Apesar de algumas nascentes termais 

terem variações na sua temperatura, outras têm uma temperatura muito constante, 

não variando mais que 1 ou 2°C no decorrer de vários anos. Além disso, as nascentes 

termais têm composições químicas muito variadas e variáveis, geralmente contendo 

níveis de nutrientes suficientes par suportar populações de quimiorganotrofos e 

quimiolitotrofos. 

 Estudos ecológicos e filogenéticos dos organismos que vivem em fontes 

termais em ebulição mostraram que as taxas de crescimento são bastante rápidas, 

com tempos de duplicação que chegam a ser tão curtos como uma hora e indicam 

uma enorme diversidade evolutiva, que inclui várias Bacteria e, especialmente, 

Archaea. Alguns destes hipertermófilos crescem optimamente a temperaturas 

superiores a 100°C. 

 Nas nascentes termais, à medida que a água em ebulição vai escorrendo, 

afastando-se da fonte, vai criando um gradiente decrescente de temperatura, ao 

longo do qual crescem vários microrganismos, com diferentes espécies a crescerem 
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nas diferentes amplitudes térmicas. Através dos estudos da distribuição das espécies 

ao longo destes gradientes em nascentes de água quente por todo o mundo é possível 

inferir que os organismos procariotas, de uma maneira geral, conseguem crescer a 

temperaturas mais elevadas que os eucariotas e que os procariotas mais termofílicos 

pertencem a espécies das Archaea. Além disso, os organismos não-fototróficos 

conseguem crescer a temperaturas mais elevadas que os fototróficos. 

 O interesse mostrado pela comunidade científica em relação aos 

hipertermófilos tem aumentado constantemente ao longo dos últimos 30 anos (80). 

Este aumento é demonstrado pelo número crescente de espécies hipertermófilas 

publicadas desde então, pelo número exponencialmente crescente de publicações 

sobre o assunto, e pelo papel central ocupado pelos organismos hipertermófilos nos 

projectos de sequenciação genómica. Além disso, vários estudos sugerem que os 

hipertermófilos conhecidos representam apenas uma fracção pequena da sua 

diversidade. Das mais de 70 espécies, 29 géneros, e 10 ordens de hipertermófilos que 

foram descritos até 2000, a maioria são Archaea. As únicas bactérias representadas 

pertencem às divisões Thermotogales e Aquificales, as quais são os ramos mais 

profundos da genealogia das bactérias.  

 Até agora, o organismo caracterizado mais termófilo é Pyrolobus fumarii, que 

cresce entre os 90 e os 113°C. A temperatura limite para a vida é ainda desconhecida, 

mas não será muito superior a 121°C. Acima desta temperatura, moléculas como os 

aminoácidos e os metabolitos tornam-se altamente instáveis (o ATP hidroliza-se 

espontaneamente em solução aquosa a temperaturas superiores a 140°C) e as 

interacções hidrofóbicas enfraquecem bastante. 

 De forma a poderem prosperar em temperaturas tão elevadas, as enzimas e 

outras proteínas dos termófilos e hipertermófilos têm de ser mais estáveis a 

temperaturas elevadas que as suas homólogas mesofílicas, e as suas macromoléculas, 

na verdade, funcionam optimamente a temperaturas elevadas (53). Os organismos 

mesófilos não são forçados a desenvolverem e a manterem constituintes termostáveis 

e, como tal, a maioria das suas proteínas são conformacionalmente pouco estáveis 
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(63). Isto pode ser explicado com o facto de a maioria das mutações que ocorrem 

naturalmente durante a evolução são desvantajosas para a estabilidade e função da 

proteína, e assim esta é mantida a um nível de estabilidade baixo mas suficiente para 

que desempenhe a sua função no organismo. As proteínas são estabilizadas 

principalmente por interacções não-covalentes, como pontes de hidrogénio, 

interacções hidrofóbicas, ou forças de Coulomb. Existe uma multitude de interacções 

nas proteínas, mas todas elas são fracas e têm de contrabalaçar a perda de interacções 

com o solvente aquoso e a redução considerável na entropia quando a cadeia de 

aminoácidos adquire a sua conformação final. Não é, portanto, surpreendente que a 

maioria das proteínas esteja apenas marginalmente estabilizada. O equilíbrio 

estritamente regulado entre várias interacções estabilizadoras e desestabilizadoras 

torna mais difícil a identificação das origens moleculares da estabilidade das 

proteínas termofílicas. 

 Estudos estruturais de diversas termozimas revelaram que estas diferem muito 

pouco em termos da sequência de aminoácidos das enzimas que catalizam a mesma 

reacção nos seus parentes mesófilos. Aparentemente, a substituição de um único 

aminoácido em uma ou pouco mais localizações da proteína é suficiente para 

permitir que esta adquira uma conformação mais rígida e, portanto, mais estável ao 

calor (46, 53, 63). Estas substituições aparentam influenciar ou modificar as múltiplas 

interacções e ligações que conferem estabilidade à proteína. Algumas das 

modificações incluem um aumento das pontes de hidrogénio, aumento do 

empacotamento de resíduos hidrofóbicos no interior (o que fornece uma maior 

resistência à desnaturação num meio aquoso), aumento no numero de pontes salinas 

(ligações iónicas entre as cargas positiva e negativa de vários aminoácidos), remoção 

de resíduos termolábeis ou sensíveis à oxidação ou deaminação, melhoramento das 

interações electrostáticas, uma área superficial de exposição ao solvente 

relativamente mais pequena ou delecção ou diminuição de “loops”  (45, 53, 60, 79). 

Tal como nas enzimas psicrofílicas, a enzima adaptada não possui necessariamente 

todas estas modificações. 
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 Apesar da visão comum de que há uma ligação mecanicista entre maior 

rigidez e uma baixa actividade enzimática, existem vários factores a ter em 

consideração. A baixa actividade catalítica das enzimas termofílicas a baixas 

temperaturas pode dever-se simplesmente ao facto de esta não ter uma actividade 

máxima, mas sim uma actividade que está optimizada para funcionar adequadamente 

a altas temperaturas (63). Isto implica que, se a enzima termofílica tem uma baixa 

actividade a baixas temperaturas, é porque, como todas as reacções químicas, a sua 

função catalítica obedece à equação de Arrhenius. Além disso, uma actividade baixa 

a temperaturas moderadas pode simplesmente reflectir que não existe uma pressão 

evolutiva para que seja mantida a actividade a essas temperaturas. Na verdade, 

através de engenharia de proteínas ou evolução direccionada, uma enzima mesofílica 

pode ganhar termostabilidade sem que fique comprometida a sua actividade elevada 

a temperaturas mais baixas. Isto confirma que não existe necessariamente uma troca 

entre a estabilidade e a actividade enzimáticas. 

  A temperaturas elevadas o DNA sofre desnaturação ou modificação química e, 

no entanto, o DNA de hipertermófilos como Pyrococcus furiosus é mais estável in 

vivo que o de mesófilos como Escherichia coli (67). Nestes casos, a estabilidade do 

DNA é aumentada pela presença de sais como KCl ou MgCl2 que protegem o DNA da 

depurinação e da hidrólise. Apesar de os pares G-C dos ácidos nucleicos serem mais 

estáveis que os pares A-T ou A-U, não se encontram necessariamente proporções 

elevadas destes pares no DNA dos termófilos e hipertermófilos porque o DNA atinge 

a estabilidade de outras formas. No entanto, os rRNAs e tRNAs destes 

microrganismos já possuem uma maior proporção de pares G-C. 

 Além dos ácidos nucleicos e das enzimas e proteínas, a própria maquinaria de 

síntese de proteínas, assim como várias estruturas como a membrana citoplasmática, 

têm de ser termostáveis também. As membranas dos termófilos são ricas em ácidos 

gordos saturados, os quais formam um ambiente muito mais hidrofóbico e aumentam 

a estabilidade da membrana, mantendo a sua funcionalidade a altas temperaturas (53, 

69). O caso das Archaea é ainda mais extremo, pois as suas membranas celulares nem 
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sequer possuem ácidos gordos, mas sim hidrocarbonetos C40 compostos de unidades 

repetidas de fitano ligados ao glicerol fosfato por uma lígação éter e formando, em 

vez da bicamada lipídica encontrada nas Bacteria e Eukarya, uma monocamada 

lipídica, a qual é muito mais resistente ao calor. 

 A ausência de eucariotas em ambientes com temperaturas superiores a 60°C 

está provavelmente relacionada com a estabilidade das membranas dos organelos, os 

quais têm de se manter razoavelmente porosos para permitir a passagem de 

macromoléculas como o DNA e o RNA. Estas membranas porosas são provavelmente 

mais termolábeis que as bicamadas lipídicas da membrana celular das Bacteria e 

Eukarya ou as monocamadas lípidicas das Archaea. 
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1.1.6 OUTROS EXTREMÓFILOS 

 

 

 Hoje em dia tornou-se claro que podem ser encontrados microrganismos a 

viver, ou sobreviver, em praticamente qualquer lugar na Terra, independentemente 

de quão extremas são as condições que definem esses lugares. Exemplos adicionais 

além dos já descritos são os microrganismos que crescem na presença de níveis 

elevados de radiação (radiófilos), ou na presença de metais pesados (metalófilos).  

 

1.1.6.1 Radiófilos 

 

 De uma maneira geral, não é comum ocorrerem na natureza níveis de 

radiação suficientemente elevados para  impor a um microrganismo o estatuto de 

extremófilo (69). No entanto, os efeitos das radiaçãos ionizante e ultravioleta (UV) 

são bastante estudados devido à importância destas em campos como a medicina, 

indústrias de energia e de guerra, ou mesmo a exploração espacial. Os efeitos nefastos 

das radiações ionizante e UV vão desde um decréscimo da mobilidade à inibição da 

fotossíntese, mas o mais sério de todos é a danificação dos ácidos nucleicos, seja 

directo, ou indirecto através da criação de espécies reactivas de oxigénio.  

 A bactéria Deinococcus radiodurans é extremamente resistente à radiação 

ionizante (até 20 kGy de radiação gama) e UV (até 1000 J m-2) e possui um 

mecanismo único de reparação de DNA a partir de fragmentos do mesmo (42). No 

entanto, pensa-se que esta resistência extraordinária seja devida a uma adaptação à 

dessecação extrema e não à radiação em si. Outros organismos que conseguem 

resistir a níveis elevados de radiação incluem espécies do género Rubrobacter e a alga 

verde Dunaliella bardawil. 
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1.1.6.2 Metalófilos 

 

 Os ambientes com elevadas concentrações de metais pesados são de origem 

antropogénica ou geológica (58). Os solos comtaminados com cromatos, por exemplo, 

podem conter até 5 g de cromato por kg de solo, o que equivale a 100 mM em 

solução, 500 vezes a concentração mínima inibitória de E. coli. Os locais 

antropogénicos contaminados com zinco, cobalto ou cobre podem conter estes 

metais em concentrações comparáveis com a anterior.  

 Das bactérias metalófilas isoladas destes ambientes, mais de 40% pertencem às 

β-proteobacteria, sendo Ralstonia sp. o exemplo mais conhecido (58). Este organismo 

possui a habilidade de crescer em ambientes com elevadas concentrações de zinco, 

cobalto e/ou cádmio, a qual lhe é conferida pela expressão de genes contidos num 

plasmídeo. Os três catiões metálicos são importados facilmente para o interior da 

célula através do sistema de transporte de magnésio, o qual é rápido e pouco 

específico. No entanto, são logo de seguida rapidamente exportados de volta pelos 

produtos dos genes presentes no plasmídeo, nunca chegando a ter um efeito tóxico 

para a célula. 
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1.2 AS APLICAÇÕES BIOTECNOLÓGICAS DOS 
 MICRORGANISMOS EXTREMÓFILOS 
 

 

 A microbiologia industrial explora as adaptações ecológicas que os 

microrganismos desenvolveram para sobreviver no, e comunicar com, o ambiente 

em que vivem (34). Os microrganismos são importantes para nós por várias razões, 

mas uma das principais é o facto de eles produzirem substâncias que nos são valiosas 

(21). O poder do microrganismo no mundo competitivo da síntese química pode ser 

apreciado pelo facto de que até moléculas relativamente simples (como o ácido L-

glutâmico e a L-lisina, por exemplo) serem produzidos por fermentação em vez de 

síntese química. Além disso, a maioria dos produtos naturais são tão complexos e 

possuem tantos centros de assimetria que provavelmente nunca serão produzidos 

comercialmente por síntese química.  
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 Apesar de os microrganismos nos apresentarem um amplitude incrível de 

produtos valiosos, normalmente produzem-nos apenas em quantidades necessárias ao 

seu próprio funcionamento, ou seja, utilizam mecanismos de regulação que lhes 

permitem evitar a expressão exessiva dos metabolitos e, assim, competir mais 

eficazmente com os outros organismos na natureza. O biotecnólogo, no entanto, 

deseja uma produção excessiva de determinado composto. Isto pode ser conseguido 

por uma combinação de estratégias como a modificação das condições de cultura, a 

mutação e a recombinação de DNA, as quais levam a uma sobrexpressão do composto 

pelo microrganismo original, ou a clonagem do gene responsável pela produção do 

composto num vector já apropriado à sobre-expressão. Esta facilidade de aumentar a 

produção por manipulação ambiental e genética torna mais apetecível o uso de 

microrganismos para produção de compostos que são tradicionalmente isolados de 

animais ou plantas ou sintetizados quimicamente.  

 A evolução da biotecnologia moderna ao longo dos últimos 30 anos tem sido 

típica de qualquer nova tecnologia: uma fase inicial lenta seguida de um período de 

crescimento rápido e entrada para uma fase madura de consolidação (13). Assim, a 

biotecnologia pode ser presentemente descrita como uma tecnologia fiável, robusta e 

de um risco relativamente baixo, capaz de ser implementada em larga escala e em 

praticamente todos os sectores da indústria. O impacto da biotecnologia até agora 

tem-se notado principalmente no sector da indústria farmacêutica, mas torna-se cada 

vez mais claro que existe um enorme potencial para a proliferação da biotecnologia 

em outros sectores como os da indústria do papel, alimentar, têxtil, ou da energia, 

entre outros. 

 Os principais motores da biotecnologia são a procura económica, as políticas 

nacionais e internacionais, e os avanços na ciência e tecnologia, os quais, juntos, 

catalizam o desenvolvimento da biotecnologia como um meio de gerar novos 

mercados, resolver problemas emergentes e antigos, e melhorar o custo e a eficiência 

de processos industriais. A biotecnologia é um exemplo excelente de uma inovação 

radical, na medida em que fornece uma tecnologia completamente nova que 
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consegue gerar novas indústrias ao mesmo tempo que reanima as existentes. A sua 

versatilidade é tal que até indústrias que não usavam sistemas biológicos nos seus 

processos começam agora a explorar essa opção. A biotecnologia é reconhecida 

universalmente como uma das tecnologias-chave do século XXI, uma visão que é em 

grande parte devida à sua posição como inovação radical, o impacto que tem tido e 

que vai continuar a ter em grandes problemas globais, a promessa de uma 

sustentabilidade industrial (através de um uso optimizado dos recursos renováveis, 

atenuação do aquecimento global, e introdução de processos e produtos mais limpos 

e amigos do ambiente), e o aperceber de que a biotecnologia tornou-se uma 

tecnologia madura, capaz de competitividade económica, de gerar novos mercados, e 

de atingir uma ampla aplicação industrial. 

 A pesquisa e exploração de produtos naturais tem sido o principal foco das 

indústrias biotecnológicas, e tem sofrido uma aceleração como consequência de 

novas estratégias de pesquisa e de desenvolvimentos inovadores na microbiologia. 

