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INDUÇÃO DA EXPRESSÃO in vivo E CARACTERIZAÇÃO CINÉTICA DA 
FOSFATASE ÁCIDA DE Enterobacter sp . ISOLADA DE RAÍZES DE ORQUIDÁCEAS 

 

RESUMO – A capacidade de bactérias endofíticas em solubilizar fosfato inorgânico é 
alvo de grande interesse por parte dos microbiologistas, uma vez que as fosfatases são 
responsáveis por hidrolisar compostos orgânicos produzindo fósforo solúvel. Dessa 
forma, a fosfatase ácida ligada à membrana (MBAP) foi obtida a partir de Enterobacter 
sp. isolada de raízes de Cattleya walkeriana (Orchidaceae) e identificada pelo 
seqüenciamento do gene 16S rRNA. A expressão da enzima mostrou-se estritamente 
regulada pelo fósforo (expressão ideal em 7 mm). O pH ótimo aparente (3,5) não foi 
afetado pela concentração de p-nitrofenilfosfato. Em pH 3,5, a enzima é uma 
fosfomonidrolase inespecífica capaz de hidrolisar  os substratos PNPP (61,2 U/mg), 
ATP (19,7 U/mg), e o pirofosfato (29,7 U/mg), com K0.5 de 0,06 mM, 0,11 mM e 0,08 
mM, respectivamente. A enzima exibi cinética "Michaelina" para o pNPP (n=1,2). Para o 
ATP e o pirofosfato interações sítio-sítio foram observadas com n=1,6 e 2,3, 
respectivamente. Os íons de magnésio foram potentes estimuladores (K0.5=2,2 mM), 
enquanto o arsenato e o fosfato foram potentes inibidores competitivos. A atividade 
PNPPase foi inibida pelo EDTA, mas não pelo cálcio, levamisol, zinco, cobalto e p-
hidroximercuribenzoato. A entalpia de inativação térmica foi da ordem de 77,5 kcal.mol-
1. Os resultados sugerem que a produção da fosfatase ácida ligada à membrana 
representa um mecanismo de solubilização do fosfato mineral aumentando a 
disponibilidade de nutrientes para as plantas. 

 
Palavras-chave: fosfatase ácida, pirofosfatase, atpase, Enterobacter sp.  
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INDUCTION OF EXPRESSION in vivo AND CHARACTERIZATION OF ACID 
PHOSPHATASE KINETICS OF Enterobacter sp. ISOLATED FROM ROOTS OF 

Orchidaceae 
 

ABSTRACT  - The ability of endophytic bacteria in solubilizing inorganic phosphate is of 

great interest by microbiologists since phosphatases are responsible for catalyzing the 

hydrolysis of organic compounds producing soluble phosphorus. Thus, the membrane-

bound acid phosphatase (MBAP) was obtained from Enterobacter sp. isolated from 

Cattleya walkeriana (Orchidaceae) roots and identified by the 16S rRNA gene 

sequencing analysis. The enzyme expression was demonstrated to be strictly regulated 

by phosphorus (optimal expression at 7 mM). The enzyme was obtained by 

centrifugation at 100.000g for 1 h at 4ºC. The apparent optimal pH (3.5) was not affect 

by p-Nitrophenyl phosphate concentration. At pH 3.5, the enzyme showed a broad 

substrate specificity hydrolyzing different substrates such as PNPP (61.2 U/mg), ATP 

(19.7 U/mg), and pyrophosphate (29.7 U/mg), with K0.5 values of 0.06 mM, 0.11 mM and 

0.08 mM, respectively. The hydrolysis of PNPP by the enzyme exhibited "Michaelian" 

kinetics with n= 1.2. For ATP and pyrophosphate site-site interactions were observed 

with n= 1.6 and 2.3, respectively. Although magnesium ions were stimulatory (K0.5= 2.2 

mM), arsenate and phosphate were a powerful competitive inhibitor. The PNPPase 

activity was inhibited EDTA but not by calcium, levamisole, zinc, cobalt and p-

hydroxymercurybenzoate. The ∆H for thermal inactivation was 77.5 kcal.mol-1. Our 

results suggest that the production of a membrane-bound acid phosphatase might be 

one mechanism of mineral phosphate solubilization turn it´s nutrients availability to 

plants. 

 

Key Words:  acid phosphatase, pyrophosphatase, atpase, Enterobacter sp. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O fósforo (P) é um nutriente essencial que participa tanto da estrutura de 

macromoléculas quanto das funções bioquímicas e fisiológicas das células. Por meio de 

transformações dos compostos fosfatados e reações de solubilização do fósforo 

inorgânico e de mineralização do fósforo orgânico, forma-se o fosfato solúvel, o qual é 

utilizado no crescimento e desenvolvimento das plantas (BERTON et al., 1997).  

Rizobactérias promotoras de crescimento de plantas são bactérias de vida livre 

no solo que podem ser encontradas na rizosfera, na superfície ou em associação com 

as raízes, e podem implementar a extensão ou qualidade do crescimento da planta de 

maneira direta ou indireta (AHMAD et al., 2008). Atualmente, o uso de microrganismos 

endofíticos tem sido empregado como uma alternativa para disponibilizar fontes de 

nutrientes às plantas, e em metodologias de controle de patógenos. 

