
No âmbito do doutoramento em Tecnologias Agro-Industriais da FCT/UNL: 
ESTUDOS DE OPTIMIZAÇÃO DA PRODUÇÃO MICROBIANA DE PROTEASES 
EXTRACELULARES COM APLICABILIDADE EM AGRO-INDÚSTRIAS, realizou-se 
o screening e identificação de microrganismos produtores de proteases 
exracelulares. 

Futuros estudos consistem na optimização da produção das proteases em 
bioreatores (da escala laboratorial à semi-piloto) com estratégias de 
determinação e manutenção das condições óptimas (ambientais,  fisiológicas, 
químicas e reológicas) e recurso a modelos de parâmetros cinéticos. Propõe-
se também a caracterização bioquímica das principais enzimas extracelulares 
produzidas e estudos de viabilidade da sua aplicação em processos agro-
industriais relevantes para a bioeconomia, setores alimentar e dos 
têxteis/curtumes.      

 

As proteases constituem um dos três mais importantes grupos de enzimas 
industriais, representando em vendas cerca de 60% do mercado mundial de 
enzimas. A utilização de enzimas tem vantagens sobre a dos catalisadores 
químicos devido à elevada atividade catalítica, ao elevado grau de 
especificidade relativamente ao substrato, bem como à possibilidade de serem 
produzidas em grandes quantidades e de forma economicamente viável. Em 
particular, a utilização industrial de proteases extracelulares produzidas por 
microrganismos extremófilos é bastante promissora, dado que estas enzimas 
apresentam grande atividade em condições extremas e boa adaptação a 
novos processos produtivos industriais. A utilização destas proteases torna a 
indústria mais ecosustentável, tanto em termos do menor consumo de 
químicos, como na redução de custos do tratamento dos poluentes.  

No âmbito de um projecto científico, foram isoladas várias estirpes microbianas 
de um banho alcalino (pH 9,45) de purga de uma indústria de curtumes e 
seleccionadas as estirpes produtoras de proteases que se designaram por 
BMR1 e BMR2. 
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Quebram ligações peptídicas (EC.3.4…) 

 Classificação: 

 Acção catalítica: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Centro activo: 
 

 

 

 

 

 Carga 

 Peso molecular 

 Especificidade em relação ao substrato 
 

 

 

endopeptidases 

peptidases 

Proteases 

exopeptidases 

 aspárticas (EC.3.4.23) - renina 

 cisteínicas (EC.3.4.22) - papaina 

 serínicas (EC.3.4.21) - subtilisina, quimotripsina 

 metalo-protease (EC.3.4.24)               e outras. 

Amino- 
Carboxi- peptidases 

  Testes bioquímicos (API, Analytical Profile Index)  

  API 20E, interobacterias (BioMérieux); 

  API 50CH, metabolismo dos hidratos de carbono;  

  Software APILAB Plus v 3.2.2. 

  Análise de ácidos gordos por cromatografia gasosa  
 (FAME-GC) 

  Método TSBA40. 

  Sherlock v 4.0 Microbial Identification System (MIDI   Inc. 
Newark, DE). 

  Técnicas de biologia molecular:  

 Extração de DNA (innuPREP Bacteria DNA Kit -  Analytik 
Jena) 

 Amplificação por PCR do gene ribossomal 16S; 

 Sequenciação do fragmento 16S rRNA;  

 Identificação do microrganismo com recurso a bases de 
dados. 
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  Identificação morfológica dos microrganismos: 

 Formam esporos 

 Gram positivos 

  Identificação Bioquímica, API:   

 
 

 

 

 

 

  

 

FAME-GC: 

    CCMI 1253   similaridade  89,3%  

 Biologia molecular 

 

 

 Microrganismo                                   % similaridade 

 CCMI 1253                99,2%     

 CCMI 1254                98,6%  
Bacillus subtilis 

Bacillus subtilis 

Identificação dos microrganismos isolados por serem produtores 

de proteases extracelulares. 

Bacillus halotolerans 

Bacillus mojavensis 

Bacillus subtilis 

Resultados API 20E e API 50CH 

CCMI 1253 (BMR2) e CCMI 1254 (BMR1) 

BMR2 

BMR1 

BMR1 BMR2 

BMR2 

Os microrganismos produtores de proteases 

extracelulares foram isolados dum banho de purga 

duma indústria de curtumes, identificados como 

Bacillus subtilis e depositados como CCMI 1253 (BRM2) 

e CCMI 1254 (BMR1), na Coleção de Culturas de 

Microrganismos Industriais do INETI. 

Microrganismo                              % similaridade 

CCMI 1253            100,0% 

CCMI 1254              99,9% 

+ Blast/NCBI 

BMR1 BMR2 Marcadores 

Eletroforese em  gel de agarose 