Dois dos factores mais importantes na pesquisa de novos produtos naturais 

continuam a ser a novidade e diversidade da nova molécula e a amplitude de 

potenciais aplicações. A diversidade dos produtos naturais ultrapassa, aliás, a das 

bibliotecas químicas e fornece compostos únicos para o desenvolvimento de 

fármacos terapêuticos e outros produtos. Os produtos bioactivos que são descobertos 

não são necessariamente aplicados de imediato como fármacos, mas sofrem 

geralmente um processo de transformação química ao longo do qual as suas 

propriedades bioactivas e farmacodinâmicas são alteradas para satisfazer necessidades 

terapêuticas particulares.  

 No entanto, a microbiologia explorável vai muito além dos fármacos. Entre os 

muitos alvos industriais importantes  encontram-se agentes de protecção de colheitas, 

ingredientes e aditivos alimentares e de rações, biomateriais e biocatalisadores. Este 

último grupo em particular, que corresponde às enzimas industriais, tem-se 

desenvolvido como um grande sector, com aplicações que vão desde o biotratamento 

de desperdícios e químicos tóxicos, aditivos de detergentes, processamento de 
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materiais como a polpa de papel e o couro, além de fornecerem uma abundância de 

tranformações estéreo- e regioselectivas. Além disso, uma das vantagem decisivas no 

desenvolvimento de enzimas como catalisadores industriais, quando comparadas 

com o catalisadores químicos, é o facto de serem ferramentas versáteis para o 

desenvolvimento sustentável numa variedade de indústrias, onde têm benefícios 

ambientais enormes, por serem completamente biodegradáveis, possuírem uma 

utilização óptima da matéria bruta, e produzirem apenas uma reduzida quantidade 

de desperdícios (29). A maior penetração dos biocatalisadores na indústria está 

dependente da descoberta de novas enzimas e da modificação das enzimas já 

conhecidas para produzirem actividades mais adequadas às necessidades da indústria.  

 A indústria enzimática é presentemente o resultado de um desenvolvimento 

muito rápido ocorrido principalmente ao longo das últimas quatro décadas, graças à 

evolução da biotecnologia moderna, e tornou-se num campo interdisciplinar, 

reconhecido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

(OCDE) como um componente importante para o desenvolvimento de uma indústria 

sustentável (7). Têm sido usadas enzimas encontradas na Natureza desde tempos 

primordiais na produção de substâncias alimentares tais como cerveja, queijo, vinho 

ou vinagre, e na manufactura de artigos como couro, linho ou indigo (43). Todos 

estes processos necessitavam, e alguns ainda necessitam, de enzimas produzidas por 

microrganismos que cresciam espontaneamente ou enzimas presentes em 

preparações que eram adicionadas ao processo, tais como rúmen de bezerro ou 

papaia. Isto significa que as enzimas não eram adicionadas em forma pura. O 

desenvolvimento dos processos de fermentação durante o último século almejou 

especificamente a produção de enzimas por estirpes produtoras seleccionadas, 

tornando possível obtê-las, mesmo em larga escala, como preparações purificadas e 

bem caracterizadas. Este desenvolvimento permitiu a introdução de enzimas em 

vários processos e produtos, e a primeira aplicação industrial de uma enzima foi em 

1915, com a adição de uma protease num detergente (10). Desde essa altura, as 

enzimas têm sido aplicadas de uma forma cada vez mais ampla em diversos processos  



 42

industriais. Os sectores da indústria onde as enzimas são mais aplicadas são as 

indústrias farmacêutica, têxtil, da nutrição, dos detergentes, de diagnóstico e do 

couro (ver Tabela 1.3). Conhecem-se hoje mais de 3000 enzimas (dentro de um 

número estimado de 7000) que catalizam diferentes reacções bioquímicas, mas 

Tabela 1.3: Enzimas usadas em diversas industrias e as suas aplicações (43) 
Indústria Classe de enzima Aplicação 
Detergentes (roupa e louça) Protease 

Amilase 
Lipase 
Celulase 
Mananase 

Remoção de manchas proteicas 
Remoção de manchas de amido 
Remoção de manchas gordurosas 
Limpeza, clarificação da cor e anti-redepósito 
Remoção de manchas de manano 

Amido e Combustível Amilase 
Amiloglucosidase 
Pululanase 
Glucose isomerase 
Ciclodextrina-
glicosiltransferase 
Xilanase 
Protease 

Liquefacção e sacarificação do amido 
Sacarificação 
Sacarificação 
Conversão de glucose em frutose 
Produção de ciclodextrina 
 
Redução da viscosidade 
Protease (para a nutrição de leveduras) 

Alimentar (incluindo láctea) Protease 
Lipase 
Lactase 
Pectina metil transferase 
Pectinase 
Transglutaminase

Coagulação do leite, sabor, fórmulas de bebés 
Sabor do queijo 
Remoção da lactose no leite 
Firmeza de derivados da fruta 
Produtos derivados da fruta 
Modificação das propriedades visco-elásticas 

Pasteleira e Panificação Amilase 
Xilanase 
Lipase 
Fosfolipase 
Glucose oxidase 
Lipoxigenase 
Protease 
Transglutaminase 

Suavidade e volume do pão, ajustamento da farinha 
Condicionamento da massa 
Estabilidade e condicionamento da massa 
Estabilidade e condicionamento da massa 
Fortalecimento da massa 
Fortalecimento da massa, branquamento do pão 
Biscoitos e bolachas 
Fortalecimento de certas massas 

Ração Fitase 
Xilanase 
β-Glucanase

Digestão do fitato – libertação de fósforo 
Digestão 
Digestão

Bebidas Pectinase 
Amilase 
β-Glucanase 
Acetolactato descarboxilase 
Lacase 

Depectinização, mistura e trituração 
Tratamento do sumo, cerveja com poucas calorias 
Mistura e trituração 
Maturação (cerveja) 
Clarificação (sumo), sabor (cerveja) 

Têxtil Celulase 
Amilase 
Pectato liase 
Catalase 
Lacase 
Peroxidase 

Tratamento da ganga, suavização do algodão 
Redefinição de tamanho 
Limpeza 
Branqueamento 
Branqueamento 
Remoção de excesso de tinta 

Papel Lipase 
Protease 
Amilase 
Xilanase 
Celulase 

Controlo de contaminantes 
Remoção de biofilmes 
Várias 
Branqueamento 
Modificação das fibras e outros 

Óleos Lipase 
Fosfolipase 

Transesterificação 
Remoção de goma, produção de liso-lecitina 

Síntese orgânica Lipase 
Acilase 
Nitrilase 

Resolução de álcoois e amidas quirais 
Síntese de penicilina semi-sintética 
Síntese de ácidos carboxílicos opticamente puros 

Couro Protease 
Lipase 

Várias 
Várias 
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apenas algumas centenas são usadas industrialmente. O mercado mundial das 

enzimas industriais tem um valor estimado de cerca de mil milhões de euros e o dos 

produtos derivados da aplicação destas enzimas tem um valor estimado de cerca de 

cem mil milhões de euros. 

 Existe uma grande procura de enzimas com alta especificidade e estabilidade 

para vários processos industriais. Devido às suas propriedades positivas - estabilidade, 

especificidade, selectividade e eficiência - as enzimas ocupam já uma posição 

proeminente na biotecnologia moderna. 

 A aplicação da tecnologia de recombinação genética melhorou ainda mais os 

processos de manufactura e permitiu a comercialização de enzimas que não podiam 

ser produzidas anteriormente. Além disso, os mais recentes desenvolvimentos da 

biotecnologia moderna, incluindo engenharia de proteínas e evolução dirigida, 

revolucionaram ainda mais o desenvolvimento de enzimas industriais.  

 Entre os desenvolvimentos mais recentes em termos de biocatalisadores estão 

as enzimas isoladas de microrganismos extremófilos, também chamadas de 

extremozimas (13). Em muitos casos, os biocatalisadores microbianos provenientes 

de extremófilos são superiores aos catalisadores tradicionais porque permitem que os 

processos industriais decorram em condições severas, sob as quais as proteínas 

convencionais ficariam desnaturadas. A adaptação das extremozimas aos ambientes 

extremos faz com que a maioria seja particularmente estável, tornando-as candidatas 

ideais para aplicação em processos industriais que decorrem sob condições severas, 

tais como temperaturas elevadas, presença de solventes orgânicos ou forças iónicas 

fortes.  A síntese de polímeros, produtos farmacêuticos, e produtos químicos e 

agroquímicos industriais é muitas vezes dificultada por processos demasiado 

dispendiosos que sofrem de baixa selectividade e produtos secundários indesejáveis 

(23). As enzimas mesofílicas são apenas raramente indicadas para processos 

industriais por não possuírem a estabilidade necessária para suportar as condições de 

reacção severas a que se desenrolam estes processos. Isto faz com que o uso de 

biocatalisadores em reacções orgânicas represente apenas uma pequena fracção do 
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potencial mercado industrial. A descoberta de organismos extremofílicos e das suas 

enzimas teve um impacto significativo no campo da biocatálise. Há quinze anos atrás, 

os extremófilos eram apenas organismos exóticos explorados por poucos grupos de 

investigação. Agora, apesar de ainda manterem algum do seu estatuto como 

organismos excêntricos, eles são usados rotineiramente como fontes de novas 

enzimas em companhias dedicadas à sua descoberta e desenvolvimento. Foram já 

isoladas várias enzimas interessantes de fontes extremófilas.  

 Para muitos dos processos das indústrias química e farmacêutica, existem já 

enzimas microbianas com o potencial de melhorar ou mesmo substituir processos 

químicos (10). O uso de enzimas robustas nestes processos biotecnológicos permite 

muitas vezes uma melhor utilização da matéria bruta, minimização das emissões de 

poluentes e redução do consumo de energia, ao mesmo tempo que melhora a 

qualidade e pureza dos produtos. 

 No entanto, a aplicação industrial em larga escala das extremozimas é muitas 

vezes afectada por dificuldades técnicas, sendo a mais importante a disponibilidade 

da enzima (72). É difícil cultivar e manter organismos extremófilos em larga escala: 

no caso das culturas termófilas e hipertermófilas é necessário ter em conta a 

evaporação do meio, e são necessários fermentadores resistentes à corrosão por parte 

do meio no caso dos alcalífilos, acidófilos e, principalmente, halófilos. Além disso, 

sabe-se que o nível de expressão basal deste tipo de enzimas, apesar de suficiente 

para purificação e caracterização num laboratório, é baixo demais para uso industrial. 

Como consequência, o interesse científico tem-se debruçado sobre a construção de 

biorreactores inovativos que permitam atingir níveis maiores de biomassa e maiores 

taxa metabólicas e no desenvolvimento de técnicas de clonagem e sobre-expressão de 

extremozimas em hospedeiros mesófilos. Além disso, tem sido feita investigação 

básica para determinar os mecanismos moleculares de adaptação das enzimas às 

condições extremas. A correlação do código genético com características físico-

químicas específicas potencia o desenvolvimento de biocatalisadores industriais 

customisados.  
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 Uma das grandes limitações à aplicação industrial das extremozimas é a baixa 

produtividade dos processos de fermentação dos extremófilos, devido ao facto de 

estes terem baixas taxas de crescimento e baixos rendimentos em termos de biomassa. 

Para ultrapassar esta limitação, tem-se investido particular atenção no estudo da 

fisiologia dos extremófilos de interesse biotecnológico e na invenção de biorreactores 

e bioprocessos que aumentem a produtividade. As condições ambientais extremas 

necessárias para o cultivo destes microrganismos minimizam possíveis 

contaminações, fazendo com que tenha sido adoptado na maioria dos casos um 

sistema de cultura contínua. No entanto, têm sido já clonados em hospedeiros 

mesofílicos vários genes codificantes para extremozimas, com o objectivo de sobre-

expressar a enzima e alterar as suas propriedades para se adequarem melhor às 

aplicações comerciais.  

 O sistema de expressão usado tem de ser escolhido de acordo com o uso que se 

quer dar à proteína expressada. O uso de uma expressão em E. coli é recomendado 

quando se quer obter uma quantidade suficiente de enzima recombinante para 

caracterização básica, uma vez que este hospedeiro cresce facilmente em laboratório 

e os seus vectores estão bem caracterizados. A expressão em leveduras tem mais 

vantagens para produção em larga escala. Além disso, uma vez que a levedura é um 

organismo reconhecido como seguro pelas organizações responsáveis pelo controlo 

da qualidade alimentar, este organismo representa um sistema ideal para a produção 

de enzimas para a indústria alimentar.  

 A maior parte do trabalho de investigação e desenvolvimento tem sido 

direccionado para os termófilos e hipertermófilos, devido ao facto de as enzimas 

destes microrganismos demonstrarem uma elevada resistência à desnaturação 

térmica e química (13). A caracterização da polimerase de DNA Taq da bactéria 

Thermus aquaticus, seguida de uma rápida popularização da tecnologia de PCR, foi 

instrumental no interesse crescente das comunidades científica e industrial pelas 

enzimas termofílicas e hipertermofílicas. Apenas alguns dos processos industriais 

enzimáticos actuais usam termozimas, mas o número crescente de isolamento e 
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caracterização de enzimas de organismos termofílicos e hipertermofílicos e os 

avanços recentes das ferramentas poderosas de engenharia de proteínas sugerem que 

as termozimas vão ser cada vez mais usadas num número cada vez maior de 

aplicações (68, 80). As vantagens de fazer correr os processos industriais a 

temperaturas elevadas são várias, incluindo uma maior solubilidade de substratos 

poliméricos, menor viscosidade, maior biodisponibilidade, taxas de reacção maiores e 

menor risco de contaminação (27). Enzimas mais estáveis permitem o uso de 

solventes orgânicos e detergentes e são mais resistentes ao ataque proteolítico. No 

entanto, em alguns casos, os cofactores enzimáticos podem não ser estáveis a 

temperaturas elevadas. Além disso, podem surgir novos custos associados ao 

aquecimento do processo. Assim, a aplicação de termozimas num processo industrial, 

ou de extremozimas de uma forma geral, costuma estar limitada àqueles casos em 

que a reacção enzimática é compatível com um processo que já está a decorrer sob 

condições severas, tais como temperaturas elevadas. 

 No entanto, outros grupos de extremófilos têm vindo a merecer uma atenção 

crescente pelo seu potencial biotecnológico. As enzimas psicrofílicas demonstram 

uma eficiência catalítica elevada a baixas temperaturas e reduzida termostabilidade, o 

que oferece um enorme potencial biotecnológico (15, 27) e, principalmente, um 

benefício económico ao ajudarem a poupar energia. Estas enzimas negam a 

necessidade de certos passos de aquecimento, funcionam a frio e durante o inverno e 

minimizam reacções químicas indesejáveis que poderiam acontecer a temperaturas 

mais elevadas, tudo isto mantendo um elevado rendimento e acomodando um alto 

nível de estereospecificidade. Além disso, a sua termolabilidade implica que, quando 

necessário, estas enzimas são facilmente e rapidamente inactivadas por um aumento 

de temperatura. Esta propriedade tem particular relevância na indústria alimentar 

onde é importante prevenir qualquer modificação dos produtos e substratos originais. 

Além disso, também benefecia processos sequenciais (como, por exemplo, na biologia 

molecular) em que as acções da enzimas têm de ser terminadas antes de se continuar 
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com o passo seguinte – as enzimas psicrofílicas tornam isto possível com uma simples 

inactivação por calor, a qual substitui a inactivação ou extracção químicas.  

 Apesar da maior atenção dada ao potencial biotecnológico dos termófilos e 

psicrófilos, os restantes extremófilos têm vindo a conquistar cada vez mais interesse. 

O potencial industrial das enzimas halofílicas tem vindo a crescer à medida que o 

nosso conhecimentos da haloadaptação cresce. Os acidófilos tipicamente possuem 

outras propriedades extremofílicas como termofilia, halofilia, ou resistência a metais 

pesados, e encontraram um nicho no bioprocessamento de minerais. Os alcalífilos 

têm provocado um grande impacto em aplicações industriais, particularmente ao 

fornecerem proteases e celulases alcalinas para detergentes biológicos.   

 A maioria das enzimas usadas industrialmente possuem um modo de acção 

hidrolítico, sendo usadas para a degradação de várias substâncias naturais (43). As 

proteases mantêm-se como o tipo de enzima dominante, devido ao seu uso extensivo 

nas indústrias láctea e alimentar. Várias glicosil hidrolases, principalmente amilases e 

celulases, usadas em indústrias como a do amido, têxtil, detergentes e panificação, 

representam o segundo maior grupo. O maior crescimento ao longo da última década 

tem-se verificado nas indústrias de ração e pão, mas tem-se verificado um 

crescimento considerável do uso de enzimas em vários outros sectores, como o do 

papel e o da síntese orgânica. De seguida discutir-se-á os principais grupos de 

enzimas com relevância industrial, nomeadamente as glicosil hidrolases, as lipases e 

as proteases. 
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1.3 AS GLICOSIL HIDROLASES 

 

 

 As glicosil hidrolases (EC 3.2.1.-) são um grupo variado de enzimas que 

hidrolisam a ligação glicosídica entre dois ou mais carbohidratos ou entre um 

carbohidrato e uma metade não-carbohidrato (18, 35, 76). A nomenclatura das 

glicosil hidrolases segundo a IUBMB (International Union of Biochemistry and 

Molecular Biology) é baseada na especificidade do substrato e ocasionalmente no 

mecanismo molecular. Esta classificação não reflecte (e não tenta reflectir) as 

características estruturais destas enzimas e tornou-se incompatível com o número 

crescente de glicosil hidrolases que foram sendo identificadas, o qual chega a vários 

milhares, só na última década (50). Coutinho e Henrissat (18) sugeriram uma 

classificação alternativa das glicosil hidrolases, passando a agrupá-las em famílias de 

acordo com semelhanças da sequência de aminoácidos. Esta classificação é 



 49

actualizada regularmente e, com o número exponencialmente crescente de glicosil 

hidrolases a serem identificadas, passou a basear-se na internet, no server CAZy 

(http://afmb.cnrs-mrs.fr/CAZY/index.html) (18). Uma vez que existe uma relação 

directa entre semelhanças de sequência e semelhanças conformacionais, esta 

classificação reflecte as características estruturais destas enzimas muito melhor que 

aquela que é baseada somente na especificidade do substrato, e à medida que foram 

sendo adicionadas as estruturas terciárias de muitas glicosil hidrolases, tornou-se 

claro que cada família contem conformações enzimáticas características. Além disso, 

esta classificação ajuda a inferir relações evolutivas e informação sobre o mecanismo 

de acção. Uma vez que a conformação das proteínas é melhor conservada que a sua 

sequência, algumas das famílias são ainda agrupadas em clãs. À data da última 

actualização do server CAZy estavam descritas mais de 5000 glicosil hidrolases 

agrupadas em 106 famílias. 

 Apesar das aparentes contradições, a classificação das glicosil hidrolases em 

famílias estruturalmente ordenadas complementa e expande a classificação da 

IUBMB, a qual é funcionalmente ordenada. O esquema de classificação em famílias 

reflecte as características estruturais da enzima, algo que é mais informativo que a 

especificidade do substrato, uma vez que só raramente é determinada a amplitude 

completa de substratos sobre os quais determinada enzima age. Muitas vezes as 

enzimas contêm domínínio múltiplos que pertencem ao grupo das glicosil hidrolases 

ou das glicosil transferases. A classificação em famílias define os módulos dessas 

enzimas e resolve a contradição acerca da especificade do substrato em enzimas 

multifuncionais, além de ajudar a compreender a evolução das glicosil hidrolases. O 

facto de algumas famílias conterem enzimas com diferentes especificicades de 

substrato sugere uma evolução divergente de uma conformação básica no sítio activo 

de forma a acomodar substratos diferentes. Da mesma forma, a presença da mesma 

função em diferentes famílias sugere evolução convergente de várias conformações 

resultando na mesma especificicade de substrato. 
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 Algumas das extremozimas que são mais utilizadas ou desempenham papéis 

mais fundamentais nos vários sectores da indústria pertencem a este grupo de 

enzimas, nomeadamente, as celulases, xilanases, mananases, pectinases, amilases, 

pululanases e quitinases, entre outras, onde desempenham vários papéis nas 

indústrias dos detergentes, papel, alimentar e outras. 
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1.3.1 CELULASES 

 

 

 A celulose é o mais abundante componente da biomassa vegetal e o 

polissacárido mais abundante da biosfera e é composta de unidades de D-glucose (ou 

D-glucopiranosil) ligadas entre si por ligações β-1,4-glicosídicas para formar cadeias 

lineares não ramificadas. (6, 33). A celulose encontra-se na Natureza quase 

excusivamente na parede celular das células vegetais, apesar de ser produzida 

também por alguns animais (por exemplo, os tunicados), oomicetes, algas (por 

exemplo, Valonia macrophysa), invertebrados, protistas, e bactérias (tais como 

Acetobacter xylinum). Apesar das grandes diferenças verificadas a nível da 

composição e estrutura anatómica das paredes celulares ao longo dos taxa das plantas, 

uma característica que se encontra em quase todas é um elevado conteúdo de 

celulose, tipicamente entre 35 e 50% do peso seco da planta (50). Em alguns casos, 

como nas bolas de algodão, a celulose está presente num estado praticamente puro. 

No entanto, na maioria dos casos, as fibras de celulose estão embebidas numa matriz 

de outros biopolímeros, nomeadamente lenhina e hemiceluloses. Apesar da variação 

que ocorre nas interacções destas matrizes consoante o tipo e maturidade da célula 

vegetal, estas interacções são uma característica estrutural dominante que limita e 

dificulta a utilização da biomassa vegetal não-tratada. Uma vez despida dos efeitos 

protectores dos outros biopolímeros, a celulose tem um comportamento idêntico em 

todos os taxa das plantas, incluindo um potencial para ser completamente 

hidrolizada e utilizada sob as condições ambientais e microbianas apropriadas.  

 Uma das características mais importantes da celulose é a sua estrutura 

cristalina, a qual é relativamente rara entre os polissacáridos. Na natureza, a celulose 

é sintetizada na forma cadeias lineares individuais de resíduos de glucose, que são 

depois auto-montadas em unidades maiores, compostas de cerca de 30 cadeias 

lineares, chamadas de protofibrilas. Estas são por sua vez empacotadas em unidades 

maiores chamadas microfibrilas, as quais se juntam para formas as fibras de celulose. 
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Uma característica importante desta formação cristalina é o facto de as moléculas das 

fibrilas estarem de tal forma estreitamente empacotadas que torna impossível a 

penetração não só de enzimas mas até de moléculas pequenas como a água.  

 Apesar de a celulose formar esta estrutura cristalina, as fibras de celulose na 

Natureza não são puramente cristalinas, possuindo várias regiões amorfas, além de 

vários tipos de irregularidades na sua estrutura. O efeito geral desta heterogenidade 

estrutural na fibra de celulose é o de que, quando a fibra é emergida num meio 

aquoso, fica pelo menos parcialmente hidratada, e alguns dos microporos e capilares 

que se formam são suficientemente espaçosos para permitir a penetração de 

moléculas relativamente grandes, tais como as enzimas celulolíticas.  

 No princípio da década de 1950, começou a investigar-se activamente as 

celulases e semelhantes polissacaridases devido ao seu enorme potencial para 

converter a lenhocelulose – considerada já a mais abundante e renovável fonte de 

energia na Terra – em glucose e outros açúcares solúveis (11). A investigação 

extensiva levada a cabo durante as décadas de 1970 e 1980 demonstrou que a bio-

conversão enzimática da lenhocelulose em açúcares solúveis era bastante difícil e 

pouco económica. No entanto, esta investigação levou à descoberta do potencial das 

celulases, e de outras glicosil hidrolases como as hemicelulases e as pectinases, em 

várias indústrias, incluindo a alimentar, têxtil, agrária, da cerveja e vinho, da ração, e 

do papel.   

 Os microrganismos conseguem hidrolizar e metabolizar a celulose através da 

produção de celulases extracelulares. Dentro destas concontram-se três tipos de 

actividades enzimáticas: i) endoglucanases, ou 1,4-β-D-glucano-4-glucanohidrolase 

(EC 3.2.1.4), ii) exoglucanases, incluindo celobiohidrolases, ou 1,4-β-D-glucano-

celobiohidrolase (EC 3.2.1.91) e iii) β-glucosidases ou β-glucósido-glucohidrolases 

(EC 3.2.1.21) (50). As endoglucanases cortam a cadeia polissacarídica de forma 

aleatória dentro das regiões amorfas, gerando oligossacáridos de comprimentos 

diferentes. Como resultado, o comprimento do polímero decresce rapidamente, mas 

a concentração de açúcares redutores aumenta lentamente (33). As exoglucanases 
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agem de uma forma processiva nas pontas redutoras e não redutoras das cadeias de 

celulose, libertando glucose ou celobiose, e aumentando rapidamente a concentração 

de açúcares redutores, mas diminuindo lentamente o comprimento do polímero. As 

β-glucosidases quebram a celobiose e os outros oligossacáridos em glucose. Assim, a 

celulose cristalina é eficientemente hidrolizada pela acção sinergética de todos os três 

tipos de celulases. Alguns microrganismos produzem todos os tipos de celulases e 

degradam eficientemente a celulose.  

 A natureza insolúvel e recalcitrante da celulose representa um desafio à acção 

das enzimas. Uma característica geral da maioria das celulases é uma estrutura 

modular que inclui muitas vezes, além do domínio catalítico, um domínio de ligação 

a carbohidratos (CBM, do inglês “carbohydrate binding module”). Os CBMs afectam 

a ligação à superfície da celulose, presumivelmente facilitando a hidrólise da celulose 

ao trazer o domínio catalítico em proximidade com o substrato. A presença destes 

domínios é particularmente importante para a iniciação e processividade das 

exoglucanases. 

 As enzimas celulolíticas são hoje em dia empregues em vários sectores da 

indústria, como, por exemplo, na extracção de côr dos sumos, como agentes de brilho 

e de suavidade nos detergentes, no tratamento e biolixiviação da ganga, no pré-

tratamento da biomassa que contem celulose de forma a melhorar a qualidade 

nutritiva das rações, e no pré-tratamento de desperdícios industriais (11, 32). Na 

maioria das aplicações industriais são desejáveis celulases activas a temperaturas e 

valores de pH elevados, de forma a poder atacar mais eficazmente a celulose 

cristalina. 

 Uma vez que a produção da celulase representa cerca de 40% do custo total 

do processo de produção de etanol a partir da celulose, e, apesar das perspectivas 

inicialmente desanimadoras, têm sido desenvolvidos esforços consideráveis no 

sentido de tornar este passo mais economicamente viável (32, 80). Tipicamente 

embebida numa rede de hemicelulose e lenhina, a celulose necessita de um pré-

tratamento alcalino antes de se tornar acessível ao ataque enzimático o qual torna a 
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celulose e os produtos resultantes da sua degradação disponíveis para a fermentação 

de bactérias ou leveduras etanologénicas. A principal limitação deste processo em 

três passos é a baixa actividade (e alto custo) das celulases utilizadas. Uma vez que o 

pré-tratamento da celulose decorre a altas temperaturas, os melhores candidatos a 

catalisadores para a degradação da celulose são as celulases termostáveis, 

provenientes de microrganismos termófilos e hipertermófilos. No entanto, a 

produção de celulases por estes organismos é rara. Entre as enzimas já caracterizadas, 

existe um foco especial em combinações de endoglucanases e celobiohidrolases, com 

temperaturas óptimas de funcionamento entre os 95°C e os 105°C. 

 O processamento biológico do algodão na indústria têxtil é outro sector que 

exige o desenvolvimento de tecnologias mas economicamente viáveis de produção de 

celulases termostáveis, nomeadamente que sejam optimamente activas a 

temperaturas próximas dos 100°C. No entanto, as enzimas usadas para este propósito 

ainda são activas apenas a 50-55°C. 

 Na indústria alimentar, as celulases estão a ser preferidas ao uso de ácidos para 

a degradação da celulose, porque este último método provoca a decomposição dos 

açúcares.  
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1.3.2 HEMICELULASES 

 

 

1.3.2.1 Xilanases 

 

 As paredes celulares das plantas são o maior reservatório de carbono fixo da 

Natureza e possuem três grandes constituintes poliméricos: a celulose (fibras 

insolúveis de β-1,4-glucano), a hemicelulose (polissacáridos não celulósicos, 

incluindo glucanos, mananos e xilanos), e a lenhina (uma estrutura polifenólica 

complexa) (82). Após a formação de uma parede primária durante a fase de elongação, 

decorre em muitas células vegetais (especialmente nos tecidos vasculares) o 

espessamento de uma parede secundária durante a fase de diferenciação. Os β-1,4-

xilanos encontram-se principalmente nas paredes secundárias, constituindo mesmo o 

principal componente das paredes secundárias maturadas nos tecidos das plantas 

lenhosas, onde formam uma interfase entre a lenhina e outros polissacáridos, 

interagindo com estes (48, 74). Apesar de respresentarem também a principal 

hemicelulose nas paredes primárias das monocotiledónias, são apenas um 

componente menor das paredes primárias das dicotiledónias. A importância dos 

xilanos como reservatório de carbono está bem ilustrada na madeira de vidoeiro, 

onde representam 35% do peso seco. De uma maneira geral, os xilanos são a 

principal hemicelulose na madeira das angiospérmicas mas são menos representados 

nas gimnoespérmicas. O xilano representa 20-35% da biomassa das plantas tropicais 

ou 8% das plantas temperadas.  

 Na sua forma mais simples, os xilanos são homopolímeros lineares de 

monómeros de D-xilose ligados entre si por ligações β-1,4-glicosídicas. Na Natureza, 

encontram-se ainda parcialmente substituídos com resíduos de 4-o-metilo-D-

glucoronosil e l-arabinosuranosil, formando polímeros complexos e heterogéneos. 

Muitos dos aspectos estruturais do xilano são-nos desconhecidos devido às 
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dificuldades associadas ao seu isolamento a partir de fontes naturais sem que sejam 

significativamente alterados. 

 A biodegradação do xilano exige a acção de endo-β-1,4-xilanases (1,4-β-D-

xilano xilanohidrolases, EC 3.2.1.8), β-xilosidases (1,4-β-D-xilano xilohidrolases, EC 

3.2.1.37) e várias enzimas acessórias que degradam xilanos substituídos (71). De uma 

forma geral, as xilanases actuam internamente atacando as ligações glicosídicas 

internas da estrutura, libertando xilooligossacáridos, e as β-xilosidases atacam estes 

externamente, produzindo resíduos de xilosil, o açúcar monomérico (48, 82). Estas 

enzimas são ferramentas importantes em vários sectores industriais, sendo usadas, 

por exemplo: no pré-tratamento de alguns tipos de colheitas, como adição a rações 

para suínos e aves, para melhorar a utilização de nutrientes; no melhoramento da 

farinha em produtos de panificação e pastelaria; na sacarificação de desperdícios 

agrários, industriais ou municipais; no processamento de polpas e fibras; e no 

melhoramento do branqueamento das pastas de papel, ao mesmo tempo que diminui 

a necessidade de produtos químicos à base do cloro. É nesta última aplicação que se 

tem verificado uma maior utilização de xilanases. 

 Durante o tratamento da pasta de papel, verificam-se modificações extensivas 

na hemicelulose (74). O tratamento implica uma súbida de alcalinidade, a qual faz 

com que parte do xilano se degrade e dissolva na solução, ao mesmo tempo que os 

xilanos de cadeia curta precipitam numa forma mais ou menos cristalina na 

superfície das microfibrilas de celulose. Este xilano constitui uma barreira à 

extracção química eficiente da lenhina das fibras, a qual confere uma cor 

acastanhada indesejável, e, como tal, é necessário usar produtos químicos como o 

cloro, ou seus derivados, para aumentar a brancura e brilho da pasta. A solubilização 

enzimática das hemiceluloses que se depositam nas fibras aumenta a acessibilidade 

do cloro à lenhina acastanhada resultando na necessidade de menor quantidade de 

químicos branqueadores para atingir o mesmo nível de brancura e brilho. O uso de 

xilanases no branqueamento da pasta de papel, especialmente quando usadas a altas 

temperaturas, ajuda a melhorar vários indicadores, como o brilho. Ainda na indústria 
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da pasta e do papel, são libertadas quantidades elevadas de xilanos no efluente, e a 

sua bioconversão pode ter alguma significância económica. O uso de xilanases nesta 

indústria levou a uma diminuição do uso de produtos químicos, resultando numa 

indústria mais amiga do ambiente e numa procura de outras possíveis aplicações para 

as xilanases. No entanto, as xilanases usadas neste processo, além de necessitarem de 

uma elevada termostabilidade, não podem possuir actividade celulolítica, a qual 

provocaria a hidrólise das fibras de celulose do papel, e a sua massa molecular tem de 

ser suficientemente baixa para lhes permitir difundirem-se facilmente pelas fibras da 

pasta. Além disso, e de extrema importância não só para as xilanases mas para 

qualquer outra enzima de aplicação industrial, como, aliás já foi discutido, convém 

que sejam produzidas com elevado rendimento a baixo custo (32). 

 A diversidade de características estruturais associadas à componente de xilano 

em diferentes tipos de árvores e plantas, reforça a necessidade de diferentes enzimas 

que degradem o xilano, adequadas aos diferentes substratos lenhocelulósicos usados 

em diferentes partes do mundo. Por outras palavras, a tecnologia das xilanases que 

está optimizada para a indústria do papel do ocidente, mais baseada na madeira 

proveniente de coníferas, não é directamente aplicável à indústria papeleira de zonas 

tropicais, por exemplo, que é mais baseada nas angiospérmicas.  

 Têm sido isoladas e caracterizadas xilanases de vários fungos e bactérias, e de 

outros organismos como o krill e a salsa. Vários organismos produzem múltiplas 

formas de xilanases, por vezes como resultado de processamento de mRNA e/ou 

modificações pós traducionais diferenciais, mas normalmente por possuírem 

diferentes genes. No entanto, mesmo nos organismos que expressam elevados níveis 

de xilanases, esta expressão é muitas vezes acompanhada de enzimas celulolíticas, as 

quais são indesejáveis na indústria do papel, por afectarem a qualidade deste. Estes 

casos reforçam a importância e relevância do “screening” na Natureza de organismos 

que exprimam elevados níveis de xilanases sem produzirem celulases (ou a delecção 

de genes de enzimas celulolíticas) e da clonagem e expressão selectiva de genes de 

xilanases em hospedeiros heterólogos. A procura simultânea de xilanases alcalinas 
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termostáveis torna a última estratégia mais apetecível. A maioria das xilanases 

conhecidas funcionam optimamente abaixo de 50°C e em valores de pH ácidos ou 

neutros. No entanto, o processo de branqueamento da pasta de papel decorre a 

temperaturas elevadas e a valores de pH alcalinos, o que incentiva a procura de 

xilanases alcalinas termostáveis. Conhecem-se ainda muito poucas xilanases com 

estas características, uma vez que são poucos os extremófilos que secretam xilanases, 

mas a procura de um termófilo com uma elevada produção de xilanases com as 

características desejáveis continua, de forma a acompanhar o crescimento rápido da 

indústria do papel, ao mesmo tempo que a torná-la numa indústria mais 

ecologicamente consciente. 

 

 

 

1.3.2.2 Mananases 

 

 Em conjunto com os xilanos, os maiores consituintes das hemiceluloses são os 

hetero-1,4-β-D-mananos (galactoglucomananos e glucomananos) (49). Enquanto que, 

como já foi dito,  os xilanos se encontram principalmente nas angiospérmicas, os 

mananos encontram-se principalmente nas gimnospérmicas, onde constituem até 

25% do peso seco (75), apesar de também se encontrarem em menor quantidade nas 

angiospérmicas. Em algumas algas verdes, é o manano em vez da celulose que 

constitui o componente estrutural cristalino da parede celular. Os mananos 

funcionam como  carbohidratos de armazenamento nos bolbos e no endosperma de 

algumas plantas. O β-manano consiste de um esqueleto de resíduos de manose, 

ligados entre si por ligações β-1,4-glicosídicas, que pode também conter resíduos de 

glucose. No caso dos galactoglucomananos, o esqueleto é constituido de resíduos de 

manose e glucose numa proporção de cerca de 3 para 1 (estando os resíduos de 

glucose distribuídos aleatoriamente) e alguns resíduos de manose têm resíduos de 

galactose ligados a eles por ligações α-1,6 enquanto que  outros podem ser acetilados. 
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 A hidrólise enzimática dos mananos é conseguida pela acção de endo-β-

mananases (1,4-β-D-manano manohidrolase, EC 3.2.1.78) produzidas por plantas, 

fungos e bactérias. Estas enzimam catalizam a hidrólise aleatória das ligações β-1,4-

glicosídicas dentro do esqueleto dos mananos, galactomananos e glucomananos, 

produzindo pequenos resíduos de oligomanose. Estes são depois degradados em 

resíduos de manose pela acção de exo-β-manosidases (β-D-manósido manohidrolases 

EC 3.2.1.25), as quais catalizam a remoção de resíduos de β-D-manose das 

extremidades não-redutoras dos oligossacáridos. 

 Considerando a abundância natural da hemicelulose, não é surpreendente que 

muitos microrganismos possuam sistemas enzimáticos para a sua hidrólise (25). Além 

disso, a variedade e complexidade das hemicelulases torna necessária a existência de 

vários biocatalisadores para a hidrólise de polissacáridos específicos em açúcares mais 

simples que podem ser usados como fontes de carbono e/ou energia pelos 

microrganismos. Os mananos são hidrolizados em manose pela acção das β-

mananases e β-manosidases. São necessárias enzimas adicionais para a remoção das 

cadeias laterais que estão ligadas em vários pontos ao longo dos mananos. Os resíduos 

de galactose ligados ao esqueleto de manano nos galactomananos, por exemplo, são 

removidos pela acção de α-galactosidases (α-D-galactosido galactohidrolases, EC 

3.2.1.22).  

 Os polímeros naturais baseados no β-manano têm amplas aplicações 

industriais, por exemplo no processamento de produtos alimentares ou na fractura 

hidráulica de poços de petróleo ou gás. O tratamento enzimático dos grãos de café, a 

clarificação de sumos e vinhos e a produção de konjaku (um alimento típico japonês) 

são exemplos de processos da indústria alimentar que necessitam da hidrólise de 

oligossacáridos do tipo β-manano (25, 78). Vários desenvolvimentos nas indústrias do 

gás natural e do petróleo exigem a hidrólise in situ de galactomananos para a 

estimulação dos poços. Em todas estas aplicações a termostabilidade e 

termoactividade são factores importantes. No processamento de produtos 

alimentares são comuns as temperaturas elevadas, devido a uma necessidade de 
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manter os produtos em condições de assépsia e/ou de processar materiais muito 

viscosos. Na estimulação de poços de gás natural e de petróleo, são características 

temperaturas superiores a 100°C nas partes mais fundas dos poços. Assim, é desejável, 

senão mesmo necessária, a disponibilidade de versões termostáveis das enzimas 

envolvidas na hidrólise dos polímeros naturais de β-manano.  

 As mananases são também cada vez mais usadas em sinergia com as xilanases 

no branqueamento da pasta de papel, como alternativa ao uso de compostos 

derivados do cloro. Também neste caso é essencial a descoberta ou desenvolvimento 

de uma mananase termostável que permaneça activa a valores alcalinos de pH.  
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1.3.3 QUITINASES 

 

 

 A quitina é um recurso natural renovável abundante encontrado em 

invertebrados marinhos e insectos, nos quais constitui o principal constituinte do 

exosqueleto, em fungos, onde é um constituinte estrutural da parede celular, em 

algumas algas (36, 47, 62) e até diatomáceas (17). Cerca de 10% dos desperdícios de 

produtos aquáticos provém de organismos ricos em material quitinoso (10-55% do 

peso seco). Estes incluem camarões, caranguejos, polvos, ostras e chôcos. São obtidas 

dos desperdícios marinhos mais de 80000 toneladas de quitina todos os anos. Além 

disso, a quitina compõe entre 22 e 44% da parede celular dos fungos. Quando 

comparada com as fontes marinhas, a produção de quitina a partir de desperdícios de 

fungos é negligenciável, mas tem-se explorado a hipótese de certos fungos serem 

usados para a produção comercial de quitosano – uma forma desacetilada da quitina.  

 Tal como a celulose, a quitina é um polímero de cadeias não-ramificadas de 

resíduos de açúcar ligados entre si por ligações β-1,4-glicosídicas.  No caso da quitina, 

os resíduos são N-acetilglucosamina e no caso do quitosano são resíduos de 

glucosamina. Além disso, estas cadeias encontram-se organizadas entre si em 

conformação paralela, antiparalela ou uma mistura de ambas, constituindo cada uma 

destas conformações um diferente tipo de quitina  (α, β e δ, respectivamente) (76). 

Na maioria dos organismos, a quitina encontra-se modificada com ligações a outros 

polímeros como glucanos e proteínas. No entanto, algumas diatomáceas como a 

Thalassiosira fluviatilis produzem a forma mais pura de quitina que se encontra na 

Natureza, a qual é completamente acetilada e não está ligada com mais nenhum 

componente extracelular. 

 A hidrólise completa da quitina em N-acetilglucosamina livre é conseguida 

por um sistema quitinolítico que age de uma forma sinergética e consecutiva e que 

envolve três enzimas: as endoquitinases (EC 3.2.1.14) que produzem oligómeros de 

β-1,4-N-acetilglucosamina; as exoquitinases (EC 3.2.1.52) que catalizam a libertação 
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de dímeros solúveis a partir das extremidades não-redutoras destes oligómeros; e as 

quitobiases, ou β-N-acetilglucosaminidases (EC 3.2.1.30) que hidrolisam a quitobiose 

em monómeros de N-acetilglucosamina (36). À semelhança do que acontece com as 

celulases, as quitinases bacterianas consistem geralmente de domínios funcionais 

múltiplos, incluindo, além do domínio catalítico, domínios de ligação à quitina 

(ChBDs), cuja importância foi já demonstrada para várias destas quitinases.  

 Diferentes organismos produzem uma variedade ampla de enzimas 

hidrolíticas que exibem, além de outras propriedades, diferentes especificidades ao 

substrato. Tendo em conta a enorme diversidade de estruturas de quitina, não é 

surpreendente que as bactérias produzam mais que um tipo de quitinase. Sabe-se, por 

exemplo, que uma única quitinase não hidrolisa com igual eficiência as formas α e β  

da quitina.  

 Nas bactérias, as quitinases desempenham um papel na nutrição e parasitismo, 

enquanto que nos fungos, protozoários e invertebrados, as quitinases estão 

envolvidas na morfogénese. As quitinases estão também envolvidas nos mecanismos 

de defesa de plantas e vertebrados e constituem um factor de virulência dos 

Baculovírus. Também foi descrita actividade quitinásica no soro humano, onde 

provavelmente desempenham um papel protector contra patogéneos fúngicos.  

 As quitinases têm muitas aplicações na indústria e na agricultura, por 

exemplo, na reciclagem de desperdícios quitinosos, no biocontrolo de fungos e 

insectos patogénicos de plantas, no controlo de mosquitos ou como alvo de 

biopesticidas. Além disso, são usadas na produção de quitooligossacáridos 

biologicamente activos, os quais possuem uma ampla variedade de potenciais 

aplicações, desde a agricultura até à medicina, onde são inclusivamente usados como 

drogas anti-inflamatórias ou agentes supressores de tumores.  

 Em alguns países sub-desenvolvidos, a produção anual de desperdícios 

quitinosos chega aos 2,5 milhões de toneladas, contabilizando apenas o desperdício 

resultante do camarão e lagosta. Existe portanto uma necessidade urgente em 

desenvolver métodos de aproveitamento destes desperdícios, que incluem o 
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desenvolvimento de novos bioprocessos de conversão, assim como a descoberta de 

novas enzimas que hidrolisem ou modifiquem a quitina. 
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1.3.4 PECTINASES 

 

 

 A pectina é ubíqua no reino vegetal e constitui o principal componente da 

lamela, uma fina camada de material extracelular adesivo encontrado entre as 

paredes celulares primárias de células vegetais jovens e funcionando como uma 

matriz que segura as fibras de celulose e hemiceluloses (44). 

 A pectina é um heteropolissacárido de estrutura complexa, a maioria da qual 

consiste de resíduos homopoliméricos parcialmente metilados (cerca de 70% dos 

grupos carboxílicos estão metilesterificados) de ácido poli-α-1,4-D-galacturónico, os 

quais formam regiões homogéneas (ou regiões “suaves”). Além destas, existem 

também regiões mais confusas (“hairy regions”) compostas por polímeros de 1,2-L-

ramnosilo-α-1,4-D-galacturonosilo, os quais contém pontos de ramificação contendo 

maioritariamente cadeias laterais neutras de 1 a 20 resíduos de comprimento. Estes 

resíduos são normalmente L-arabinose e D-galactose, mas também podem ser D-

xilose, L-fucose, ácido D-glucurónico, D-apiose, entre outros (42, 85). 

 A modificação enzimática do polímero de pectina é catalisada por várias 

enzimas pectinolíticas, as quais podem ser classificadas em dois grupos: as esterases, 

que removem os grupos metilo e/ou acetilo da pectina; e as despolimerases, que 

fendem a estrutura-esqueleto por hidrólise (hidrolases) ou por β-eliminação (liases). 

As enzimas pectinolíticas incluem poligalacturonases, esterases de pectina, liases de 

pectina e liases de pectato, classificação esta dependente do substrato preferido (se 

pectina, ácido péctico ou oligo-D-galacturonato) e do modo de acção.  

 As enzimas pectinolíticas são amplamente utilizadas na indústria alimentar, 

nomeadamente na extracção de sumos e na preparação do vinho, onde aumentam o 

rendimento da extracção do sumo, reduzem a viscosidade e melhoram a extracção da 

côr a partir da pele do fruto (80). São também usadas no tratamento de papel e téxteis 

(44), no pré-tratamento de desperdícios resultantes das indústrias de processamnto 

alimentar de origem vegetal, e no processamento e tratamento de fibras vegetais. Até 
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hoje a atenção tem estado focalizada nas enzimas pectinolíticas dos fungos mesófilos, 

existindo ainda muito poucos organismos termófilos identificados como capazes de 

crescer com pectina como única fonte de carbono. No entanto, foram já isoladas 

algumas enzimas pectinolíticas de anaeróbios termofílicos (44), as quais exibem as 

propriedades catalíticas e de estabilidade compatíveis com as necessidades industriais.  
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1.3.5 AMILASES 

 

 

 O amido é uma fonte de energia ubíquita e facilmente acessível. Nas células 

vegetais das sementes, raízes, tubérculos, folhas e rizomas, o amido é sintetizado 

como um composto de armazenamento para a respiração durante os períodos escuros 

ou como composto de armazenamento a longo prazo, e é geralmente depositado no 

citoplasma na forma de grânulos volumosos (9, 51). O amido é composto 

exclusivamente de resíduos de α-glucose os quais estão ligados entre si por ligações 

α-1,4 ou α-1,6-glicosídicas, formando dois grandes componentes poliméricos, a 

amilose (entre 15 a 25%) e a amilopectina (entre 75 a 85%). A amilose é um 

polímero linear muito longo composto exclusivamente por resíduos de glucose (entre 

300 e 1000) ligados entre si por ligações α-1,4-glicosídicas, as quais promovem uma 

conformação em hélice. A amilopectina é um polímero ramificado com ligações 

semelhantes à amilose, mas no qual, a cada 17-28 resíduos, ocorrem ramificações 

através de ligações α-1,6-glicosídicas (10). A proporção de amilose para amilopectina 

no amido depende do tecido da planta ou da própria planta, mas varia normalmente 

entre 1:8 e 1:3 (24). 

 Nas bactérias e em algumas células animais existe um equivalente da 

amilopectina chamado de glicogénio. Ambos possuem a mesma estrutura, residindo a 

grande diferença no número de cadeias ramificadas (que é maior no glicogénio) e no 

tamanho das mesmas (maior na amilopectina). A existência do glicogénio nas 

bactérias e em algumas Archaea, onde desempenha a função de material de 

armazenamento da célula, faz com que se encontrem vários microrganismos 

produtores de enzimas capazes de degradar o amido, incluindo extremófilos, e sugere 

que estas desempenham um papel importante no seu metabolismo (51). 

 Apesar de a amilopectina ser solúvel em água, a amilose e o próprio grânulo 

de amido não são, o que faz com que seja relativamente fácil extrair os grânulos da 

planta (51).  
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 A estrutura complexa do amido faz com que os organismos necessitem da 

combinação apropriada de enzimas para a despolimerização do amido em 

oligossacáridos ou açúcares mais pequenos, como a glucose e maltose. Estas enzimas 

podem ser classificadas em dois grupos, de acordo com o seu modo de acção: endo-

hidrolases e exo-hidrolases. As endo-hidrolases, tais como a α-amilase (α-1,4-

glucano-4-glucanohidrolase; EC 3.2.1.1) hidrolisam as ligações no interior do 

polímero de amido de uma forma aleatória, levando à formação de oligossacáridos 

lineares e ramificados de vários tamanhos (57, 64). As exohidrolases incluem a β-

amilase, glucoamilase e α-glucosidase. Estas enzimas atacam o substrato a partir das 

extremidades não-redutoras, produzindo pequenos e bem-definidos açúcares, tais 

como a maltose (por acção da β-amilase; EC 3.2.1.2) ou a glucose (por acção da 

glucoamilase; EC 3.2.1.3).  

 As enzimas amilolíticas, em particular as α-amilases, constituem 

presentemente cerca de um quarto do mercado das enzimas industriais (65). A 

maioria dos processos da indústria do amido envolvem a hidrólise deste em glucose, 

maltose ou xaropes de oligossacáridos (80). Estes xaropes podem ser usados em 

fermentações para produzirem uma série de substâncias químicas, tais como etanol, 

lisina ou ácido cítrico. O bioprocessamento do amido implica geralmente dois passos, 

liquefacção e sacarificação, ambos decorridos a altas temperaturas. Durante a 

liquefacção, são necessárias temperaturas de 105°C a 110°C e, consequentemente, α-

amilases que funcionem a essas temperaturas. Já durante a sacarificação, as 

temperaturas baixam para 50°C-60°C, mas continuam a ser necessárias enzimas 

termostáveis (pululanases e glucoamilases ou β-amilases), uma vez que as que são 

usadas presentemente são originárias de organismos mesofílicos e apenas 

marginalmente termostáveis.  

 O pH natural da pasta de amido é aproximadamente 4,5. Os processos actuais 

de processamento do amido necessitam de um ajuste do pH para 5,8 ou maior 

durante a fase de liquefacção e uma descida subsequente até 4,2 – 4,5 durante a 

sacarificação. Estes dois ajustes de pH implicam um custo adicional do processo. 
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Além disso, exigem que se faça uma purificação por troca iónica no final para 

remover os sais adicionados. Uma α-amilase capaz de funcionar a valores mais baixos 

de pH reduziria os custos associados ao ajuste de pH, além de simplificar o processo e 

evitar a formação de produtos secundários formados a valores mais elevados (como, 

por exemplo, a maltulose).  

 Hoje em dia, existe uma procura por pululanases, β-amilases e glucoamilases 

termostáveis. Além disso, procuram-se α-amilases que não necessitem da adição de 

cálcio, e que funcionem bem a temperaturas superiores a 100°C e valores de pH 

ácidos.  

 A indústria de processamento do amido é assim única dentro do sector da 

indústria de enzimas por ser essencial o uso de enzimas termostáveis e não apenas 

conveniente (57). De forma a desenvolver novos processos na biotecnologia 

microbiana, são necessários organismos com propriedades notáveis, e é dado um 

ênfase cada vez maior aos extremófilos, cujas enzimas são naturalmente dotadas de 

características adequadas a aplicações industriais especializadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69

1.3.6 PULULANASES 

 

 

 O pululano é um polissacárido sintetizado pelo fungo Aureobasidium 

pullulans, quando este cresce em meios que contêm glucose ou sacarose (24). É um 

glucano neutro solúvel em água que consiste de cadeias lineares de unidades de 

glucose que alternam regularmente entre uma ligação (1,6)-α-D e duas ligações 

(1,4)-α-D. Além disso, algumas estirpes de A. pullulans produzem pululano contendo 

5-7% de unidades de maltotetraosil. 

 O pululano tem uma variedade de potenciais aplicações industriais e médicas. 

Uma vez que é solúvel em água e impermeável ao oxigénio, as membranas de 

pululano formam filmes que são usados como materiais de revestimento e 

empacotamento de alguns produtos alimentares, tais como temperos instantâneos e 

chá e café em pó. O pululano pode também ser usado como substituto do amido em 

alimentos de baixas calorias, uma vez que é mais resistente à acção das enzimas 

digestivas in vivo. Podem ser ainda usados derivados esterificados e eterificados  do 

pululano na manufactura de pastas e adesivos. Certas fibras de pululano podem ser 

usadas para a produção de papel com ou sem outras fibras de origem vegetal. A sua 

elevada hidrofilicidade torna o papel revestido de pululano adequado à escrita e 

impressão. Além disso, o papel revestido com pululano decompõe-se mais  

facilmente e não polui o meio ambiente. O pululano é ainda usado no revestimento 

de pós e tabletes farmacêuticas.  

 As pululanases (pululano-6-glucanohidrolases, EC 3.2.1.41) são geralmente 

consideradas enzimas desramificantes que atacam especificamente as ligações α-1,6-

glicosídicas no pululano, amido, amilopectina, glicogénio e oligossacáridos 

semelhantes (8, 9). Ao longo dos últimos 15 anos, foram caracterizadas uma série de 

enzimas que degradam o pululano, as quais podem ser divididas em quatro categorias: 

i) as pululano hidrolases do tipo I atacam as ligações α-1,4-glicosídicas no pululano, 

formando panose; ii) as pululano hidrolases do tipo II atacam as mesmas ligações que 



 70

as do tipo I, formando isopanose; iii) as pululanases do tipo I atacam especificamente 

as ligações α-1,6-glicosídicas do pululano e de oligossacáridos ramificados, formando 

maltotriose ou oligómeros lineares, respectivamente; e iv) as pululanases do tipo II 

atacam as ligações α-1,6-glicosídicas no pululano e oligossacáridos ramificados, além 

de atacarem as ligações α-1,4-glicosídicas de outros polissacáridos que não o 

pululano. Estas enzimas encontram-se amplamente distribuídas pelos animais, 

plantas, fungos, leveduras e bactérias e partilham várias características entre si e com 

as α-amilases.  

 A diversidade das enzimas que degradam o pululano, os seus mecanismos de 

hidrólise de carbohidratos, e a variedade dos produtos finais são de uma importância 

considerável para várias indústrias como a farmacêutica, alimentar e química. Vários 

estudos moleculares sobre os genes que codificam estas enzimas e a sua expressão em 

hospedeiros homólogos e heterólogos, têm contribuído para uma melhor 

compreensão da sua função e dos seus mecanismos de regulação, o que pode levar a 

um aumento da produção industrial destas enzimas. Existe um particular interesse 

nas enzimas provenientes de organismos termófilos e hipertermófilos, uma vez que a 

sua termostabilidade inerente pode fazer com que desempenhem papéis importantes 

em aplicações biotecnológicas.  

 Recentemente, tem sido isolado um número elevado de pululanases, 

especialmente de microrganismos termofílicos e hipertermofílicos (26). A pesquisa 

das pululanases destes organismos é interessante não só como forma de compreender 

a estabilidade enzimática, mas principalmente pela descoberta de enzimas ideais para 

aplicação no processo industrial de hidrólise do amido. A razão pela qual o passo de 

sacarificação exige uma diminuição da temperatura em relação ao passo anterior de 

liquefacção, de cerca de 105°C para 60°C, é porque não estão ainda disponíveis 

enzimas adequadas que funcionem a temperaturas mais elevadas. Este passo exige, 

entre outras, a presença de uma pululanase, uma vez que estas enzimas atacam 

especificamente os pontos de ramificação da amilopectina e permitem reacções de 

conversão mais rápidas. A acção das pululanases do tipo I produz longos polímeros 
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de unidades de glucose ligadas através de ligações α-1,4-glicosídicas, os quais são o 

substrato ideal para as glucoamilases. Assim, têm sido isoladas e caracterizadas várias 

pululanases de microrganismos termófilos e hipertermófilos (9). No entanto, a 

maioria destas são do tipo II. A descoberta ou desenvolvimento de uma pululanase 

do tipo I que funcione acima dos 80°C consistiria  num grande passo para o 

melhoramento do processo de bioconversão do amido. 
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1.4 AS PROTEASES 

 

 

 As proteases microbianas estão entre as mais importantes enzimas hidrolíticas 

da indústria e têm sido estudadas extensivamente desde o advento da enzimologia 

(31). Estas enzimas têm sido usadas amplamente na indústria dos detergentes desde a 

sua introdução como aditivos de detergentes em 1914. Os microrganismos produzem 

uma variedade ampla de proteases intracelulares e extracelulares. As proteases 

intracelulares são importantes em vários processos metabólicos e celulares, tais como 

esporulação e diferenciação, turnover de proteínas, maturação de enzimas e 

hormonas, e na manutenção do pool celular de proteínas. As proteases extracelulares 

são importantes para a hidrólise de proteínas no ambiente externo e permitem à 

célula absorver e utilizar os produtos hidrolisados. Por outro lado, estas proteases 
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extracelulares têm sido exploradas comercialmente para assistir à degradação de 

proteínas em vários processos industriais.  

 Os microrganismos são responsáveis por cerca de dois terços da produção de 

proteases comerciais em todo o mundo. As proteases microbianas são classificadas em 

vários grupos, consoante as características do sítio activo da enzima: metaloproteases, 

proteases aspárticas, proteases de cisteína, proteases de sulfidril e proteases de serina. 

As proteases alcalinas (encontradas entre EC 3.2.21-24) costumam ser 

metaloproteases ou proteases de serina, sendo as últimas as que têm tido uma maior 

exploração comercial.  

 As proteases representam quase 60% da venda total de enzimas a nível 

mundial (56). Entre as várias proteases usadas, as bacterianas são as mais 

significativas, quando comparadas com as animais e vegetais, representando cerca de 

20% do mercado mundial, com uso predominante nos detergentes, onde é 

importante serem resistentes a valores de pH elevados. As proteases são um dos 

ingredientes standard de todo o tipo de detergentes, desde os que são usados para 

lavagem de roupa caseira até produtos de limpeza de lentes de contacto ou 

dentaduras (65). A adição de proteases alcalinas aos detergentes aumenta 

consideravelmente (em cerca de 40%) o efeito de limpeza, particularmente na 

remoção de manchas de origem proteica (como manchas de sangue, cacau, leite, ovos 

ou molhos) e diminui o uso de substâncias surfactantes, melhorando assim a situação 

ecológica. As proteases alcalinas mais importantes são estáveis na presença dos vários 

componentes que compõem o detergente, e são activas às temperaturas e valores de 

pH de lavagem. Além disso, deverão ser também estáveis na presença de agentes 

oxidantes, surfactantes, lixívias e outros compostos que podem estar presentes na 

lavagem.  

 As proteases ideais para aplicação em detergentes deverão possuir uma 

especificidade de substrato ampla, para que facilite a remoção de uma grande 

variedade de manchas. Além disso, deverão possuir actividade e estabilidade a 

temperaturas elevadas e valores altos de pH, e ser compatíveis com outros agentes 
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quelantes e oxidantes adicionados aos detergentes. A crise energética que tem vindo 

a crescer de forma assustadora e a consciência de que é necessário poupar energia 

estão a tornar cada vez mais desejáveis o uso de proteases que sejam activas a 

temperaturas baixas. 

 Além da sua aplicação nos detergentes, as proteases têm uma ampla variedade 

de outras aplicações, principalmente na indústria alimentar. Com base na tendência 

crescente de desenvolvimento de tecnologias amigas do ambiente, as proteases estão 

a ser cada vez mais sondadas para possíveis aplicações no tratamento de couros, onde 

são usadas proteases alcalinas para reduzir a quantidade de água necessária e a 

quantidade de desperdícios produzidos, além de serem uma alternativa mais rápida 

aos passos exclusivamente químicos, e em vários processos de biorremediação. As 

proteases são usadas extensivamente na indústria farmacêutica para a preparação de 

remédios variados. As que são usadas nas indústrias dos detergentes e couros são 

preparadas em grandes quantidades e usadas na forma de extractos brutos. Já as 

proteases que são aplicadas na medicina são produzidas em pequenas quantidades e 

requerem uma purificação extensiva antes de serem usadas. 
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1.5 AS LIPASES 

 

 

 As lipases (triacilglicerol acilhidrolases, EC 3.1.1.3) são enzimas ubíquas de 

significância fisiológica e potencial industrial consideráveis (2, 41, 73). As lipases 

catalisam a hidrólise dos triacilgliceróis em glicerol e ácidos gordos livres e possuem 

a característica única de actuarem apenas na interface entre as fases aquosa e não-

aquosa (ou orgânica), ou seja, numa interface óleo-água, não hidrolisando substratos 

dissolvidos em solução, demonstrando uma actividade muito baixa nestes casos. Por 

outro lado, as esterases (EC 3.1.1.1) demonstram actividades normais em solução.  

 A actividade das lipases depende geralmente da área de superfície disponível 

(61). Existe já uma compreensão considerável sobre a actividade hidrolítica, 

activação interfásica e estereospecificidade das lipases. As lipases catalisam uma 
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ampla variedade de reacções, incluindo hidrólise, interesterificação, e ainda alcoólise, 

acidólise, esterificação e aminólise. As lipases funcionam normalmente sob condições 

bastante suaves e podem ser usadas numa variedade de solventes orgânicos, 

mostrando selectividade por um tipo de reacção específico.  

 Apesar de as lipases estarem amplamente distribuidas pela flora e fauna da 

Terra, são encontradas com mais frequência na flora microbiana, incluindo bactérias, 

fungos e leveduras. As lipases de origem microbiana têm merecido maior atenção no 

campo da biotecnologia, onde o seu uso pode ser levado a cabo quer in situ através 

do cultivo de microrganismos produtores em meios com substratos adequados 

(especialmente nas indústrias alimentar e do couro), quer ex situ através da aplicação 

de lipases comerciais purificadas, em especial nas indústrias de químicos finos. As 

lipases comerciais são normalmente obtidas a partir de microrganismos que 

produzem uma variedade ampla de lipases extracelulares. Muitas lipases são activas 

em solventes orgânicos onde catalizam uma série de reacções úteis de um ponto de 

vista comercial, tais como esterificação, transesterificação, acilação regiosselectiva de 

glicóis e mentóis, e síntese de péptidos e outros químicos. Espera-se que as lipases se 

tornem tão importantes nos processos industriais no futuro como as proteases e 

carbohidrases já o são. A investigação intensa levada a cabo sobre as lipases debruça-

se principalmente sobre a caracterização estrutural, elucidação de mecanismos de 

acção, cinética, sequênciação e clonagem de genes de lipases, e caracterização geral 

da actividade. No entanto, relativamente pouco esforço tem sido aplicado no 

desenvolvimento de sistemas de biorreactores de lipases para uso comercial. 

 Apesar de o uso das lipases ter estado durante muito tempo confinado 

principalmente aos produtos e processos das indústrias oelo-química e de lacticínios, 

o último quarto do século XX assistiu a avanços surpreendentes das lipases nos novos 

horizontes da biotecnologia, levando à sua aplicação na produção de cosméticos, no 

processamento de fármacos, no processamento de compostos químicos orgânicos, na 

indústria agroquímica (nomeadamente, na produção de pesticidas), na manufactura 

de papel, na nutrição, na síntese de biossurfactantes, no tratamento de desperdícios e 
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na modulação de biossensores, entre outras. A principal razão para o crescente 

interesse nas lipases é precisamente esta versatilidade de aplicações biotecnológicas.  

 As lipases são uma excelente alternativa às técnicas orgânicas clássicas para a 

transformação selectiva de moléculas complexas, por possuírem muitas 

características que favorecem o seu uso como biocatalisador. As lipases conferem um 

grau de especificidade raramente atingido com processos químicos, o que reduz a 

quantidade de reacções secundárias e simplifica os problemas de separação pós-

reacção. Os processos catalisados por lipases são também, de uma maneira geral, mais 

custo-eficientes, quando comparados com processos químicos de processamento a 

jusante, os quais apresentam regularmente problemas de consumo de energia e de 

produção de compostos tóxicos.  

 O desenvolvimento de tecnologias de lipases para a síntese de novos 

compostos está rapidamente a ampliar a utilidade destas enzimas (61). Um dos 

factores limitativos é a falta de lipases que possuam as características de 

processamento específicas necessárias. No entanto, encontra-se disponível um 

número rapidamente crescente de lipases com propriedades adequadas e estão a ser 

desenvolvidos esforços no sentido de comercializar processos de síntese e 

biotransformação mediados por lipases. A aplicação comercial mais significativa das 

lipases é o seu uso na indústria de detergentes, constituindo quase 32% do total de 

vendas de lipases. As lipases para uso em detergentes têm tipicamente de ser 

termostáveis e activas a valores de pH alcalinos para que funcionem no ambiente 

típico de uma máquina de lavar. No entanto, as necessiades energéticas têm vindo a 

explorar cada vez mais o uso de lipases activas a baixas temperaturas, juntamente 

com outras enzimas adicionadas aos detergentes (como as proteases). É estimado que 

cerca de 1000 toneladas de lipases são adicionados a 13 mil milhões de toneladas de 

detergentes todos os anos.  

 As lipases são também usadas em transformações oleoquímicas, 

desempenhando um papel importante no processamento de compostos como: ácido 

gama-linolénico, um ácido gordo polinsaturado; astanxatina, um corante alimentar; 
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cetonas metiladas, intensificadores de sabor associados a certos queijos; na 

interesterificação de glicéridos baratos para formas mais valiosas (por exemplo, na 

manufactura de chocolate); na modificação de óleos vegetais para a obtenção de 

gorduras semelhantes à gordura do leite humano, para uso em produtos alimentares 

para bebés; de ésteres de lípidos, incluindo o miristato de isopropilo, para uso em 

cosméticos; e de monoglicéridos para uso como agentes emulsionantes em aplicações 

farmacêuticas e alimentares.  

 A crescente compreensão da importância da quiralidade no contexto da 

actividade biológica estimulou a procura de métodos eficientes de síntese industrial 

de enantiómeros puros, incluindo fármacos anti-inflamatórios como o naproxeno e o 

ibuprofeno, agentes anti-hipertensivos como os inibidores da enzima convertora da 

angiotensina, e as drogas bloqueadoras dos canais de cálcio como o diltiazem. São 

usadas lipases na produção de enantiómeros puros de todos estes, e mais, fármacos. A 

Tabela 1.4 sintetiza as principais aplicações industriais das lipases microbianas. 

Tabela 1.4: Aplicações industriais de lipases microbianas (73) 
Indústria Aplicação 
Detergentes Hirólise de gorduras na remoção de nódoas oleosas em tecidos 
Lacticíneos Hidrólise da gordura do leite, maturação do queijo, e modificação da gordura da manteiga 
Produtos de 
Panificação 

Melhoramento do sabor e prolongamento da frescura 

Bebidas Melhoramento do aroma 
Molhos Melhoramento da qualidade de maioneses e molhos 
Carne e peixe Desenvolvimento de sabores e remoção de gorduras em produtos de carne e peixe 
Óleos e gorduras Reacções de hidrólise e transesterificação na produção de margarinas, manteigas, ácidos gordos e 

glicerol 
Produtos químicos Síntese enantioselectiva de substâncias químicas 
Fármacos Reacções de hidrólise e transesterificação na produção de lípidos específicos. 
Cosméticos Síntese de hidratantes e emulsificantes 
Couro Hidrólise na manufactura de produtos de couro 
Papel Hidrólise na produção de papel de melhor qualidade 
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2 TRABALHO PRÁTICO 

Exploração do Potencial Biotecnológico de 
uma Colecção de Estirpes Provenientes do 

Mar dos Açores 
 

 

 

 

 

2.1 OBJECTIVO DO TRABALHO 

 

 

 A missão portuguesa SEAHMA-1 consistiu num projecto amplo e diverso, que 

envolveu o trabalho de várias equipas de investigação de diversas áreas científicas, e 

que consistiu na exploração do mar profundo perto da Crista Média Atlântica no Mar 

dos Açores. Desta exporação pretendia-se obter um conhecimento global dos ciclos 

biogeoquímicos, com especial atenção à biosfera profunda. 

 Durante a missão, foram visitados cinco locais hidrotermais localizados ao 

longo da Crista Média Atlântica. Três destes locais possuem actividade hidrotermal 

bastante intensa: Menez Gwen, Rainbow e Lucky Strike. Cada um destes é 

caracterizado pela existência de chaminés por onde é expelida água e compostos 

orgânicos e inorgânicos a elevadas temperaturas, o que implica condições para a 

existência de uma diversa e abundante macro e microfauna à volta destas formações. 
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No entanto, as chaminés existentes em cada um destes locais possuem características 

diferentes, conferindo a cada local uma biodiversidade própria, embora com alguns 

aspectos comuns. No âmbito da missão, e de modo a que fosse estudada a diversidade 

microbiana em cada um dos locais hidrotermais, foram recolhidas várias amostras de 

água, sedimentos, pequenos animais, rochas e chaminés. Os outros dois locais, Monte 

Saldanha e Menez Hom, apresentam leves anomalias hidrotermais, sem que se 

verifique a existência de chaminés e dos organismos a elas normalmente associados. 

No entanto, no Monte Saldanha existem pequenos orifícios na rocha onde a água 

apresenta uma temperatura cerca de 3-4°C superior à temperatura da água do mar. 

Nestes orifícios procedeu-se à recolha de amostras de água e sedimentos. No total 

foram recolhidas 36 amostras. 

 Do processamento e enriquecimento destas amostras resultou, entre vários 

isolados de leveduras e isolados procariotas redutores de nitratos e sulfatos,  uma 

colecção de cerca de 200 procariotas isolados em meios gerais de crescimento, entre 

os quais se encontram organismos psicrotolerantes, mesófilos e termófilos. A parte 

experimental deste trabalho consistiu na pesquisa fenotípica desta colecção com o 

objectivo de identificar estirpes produtoras de enzimas com potencial interesse 

industrial. Para tal, foi feito um “screening” inicial da capacidade de degradação de 

vários compostos através da análise das curvas de crescimento de cada uma das 

estirpes com esses compostos como únicas fontes de carbono (ou de azoto). Outros 

objectivos do trabalho incluiram a determinação das actividades enzimáticas 

específicas das estirpes positivas no “screening” inicial, e o isolamento dos genes 

responsáveis por essas actividades através de PCR com “primers” universais 

degenerados que conseguissem ser suficientemente específicos para permitir a 

amplificação de famílias de glicosil hidrolases ou de lipases ou proteases. 
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2.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 
 A Tabela 2.1 especifica as estirpes usadas no “screening” fenotípico, todas elas 

aeróbias mesófilas ou psicrotolerantes, e indica também a amostra de onde a estirpe 

foi isolada e o local de onde a amostra foi retirada. 

 A colecção de estirpes foi mantida a -80°C e era repicada, quando necessário, 

para placas de Nutrient Broth (Biokar Diagnostics) agar + 3% Sea Salts (SS; Sigma), as 

quais eram posteriormente incubadas a 22°C durante 5 dias. Estas placas eram 

guardadas a 4°C entre cada ensaio, exceptuando os casos em que a cultura se perdia e 

era necessário voltar a repicar a partir da colecção a -80°C. 
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Tabela 2.1: Lista de estirpes usadas, amostra de onde foram isoladas, e local de amostragem. 

 
Estirpe Amostra Local 

001 Bathymordiolus azoricus  Menez Gwen    
002 Bathymordiolus azoricus  Menez Gwen    
003 Bathymordiolus azoricus  Menez Gwen    
004 Bathymordiolus azoricus  Menez Gwen    
005 Bathymordiolus azoricus  Menez Gwen    
006 Bathymordiolus azoricus  Menez Gwen    
007 Microcaris sp.           Menez Gwen    
008 Microcaris sp.           Menez Gwen    
009 Microcaris sp.           Menez Gwen    
010 Microcaris sp.           Menez Gwen    
011 Microcaris sp.           Menez Gwen    
012 Microcaris sp.           Menez Gwen    
013 Gastrópode               Menez Gwen    
014 Gastrópode               Menez Gwen    
015 Gastrópode               Menez Gwen    
016 Gastrópode               Menez Gwen    
017 Sedimento A              Menez Gwen    
018 Sedimento A              Menez Gwen    
019 Caranguejo               Menez Gwen    
020 Caranguejo               Menez Gwen    
021 Caranguejo               Menez Gwen    
022 Caranguejo               Menez Gwen    
023 Caranguejo               Menez Gwen    
024 Sedimento C              Menez Gwen    
025 Sedimento C              Menez Gwen    
026 Sedimento C              Menez Gwen    
027 Sedimento C              Menez Gwen    
028 Sedimento C              Menez Gwen    
029 Sedimento C              Menez Gwen    
030 Sedimento C              Menez Gwen    
031 Sedimento C              Menez Gwen    
032 Sedimento D              Menez Gwen    
033 Sedimento D              Menez Gwen    
034 Sedimento D              Menez Gwen    
035 Sedimento D              Menez Gwen    
036 Sedimento D              Menez Gwen    
037 Rimicaris sp.            Rainbow       
038 Rimicaris sp.            Rainbow       
039 Rimicaris sp.            Rainbow       
040 Rimicaris sp.            Rainbow       
041 Rimicaris sp.            Rainbow       
042 Rimicaris sp.            Rainbow       
043 Rimicaris sp.            Rainbow       
045 Pachichara sp.           Rainbow       
046 Pachichara sp.           Rainbow       
047 Pachichara sp.           Rainbow       
048 Pachichara sp.           Rainbow       
049 Pachichara sp.           Rainbow       

Estirpe Amostra Local 
050 Pachichara sp.           Rainbow       
051 Bathymordiolus azoricus  Rainbow       
052 Bathymordiolus azoricus  Rainbow       
053 Bathymordiolus azoricus  Rainbow       
054 Bathymordiolus azoricus  Rainbow       
055 Bathymordiolus azoricus  Rainbow       
056 Bathymordiolus azoricus  Rainbow       
057 Bathymordiolus azoricus  Rainbow       
058 Bathymordiolus azoricus  Rainbow       
059 Bathymordiolus azoricus  Rainbow       
060 Bathymordiolus azoricus  Rainbow       
061 Bathymordiolus azoricus  Rainbow       
062 Bathymordiolus azoricus  Rainbow       
063 Bathymordiolus azoricus  Lucky Strike   
064 Bathymordiolus azoricus  Lucky Strike   
065 Bathymordiolus azoricus  Lucky Strike   
066 Bathymordiolus azoricus  Lucky Strike   
067 Bathymordiolus azoricus  Lucky Strike   
068 Bathymordiolus azoricus  Lucky Strike   
069 Bathymordiolus azoricus  Lucky Strike   
070 Água                    Lucky Strike   
071 Água                    Lucky Strike   
072 Água                    Lucky Strike   
073 Água                    Lucky Strike   
074 Água                    Lucky Strike   
075 Água                    Lucky Strike   
076 Água                    Lucky Strike   
077 Água                    Lucky Strike   
078 Água                    Lucky Strike   
079 Água                    Lucky Strike   
080 Água                    Lucky Strike   
081 Água                    Lucky Strike   
082 Sedimento D              Menez Gwen    
083 Sedimento A              Menez Gwen    
098 Microcaris sp.           Menez Gwen    
124 Bathymordiolus azoricus  Rainbow       
125 Bathymordiolus azoricus  Rainbow       
127 Bathymordiolus azoricus  Rainbow       
128 Bathymordiolus azoricus  Rainbow       
131 Bathymordiolus azoricus  Rainbow       
136 Bathymordiolus azoricus  Lucky Strike   
137 Bathymordiolus azoricus  Lucky Strike   
138 Bathymordiolus azoricus  Lucky Strike   
139 Bathymordiolus azoricus  Lucky Strike   
146 Bathymordiolus azoricus  Lucky Strike   
166 Microcaris sp.           Menez Gwen    
168 Microcaris sp.           Menez Gwen    
184 Caranguejo               Menez Gwen    
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Estirpe Amostra Local 
185 Caranguejo               Menez Gwen    
186 Caranguejo               Menez Gwen    
194 Chaminé C               Menez Gwen    
195 Chaminé B               Menez Gwen    
196 Chaminé B               Menez Gwen    
199 Água (perto de chaminé) Rainbow       
200 Água (perto de chaminé) Rainbow       
201 Água (perto de chaminé) Rainbow       
202 Água (perto de chaminé) Rainbow       
203 Caranguejo               Menez Gwen    
209 Caranguejo               Menez Gwen    
210 Chaminé B               Menez Gwen    
211 Chaminé B               Menez Gwen    
212 Chaminé C               Menez Gwen    
213 Chaminé C               Menez Gwen    
214 Chaminé A (exterior)     Lucky Strike   
215 Bathymordiolus azoricus  Rainbow       
216 Bathymordiolus azoricus  Rainbow       
217 Bathymordiolus azoricus  Rainbow       
218 Bathymordiolus azoricus  Rainbow       
219 Bathymordiolus azoricus  Rainbow       
220 Água (perto de chaminé) Rainbow       

Estirpe Amostra Local 
221 Água (perto de chaminé) Rainbow       
225 Bathymordiolus azoricus  Lucky Strike   
226 Bathymordiolus azoricus  Lucky Strike   
227 Chaminé A (exterior)     Lucky Strike   
228 Chaminé A (exterior)     Lucky Strike   
230 Sedimento               Lucky Strike   
231 Sedimento               Lucky Strike   
232 Sedimento               Lucky Strike   
235 Chaminé C               Menez Gwen    
240 Microcaris sp.           Menez Gwen    
241 Microcaris sp.           Menez Gwen    
247 Rimicaris sp.            Rainbow       
248 Rimicaris sp.            Rainbow       
249 Rimicaris sp.            Rainbow       
250 Rimicaris sp.            Rainbow       
251 Rimicaris sp.            Rainbow       
252 Rimicaris sp.            Rainbow       
253 Rimicaris sp.            Rainbow       
258 Sedimento D              Mount Saldanha 
259 Sedimento D              Mount Saldanha 
260 Sedimento D              Mount Saldanha 
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2.2.1 ENSAIOS DE CRESCIMENTO DAS ESTIRPES 

 

 

 A determinação das curvas de crescimento foi efectuada recorrendo ao 

equipamento Bioscreen (Thermo Labsystems). Para tal, foram usadas as placas de 

inoculação esterilizadas próprias deste equipamento, nas quais eram distribuídos  

300 μl de meio de cultura líquido em cada poço. No caso dos meios que precipitavam, 

esta distribuição decorria com agitação constante do meio. A inoculação consistia de 

tocar levemente na cultura em placa com uma ansa de plástico de 1 μl (ansas brancas) 

e mergulhá-la no meio de cultura, agitando-a. Para garantir o máximo de assépsia, 

esta operação era realizada numa câmara de fluxo laminar horizontal e as ansas eram 

descartadas. A placa era então incubada no Bioscreen durante 120 horas a 22°C, com 

agitação. A intervalos de 30 minutos, o aparelho media e registava numa folha de 

cálculo a densidade óptica a um comprimento de onda de 600 nm.  

 Para validar o uso deste aparelho, que tem condições de incubação muito 

particulares, foi realizado um primeiro ensaio utilizando um meio rico, NB (Biokar 

Diagnostics) + 3% SS (Sigma), preparado de acordo com as instruções do fabricante. 

Foi necessário também validar o uso do YNB e do YCB (ambos da Difco) como 

suplementos de azoto e carbono, respectivamente, nos meios mínimos. Ambos os 

suplementos foram preparados de acordo com as instruções do fabricante e 

adicionados à concentração de 1X. A validação do YNB como suplemento de azoto 

foi realizada através de ensaios de crescimento das estirpes num meio de YNB 1X + 

4% SS  adicionado de vários monómeros de açúcares e ácidos orgânicos (glucose 

0,5% + galactose 0,5% + sacarose 0,5% ou glicerol 0,5% ou citrato 0,5% + lactato 

0,5% + acetato 0,5%). A validação do YCB como suplemento de carbono foi realizada 

através de um ensaio de crescimento das estirpes num meio de YCB 1X + 4% SS + 

0,5% bactocasitona. 

 De forma a identificar as estirpes produtoras de enzimas hidrolíticas 

extracelulares de possível interesse biotecnológico, realizou-se uma série de ensaios 



 85

com vários meios mínimos selectivos para estirpes capazes de degradar determinado 

composto, o qual era adicionado como única fonte de carbono ou azoto disponível. 

Assim, foram usados: amido solúvel (Merck) para a identificação de estirpes capazes 

de degradar o amido (incluindo possíveis produtoras de pululanases); CMC (BDH) 

para a identificação de estirpes capazes de degradar a celulose; xilano (Sigma), para a 

identificação de estirpes que degradam o xilano; pectina cítrica (Sigma), para a 

identificação de estirpes pectinolíticas; manano (Sigma) para a identificação de 

estirpes capazes de degradar o manano; quitina (Sigma), para a identificação de 

estirpes capazes de degradar a quintina; uma mistura de tween 20 e tween 80 (ambos 

da Merck) para a identificação de estirpes produtoras de lipases e/ou esterases 

extracelulares; e caseína (Sigma) para a identificação de estirpes produtoras de 

proteases extracelulares. O pH de todos os meios foi estimado entre 6,0 e 6,5 com 

fitas de pH. 

 Os meios usados foram sempre suplementados com 4% SS (Sigma), excepto no 

caso do meio NB, que já possui alguns sais na sua composição, justificando a 

concentração mais reduzida de 3%. 

 Os meios usados encontram-se resumidos na Tabela 2.2: 

Tabela 2.2: Meios usados para os ensaios de crescimento selectivos. 
Meio Objectivo 
NB + 3% SS Meio rico para controlo positivo. 
YNB 1X + 4% SS Controlo negativo do suplemento de azoto 
0,5% glucose + 0,5% sacarose + 0,5% 
galactose + YNB 1X + 4% SS 

 
 
Controlos positivos para o suplemento de azoto 
 
 

0,5% glicerol + YNB 1X + 4% SS 
0,5% citrato + 0,5% acetato + 0,5% 
lactato + YNB 1X + 4% SS 
YCB 1X + 4% SS Controlo negativo do suplemento de carbono 
0,5% bactocasitona + YCB 1X + 4% SS Controlo positivo para o suplemento de carbono 
0,5% amido + YNB 1X + 4% SS Meio selectivo para estirpes com actividade amilolítica 
0,5% CMC + YNB 1X + 4% SS Meio selectivo para estirpes com actividade celulolítica 
0,5% xilano + YNB 1X + 4% SS Meio selectivo para estirpes com actividade xilanolítica 
0,5% pectina + YNB 1X + 4% SS Meio selectivo para estirpes com actividade pectinolítica 
0,5% manano + YNB 1X + 4% SS Meio selectivo para estirpes com actividade mananolítica 
0,5% quitina + YNB 1X + 4% SS Meio selectivo para estirpes com actividade quitinolítica 
0,25% tween 20 + 0,25% tween 80 + 
YNB 1X + 4% SS 

Meio selectivo para estirpes com actividade lipásica e 
esterásica 

0,5% caseína + YCB 1X + 4% SS Meio selectivo para estirpes com actividade proteolítica 
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 A viabilidade das estirpes era confirmada paralelamente a cada ensaio através 

da inoculação em placa de NB agar + 3% SS e incubação em estufa a 22°C durante o 

mesmo período de tempo. 
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2.2.2 ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS 

 

 

2.2.2.1 Preparação dos Extractos de Proteínas Extracelulares 

 

 As estirpes positivas nos ensaios de crescimento em meios mínimos selectivos 

foram inoculadas em 5 ml de 50 mM MES a pH 6,5 com YNB 1X, 4% SS, e 0,5% do 

substrato respecto, e incubadas a 22°C, sem agitação, durante 5 dias.  

 As culturas foram posteriormente centrifugadas a 8000 rpm (4°C) durante 10 

minutos e os sobrenadantes foram recolhidos para tubos eppendorf de 2 ml, os quais 

foram por sua vez centrifugados numa micro-centrifuga a 4°C à velocidade máxima 

durante 10 minutos. Estes sobrenadantes representam o extracto proteico 

extracelular bruto das estirpes e eram usados o mais depressa possível a seguir à 

preparação, sendo armazenados a 4°C caso não fosse possível fazer logo o ensaio, ou a 

-20°C para tempos de espera mais longos. 

 

 

 

2.2.2.2 Determinação das Actividades Enzimáticas  

 

 Foi desenvolvido um método para a determinação das actividades enzimáticas 

no extractos proteicos extracelulares brutos das estirpes com crescimentos positivos 

nos meios selectivos, o qual consiste da imobilização de substratos cromogénicos em 

discos de agarose de baixa temperatura de fusão e sua imersão em volumes pequenos 

dos extractos (ou diluições dos mesmos), com posterior leitura num 

espectrofotómetro de microplacas. 

 Este método foi validado com duas celulases comerciais (BDH e Onozuka). 

Foram produzidos discos, com cerca de 20 μl de volume, de 0,75% agarose “low-

melting” em 100 mM de acetato de sódio (NaAc) a pH 4,6, com o substrato 
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cromogénico AZCL-HE-cellulose (Megazyme) imobilizado da forma mais 

homogénea possível, a uma concentração de aproximadamente 5 mg/ml (ou 0,5% 

p/v). Paralelamente, foram preparadas soluções enzimáticas com as duas celulases 

comerciais. As soluções consistiram de 100 µl tampão NaAc 100 mM a pH 4,6, em 

tubos eppendorf, com aproximadamente 1U e 5U de celulase BDH e Onozuka, 

respectivamente. Em cada tubo foram imersos dois discos de agarose com o substrato 

imobilizado. Os tubos foram incubados a 37°C e a tempos diferentes a solução era 

transferida para uma microplaca e fazia-se a leitura da absorvância num 

espectrofotómetro de placas, a 590 nm. 

 Para determinação da actividade enzimática dos extractos proteicos 

extracelulares brutos (ou tentativa da mesma), usou-se uma metodologia semelhante 

para produção dos discos, excepto que o tampão usado foi MES 50 mM a pH 6,5 e o 

substrato cromogénico utilizado foi o apropriado para cada um dos extractos. Os 

discos foram então imersos directamente em 100 µl de extracto e os tubos foram 

incubados a 22°C até se verificar, por observação a olho nú, alguma alteração da cor 

do extracto. Ao fim deste tempo procedeu-se à leitura da absorvância. Os substratos 

cromogénicos utilizados foram: AZCL-HE-cellulose, AZCL-amylose, AZCL-xylan, 

AZCL-galactomannan, AZCL-pullulan (todos da Megazyme) e Chitin Azure (Sigma). 
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2.2.3 CONSTRUÇÃO DE PRIMERS DEGENERADOS PARA FAMÍLIAS DAS 
 GLICOSIL HIDROLASES 
 

 

Foram recuperadas das bases de dados sequências nucleotídicas cujas 

características indicassem as actividades pretendidas. Foram seleccionadas apenas 

sequências genómicas de referência e sequências derivadas de artigos em que se 

estudaram as enzimas com essas actividades (ver Tabela 2.3). 

 

Tabela 2.3: Famílias das Glicosil Hidrolases que apresentam as actividades pretendidas 
Actividade Número E.C.  Famílias das Glicosil Hidrolases 
Amilase 3.2.1.1 13; 14; 57 
Celulase 3.2.1.4 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 26; 44; 45; 48; 51; 61; 74 
Quitinase 3.2.1.14 18; 19 
Mananase 3.2.1.78 5; 26; 44 
Pectinase 3.2.1.15 28 
Pululanase 3.2.1.41 13; 57 
Xilanase 3.2.1.8 5; 8; 10; 11; 16; 26; 43; 62 

 

Dentro da lista de cada uma das actividades, foram criadas sub-listas 

referentes à família das glicosil hidrolases a que pertencem as sequências, ou seja, 

cada lista de actividade foi sub-dividida de acordo com a semelhança das sequências. 

É importante repetir que enzimas com diferentes actividades podem pertencer à 

mesma família das glicosil hidrolases. 

Devido às dificuldades causadas, em alguns casos, pela estrutura dos genes, 

repetição de domínios, e presença de domínios e motivos de ligação a carbohidratos e 

de outros domínios não-catalíticos, algumas sequências foram truncadas para incluir 

apenas o domínio catalítico característico da respectiva família das glicosil hidrolases. 

Toda a gestão das sequências foi realizada recorrendo ao programa Kodon (Applied 

Maths). 

 

 

 

 



 90

 

Foram seleccionadas apenas algumas das famílias de glicosil hidrolases, 

mesmo quando outras famílias possuíam alguns representantes com as actividades 

pretendidas. A selecção foi feita com base na frequência na Natureza, sendo que as 

famílias com mais representantes de uma actividade pretendida eram preferidas (ver 

Tabela 2.4), e com base na representatividade nos três domínios da vida, sendo que as 

famílias exclusiva ou maioritariamente representadas no domínio Eukarya foram 

preferencialmente ignoradas (ver Tabela 2.5). Por outro lado, as famílias com 

maiores frequências de actividades indesejáveis foram postas de lado. Esta filtragem 

levou à escolha das seguintes famílias para construção de primers degenerados: GH5; 

GH6; GH8; GH9; GH10; GH11; GH12; GH13; GH18; GH19; GH26; GH28; e GH57. 

Na Tabela 2.6 indicam-se outras actividades encontradas nas famílias de glicosil 

hidrolases seleccionadas. 

Tabela 2.4: Numero de sequências descritas encontradas com determinada actividade para cada família 
Família Amilases Celulases Chitinases Mananases Pectinases Pululanases Xilanases Outros 

5 - 152 - 22 - - 6 27 (6) 
6 - 13 - - - - - 22 (1) 
7 - 17 - - - - - 34 (2) 
8 - 12 - - - - 2 6(1) 
9 - 106 - - - - - 5 (2) 

10 - 4 - - - - 139 10 (3) 
11 - - - - - - 125 - 
12 - 40 - - - - - 4 (4) 
13 289 - - - - 27 - 237 (19) 
14 1 - - - - - - 26 (1) 
16 - - - - - - 1 76 (8) 
18 - - 291 - - - - 10 (3) 
19 - - 228 - - - - - 
26 - 3 - 19 - - 1 5 (2) 
28 - - - - 117 - - 19 (2) 
43 - - - - - - 3 37 (4) 
44 - 6 - 1 - - - 3 (1) 
45 - 22 - - - - - - 
48 - 3 - - - - - 8 (1) 
51 - 2 - - - - - 18 (1) 
57 7 - - - - 3 - 4 (2) 
61 - 2 - - - - - - 
62 - - - - - - 1 8 (1) 
74 - 2 - - - - - 6 (2) 
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Usando o software Bioedit (Tom Hall), as sequências de aminoácidos foram 

alinhadas por família, mesmo quando incluíam enzimas com diferentes actividades. 

Estes alinhamentos permitiram encontrar regiões conservadas úteis como alvo para a 

construção de primers degenerados segundo a metodologia CODEHOP, descrita por 

Rose et al. (67). Po razões de confidencialidade, os primers construídos não são 

mostrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2.6: Lista de outras actividades encontradas nas famílias de glicosil hidrolases escolhidas. 
Família Actividades desejadas Outras actividades encontradas 

GH5 celulase; xilanase; 
mananase 

Quitosanase (EC 3.2.1.132); β-manosidase (EC 3.2.1.25); Glucano 
1,3-β-glucosidase (EC 3.2.1.58); Liqueninase (EC 3.2.1.73); Glucan 
endo-1,6- β -glucosidase (EC 3.2.1.75); Celulose 1,4-β-celobiosidase 
(EC 3.2.1.91); endo-1,6-β-galactanase (EC 3.2.1.-); β-1,3-mananase 
(EC 3.2.1.-)  

GH6 celulase celobiohidrolase (EC 3.2.1.91) 
GH8 celulase; xilanase Quitosanase (EC 3.2.1.132); Liqueninase (EC 3.2.1.73) 
GH9 celulase celobiohidrolase (EC 3.2.1.91); β-glucosidase (EC 3.2.1.21) 
GH10 xilanase; celulase endo-1,3-β-xilanase (EC 3.2.1.32); celobiohidrolase (EC 3.2.1.91). 

Tabela 2.5: Distribuição das Glicosil 
Hidrolases consideradas pelos três domínios. 
Família Eukarya Bacteria Archaea 

5 196 208 2 
6 43 32 0
7 107 0 0
8 0 59 0 
9 219 77 0 

10 82 141 0 
11 107 77 0 
12 25 25 4
13 710 877 50
14 75 20 0 
16 206 99 2 
18 597 308 6 
19 411 64 0 
26 6 25 0
28 351 51 0
43 53 169 0 
44 1 13 0 
45 51 2 0 
48 2 22 0 
51 22 54 0 
57 0 42 36 
61 24 0 0 
62 8 6 0 
74 11 11 0 
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GH11 xilanase - 
GH12 celulase xiloglucano hidrolase (EC 3.2.1.-); β-1,3-1,4-glucanase (EC 

3.2.1.73).  
GH13 amilase; pululanase ciclomaltodextrina glucanotransferase (EC 2.4.1.19); 

ciclomaltodextrinase (EC 3.2.1.54); trehalose-6-fosfato hidrolase (EC 
3.2.1.93); oligo-α-glucosidase (EC 3.2.1.10); amilase maltogenica (EC 
3.2.1.133); neopululanase (EC 3.2.1.135); α-glucosidase (EC 
3.2.1.20); α-amilase maltotetraosogenica (EC 3.2.1.60); isoamilase 
(EC 3.2.1.68); glucodextranase (EC 3.2.1.70); α-amilase 
maltohexaosogenica (EC 3.2.1.98); enzime ramificante(EC 2.4.1.18); 
trehalose sintase (EC 5.4.99.16); 4-α-glucanotransferase (EC 
2.4.1.25); α-amilase maltopentaosogenica (EC 3.2.1.-) ; amilosucrase 
(EC 2.4.1.4) ; sucrose fosforilase (EC 2.4.1.7); malto-oligosiltrehalose 
trehalohidrolase (EC 3.2.1.141); isomaltulose sintase (EC 5.4.99.11). 

GH18 quitinase endo-β-N-acetilglucosaminidase (EC 3.2.1.96); proteínas não-
cataliticas: inibidores da xilanase; concanavalina B; narbonina  

GH19 quitinase - 
GH26 mananase; celulase; 

xilanase 
β-1,3-xilanase (EC 3.2.1.32)  

GH28 pectinase exo-poligalacturonase (EC 3.2.1.67); exo-poligalacturonase (EC 
3.2.1.82); ramnogalacturonase (EC not defined).  

GH57 amilase; pululanase 4-α-glucanotransferase (EC 2.4.1.25); α-galactosidase (EC 3.2.1.22) 
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2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 O métodos dos crescimentos em meios selectivos serviu para fazer uma 

selecção alargada das estirpes para um passo seguinte de identificação e/ou 

caracterização de actividades enzimáticas, que levaria de seguida a um método de 

confirmação de genótipo e isolamento do gene responsável pela enzima caracterizada 

(caso esta fosse interessante do ponto de vista biotecnológico), através de PCR com 

primers degenerados. Existe um claro afunilamento, ou selecção sequencial, neste 

método de trabalho, esperando-se muitos positivos no primeiro passo, mas cada vez 

menos nos passos seguintes. Este facto deu-nos alguma liberdade para, no primeiro 

passo, seleccionar positivos duvidosos, que seriam confirmados ou desconfirmados 

nos passos seguintes. 
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 Apesar de o suplemento de carbono YCB ter sido validado para todas as 

estirpes, o mesmo não aconteceu com o suplemento de azoto YNB, nomeadamente 

para as estirpes 017, 035, 041, 050, 083, 184, 185, 194, 195, 196, 210, 211, 212, 213, 

217, 228, 230 e 235. No entanto, tendo em conta o elevado erro associado a este 

ensaio, optou-se por testar também estas estirpes nos ensaios de crescimento. 

 Foram comparadas as áreas por baixo das curvas de crescimento das estirpes. 

Nos casos dos crescimentos em meios com quitina, xilano, ou pectina, foram usados 

os módulos das áreas, uma vez que, para algumas estirpes, a degradação do substrato 

insolúvel e solubilização dos produtos provocava, em vez de um aumento, um 

decréscimo da absorvância. Foram usados dois parâmetros para determinar quais das 

estirpes possuíam um crescimento claro. O primeiro parâmetro foi a diferença entre 

as áreas por baixo das curvas de crescimento no meio selectivo e as áreas por baixo 

das curvas de crescimento no meio sem fonte de carbono (apenas com YNB 1X e SS a 

4%): 

 

Parâmetro 1 = (áreas em ensaio selectivo)-(áreas em controlo negativo) 

 

 O segundo parâmetro foi essa mesma diferença relativizada às áreas das 

curvas de crescimento no meio sem fonte de carbono: 

 

Parâmetro 2 = Parâmetro 1/(áreas em controlo negativo) 
 

 Foram considerados positivas para o crescimento no meio selectivo aquelas 

estirpes cujos valores em ambos os parâmetros eram maiores que o módulo dos 

valores mínimos (negativos), os quais representam uma certa amplitude de erro (ver 

gráficos em anexo).  

 É de notar que as réplicas raramente deram resultados idênticos, o que 

invalida a reprodutibilidade do método. Este facto pode estar relacionado 

essencialmente com dois factores da experiência, nomeadamente a homogeneidade 

do meio, que nem sempre era garantida, e a quantidade de inóculo, raramente 
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padronizada por questões práticas. O facto de se usar uma ansa para inocular um 

volume de apenas 300 µl pode introduzir uma variação na quantidade inicial de 

inóculo que se vai reflectir mais tarde no crescimento da estirpe. Além disso, uma 

vez que a inoculação das réplicas era feita depois da inoculação de todas as outras 

estirpes, o cansaço do experimentador pode ter tido alguma influência nas diferenças 

encontradas nas réplicas. A forma de resolver este problema seria usar inóculos 

líquidos em vez de em placa e usar sempre o mesmo volume e, de preferência, 

sempre a mesma quantidade de células. Mas nestes casos, a diferença nas de 

crescimento das estirpes levaria a que algumas fossem inoculadas em fase 

exponencial de crescimento enquanto que outras já estariam em fase de latência. Daí 

que, devido ao facto destes ensaios constituírem um primeiro filtro numa selecção 

sequencial de enzimas com potencial biotecnológico, fomos relativamente 

permissivos na escolha das estirpes que levámos para o passo seguinte, apesar das 

diferenças. Estas diferenças levaram-nos a alargar a selecção das estirpes e a 

considerar como positivas todas aquelas que, para determinado meio, satisfaziam a 

condição de apenas um dos parâmetros e não apenas as que satisfaziam ambos. A 

Tabela 2.7 dá-nos uma lista das estirpes positivas para um dos parâmetros (+) e para 

os dois (++). As réplicas com resultados contraditórios (negativo e positivo) eram 

consideradas positivos. As representações gráficas dos resultados encontram-se em 

anexo. 

 

Tabela 2.7: Resultados qualitativos dos ensaios de crescimento em meios selectivos. Resultados de 
(++) indicam positivos para ambos os parâmetros; resultados de (+) indicam positivos para apenas um 
dos parâmetros; resultados de (-) indicam negativos para ambos os parâmetros. 
Estirpe CMC QUI AMI XIL MAN PEC LIP CAS 

001 - ++ + - - + - - 
002 - - - + - - + - 
003 - - - - - - + - 
004 - ++ - - + - + - 
005 - ++ - - - - + - 
006 - ++ - - - + - - 

006R - ++ - + + - - - 
007 - - ++ - - - + - 
008 - ++ ++ - + - ++ - 
009 - ++ - - - - - - 
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010 - ++ - - - - - - 
011 - ++ - ++ - - - - 
012 - ++ - ++ - - + - 
013 - - - - - - + - 
014 - ++ - + - + + - 
015 ++ ++ - - - - - - 

015R - ++ ++ + - - + - 
016 - - - - - - - - 
017 - - - ++ - ++ - - 
018 - - + + - - + - 
019 - ++ - + - + + - 
020 - ++ ++ - - - + - 
021 - ++ - - - + - - 
022 - ++ - ++ - ++ + - 
023 - ++ + + - + + - 

023R - ++ ++ + - - - - 
024 - + ++ - + - ++ - 
025 - ++ - ++ - + + - 
026 - ++ + + - + - - 
027 - - - + - + ++ - 
028 - ++ + - - - + - 
029 - - - + - - - - 
030 - - - - - - - - 
031 - - - - - - - - 
032 - - - ++ - - ++ - 
033 - - - + - - + - 
034 - - ++ - - - - - 
035 + ++ - + - - ++ - 
036 - ++ ++ + + + - ++ 

036R - ++ + + - - - ++ 
037 - ++ ++ - - - - + 

037R - ++ ++ - - - + + 
038 - + + + + + - - 
039 - ++ ++ + - + ++ - 
040 - - - - - - ++ - 
041 - + ++ - - - ++ ++ 
042 - + + + - - + - 
043 - - - + - - + - 
045 - + ++ + - + + - 

045R - - ++ - - - - + 
046 - - - - + - - - 
047 - + ++ + - + + - 
048 - - - + - - - ++ 
049 - + ++ + - ++ - ++ 

049R - + ++ - - - - ++ 
050 - - ++ + - - + - 
051 - ++ - - - + + - 
052 - + ++ - - - + ++ 
053 - ++ ++ + + ++ ++ - 
054 - - - - - - ++ - 

054R - - - - - - - - 
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055 - - ++ + + + + - 
056 - ++ ++ - - + - - 
057 - - - ++ - - - - 

057R - - - - - - - - 
058 - ++ ++ + + + + - 
059 - - - + - - + + 
060 - + + + - + ++ - 
061 - - ++ + - - + - 

061R - ++ ++ + - - ++ ++ 
062 - + - ++ - - - - 
063 - ++ - - - + - - 
064 - - - ++ - - - - 
065 - ++ - + - + ++ - 
066 ++ - - - - ++ - - 
067 - + ++ ++ - - + - 
068 - - + - ++ + - - 

068R - ++ - + + - - - 
069 - - - - - - - - 
070 - - - ++ - - - - 
071 - + ++ - - + + ++ 
072 + - - + - - ++ - 
073 - ++ ++ + - ++ ++ - 

073R - - ++ + - - ++ - 
074 - + ++ + - + - ++ 
075 - - - + - - ++ - 
076 - + ++ - - + ++ ++ 
077 + ++ - + - - ++ - 
078 - + ++ - - + + ++ 
079 ++ ++ - + - + ++ - 
080 - - - - - - ++ - 
081 + ++ - ++ - - ++ - 
082 - + ++ + + + - ++ 

082R - - + - - - - ++ 
083 - - - ++ - + + - 

098O2 - + - - - - ++ - 
124O2 - - - ++ - - + + 
125O2 - - - ++ - - ++ ++ 

125O2R - - - - - - + ++ 
127O2 - - - - - - - ++ 
128O2 - - - - - - - + 
131O2 - - - - - - - ++ 
136O2 - - ++ - - - + - 
137O2 - ++ ++ - + - ++ - 
138O2 - ++ ++ - - - ++ - 
139O2 + ++ ++ - - - + - 
146O2 - ++ ++ - - - ++ - 
166O2 - - - - + - + ++ 
168O2 - + - ++ - - ++ ++ 
184O2 - - - - - - + - 
185O2 - + - + - - + - 

185O2R - - - - - - - - 
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186O2 - ++ ++ - - + + - 
194O2 - - - - - + + - 
195O2 - - - + - + + - 
196O2 - - - ++ + - - - 
199O2 - ++ ++ - - - ++ - 
200O2 - ++ ++ + + - - - 
201O2 - ++ - - - - - - 
202O2 - ++ + - - - ++ - 
203O2 - - - - - - - - 
209O2 - ++ - - - + - - 

209O2R - - - - - - - - 
210O2 - + - - - + + - 
211O2 - + - - - + - - 
212O2 - + - - - + - - 
213O2 - + - - + ++ ++ - 

213O2R - ++ - - - + - - 
214O2 - ++ - - - - - - 
215O2 ++ ++ ++ - + + ++ - 
216O2 - + ++ - - + ++ - 
217O2 - + - - - - ++ ++ 

217O2R - - - - - - + + 
218O2 - ++ ++ - - - + - 
219O2 - ++ ++ - - - - - 
220O2 - ++ ++ ++ + - ++ - 
221O2 - + + + + - - - 
225O2 - - - - - - - - 
226O2 - ++ ++ - - - ++ - 
227O2 - ++ + + - - - - 
228O2 - - + + - + + - 
230O2 - - - - - - ++ - 
231O2 - - - - - - + - 
232O2 - - - + - - + - 
235O2 - - - - - + + - 

235O2R - + - - - + + - 
240O2 - - - ++ - - + ++ 
241O2 - + - - - + ++ ++ 
247O2 - - - - - - - - 
248O2 - ++ - - - - - - 
249O2 - - - - - - ++ ++ 
250O2 - - - - - - - - 
251O2 - ++ ++ - - - ++ - 
252O2 - + - + + - ++ ++ 
253O2 - - - - - - ++ ++ 
258O2 - ++ + - - ++ - - 
259O2 - + - - - - - - 

259O2R - - ++ ++ - - - - 
260O2 - - - + - - - - 
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 Após a confirmação do método da imobilização do substrato cromogénico em 

discos de agarose de baixo ponto de fusão para medição das actividades, e da 

determinação da curva-padrão para o mesmo, tentou aplicar-se o método a diferentes 

extractos proteicos extracelulares. Foram escolhidas várias estirpes para cada 

substrato cromogénico, nomeadamente sempre as duas ou três estirpes mais 

fortemente positivas (ou seja, com melhores crescimentos), as duas estirpes com os 

valores dos dois parâmetros mais próximos de zero, e as duas estirpes com valores dos 

dois parâmetros mais negativos. No entanto, foi impossível tirar qualquer conclusão 

uma vez que não se conseguiu aplicar este método aos extractos proteicos. As únicas 

medições conseguidas foram obtidas ao fim de mais de 40 horas de incubação, o que 

inutilizava o método. A razão mais plausível é o facto de as enzimas cuja actividade 

queremos ler se encontrarem demasiado diluídas no extracto para se conseguir obter 

uma leitura rápida. Mas surgem, no entanto, outros problemas. A fraca 

homogenização do substrato nos discos e a não-padronização do volume dos mesmos 

(os volumes dos discos eram apenas aproximadamente idênticos) podem ter 

contribuído para, mesmo nos casos em que se detectava actividade ao fim das longas 

incubações, essa detecção não era facilmente reprodutível. Assim, uma concentração 

do extracto extracelular poderia constituir uma solução, apesar dos efeitos nefastos 

que poderá ter para as enzimas cujas actividades queremos detectar.  
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2.4 PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

 

 Tendo em conta que o trabalho ficou incompleto, não é difícil prever o que é 

necessário fazer a seguir. Será essencial optimizar o método de detecção das 

actividades enzimáticas, ou optimizar uma forma de concentrar o extracto proteico 

extracelular sem afectar a actividade enzimática. Após esta optimização, será possível 

seleccionar os extractos enzimáticos que possuam melhores actividades e realizar 

alguns ensaios preliminares para testar algumas propriedades interessantes, como, 

por exemplo, a termostabilidade ou os valores óptimos de pH. 

 Os casos mais interessantes poderão passar para uma fase de isolamento do(s) 

gene(s) responsáveis pelas actividades observadas, começando por uma estratégia de 

PCR com primers degenerados universais para as famílias das glicosil hidrolases mais 
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prováveis de exprimirem as mesmas actividades. Esta metodologia poderá não ser 

suficiente, não só porque pode acontecer que a actividade observada é provocada por 

uma enzima que não se enquadra em nenhuma das famílias conhecidas (uma 

perspectiva nada improvável, tendo em conta a rapidez com que novas famílias têm 

sido descritas), mas também porque a degeneração de alguns dos primers pode ser 

um factor limitante que pode impedir toda a reacção de PCR, sem que isso se traduza 

num negativo. Assim, seria essencial testar os primers primeiro com controlos 

positivos para cada uma das famílias. 

 Uma vez identificado o gene, seria interessante cloná-lo num vector de 

expressão e transformá-lo num hospedeiro mesófilo para tentar uma sobre-expressão 

da enzima, algo que ganharia uma relevância ainda mais importante se a enzima em 

questão fosse termostável.  

  

 O simples tamanho da colecção torna todos estes passos de selecção 

sequenciais trabalhosos mas inteiramente necessários. É inevitável que apareçam 

alguns falsos positivos, e falsos negativos que serão indevidamente ignorados. No 

entanto, a estratégia de selecção sequencial é, de resto, uma estratégia 

economicamente viável e, uma vez optimizada, bastante fiável para a descoberta de 

novas enzimas industrialmente interessantes a partir de colecções de elevado número 

de estirpes desconhecidas.. 
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4 ANEXOS 

 

 



Curvas-padrão de BSA em água e em meios com 0,5% celulose e 0,5% amido: 
 

Água y = 0,1147x + 0,413
R2 = 0,9895
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CMC y = 0,0654x + 0,3971
R2 = 0,9684
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Amido y = 0,0705x + 0,3996
R2 = 0,975
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Nos seguintes gráficos AM representa as áreas debaixo das curvas de crescimento no 
meio selectivo respectivo e A0 representa as áreas das curvas no ensaio de controlo 
negativo. As estirpes colocadas no quadrante superior direito são as “mais” positivas 
(++) enquanto que as colocadas no quadrante inferior esquerdo são negativas (-). 
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