A capacidade das bactérias endofíticas em solubilizar fosfato inorgânico é alvo 

de grande interesse de vários pesquisadores. Segundo HALMANN et al.,(1997), o 

gênero Enterobacter é um dos grupos mais comuns de bactérias endofíticas isoladas de 

tecidos vegetais (VERMA et al., 2001; LACAVA et al., 2004; SHENG et al., 2008a). Os 

efeitos benéficos da solubilização de fosfato em culturas de bactérias têm sido muito 

bem documentados, como por exemplo, para favorecer o crescimento de plantas 

leguminosas e não-leguminosas (VESSEY, 2003) ou se diminuir o uso de fertilizantes 

fosfatados solúveis, mediante melhor aproveitamento do nutriente (IGUAL et al., 2001). 

A solubilização de fosfatos orgânicos, também chamada mineralização, ocorre a 

partir de restos vegetais e animais contendo elevados teores de compostos fosfatados. 

Essa mineralização é promovida por enzimas conhecidas como fosfomonohidrolases, 

responsáveis por catalisar a hidrólise dos compostos orgânicos produzindo fósforo 

solúvel e são conhecidas por hidrolisar mono ou diésteres fosfóricos (FEDER, 1973). 

São classificadas em ácidas, neutras ou alcalinas de acordo com o pH ótimo de 

atuação (DVORAK et al., 1988). A maioria das informações atuais sobre 
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fosfomonohidrolases na família Enterobacteriaceae foi obtida a partir de estudos 

realizados em Escherichia coli e Salmonella typhimurium. (DASSA et al., 1982). 

Vários microrganismos produtores de fosfatase têm sido estudados como o 

Mycobacterium tuberculosis (SALEH e BELISLE, 2000), Aspergillus ficuum (SHIEH et 

al., 1969),  A. fumigatus (BERNARD et al., 2002) e Lactobacillus curvatus (MAGBOUL e 

McSWEENEY,1999). Nos membros da família Enterobacteriaceae, a atividade 

fosfatásica é uma característica constante (COCKS e WILSON, 1972; SATTA et al., 

1988), entretanto, diferentes comportamentos enzimáticos foram observados em 

diferentes espécies (COCKS e WILSON, 1972; POMPEI et al., 1993), sendo, escassos 

estudos com o gênero Enterobacter sp. 

As enzimas obtidas de microrganismos têm despertado grande interesse em 

pesquisadores da área biotecnológica. Estudos sobre funcionamento, estrutura e 

utilização, somam-se ao emprego de técnicas de engenharia genética, o que tem 

gerado grande interesse na utilização destes microrganismos para a produção de 

enzimas como biofertizantes e para fins industriais (SAID e PIETRO, 2004). 

Dessa forma, a investigação das fosfatases do gênero Enterobacter sp. poderia 

fornecer informações sobre a fisiologia, evolução dessas enzimas e sua regulação, e 

também em estudos evolutivos no genoma enterobacteriano (GROISMAN et al., 1992), 

além do seu uso como uma ferramenta para a biorremediação em microbiologia 

ambiental (MACASKIE et al., 1992; ROSSOLINI et al., 1998). Assim, o objetivo do 

estudo foi induzir a expressão e caracterizar cineticamente a enzima fosfatase ácida do 

gênero Enterobacter sp. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Importância do fósforo 
 

Fósforo é um nutriente essencial requerido em alto nível pelos seres vivos para o 

seu crescimento e desenvolvimento (POMMERENING, 1997). Este elemento participa 

no armazenamento e transferência de energia, na fotossíntese, no processo de 

transporte de elétrons, na regulação de atividade enzimática, na síntese de açúcar e no 

transporte de carboidratos. É um macronutriente que limita o crescimento de plantas, e 

ao contrário do nitrogênio, não pode ser obtido na forma atmosférica (EZAWA et al., 

2002). 

Os minerais fosfatados primários são as fontes naturais de fósforo, e este pode 

ser encontrado no solo tanto na forma inorgânica como orgânica, dependendo dos 

fatores e processos durante a formação do solo. O fósforo inorgânico do solo pode ser 

encontrado ligado ao ferro, alumínio e cálcio, adsorvido a argilas silicatadas do tipo 1:1, 

adsorvido à matéria orgânica do solo através de pontes de cátions (compostos 

ternários) e, principalmente, ligado a oxihidróxidos de ferro e alumínio (PARFITT, 1978), 

resultando em baixos teores na solução do solo. 

Apesar dos teores totais de P no solo serem altos em relação aos necessários 

para as plantas, apenas uma pequena fração possui baixa energia de ligação e forma 

compostos insolúveis com alumínio e ferro, nos solos ácidos; enquanto nos solos 

alcalinos, forma reserva solúvel quando ligado ao cálcio e magnésio. Portanto, devido a 

sua reatividade, a quantidade total de P no solo pode ser alta, mas indisponível para a 

captação das plantas (LÓPEZ-BUCIO et al., 2002). 

A maioria do fósforo orgânico do solo é encontrado na forma de fosfatos de 

inositol, seguido dos fosfolipídios e ácidos nucléicos (RHEINHEIMER, 2000). E este é 

absorvido pelas plantas na sua forma inorgânica (H2PO4
-) que se origina da 

solubilização de minerais fosfatados e da mineralização da matéria orgânica 

(GATIBONI, 2003; SCHUMACHER, 2003). 



4 

 

 

A adubação fosfatada no solo é bastante dispendiosa e também pode acarretar 

problemas ao meio ambiente. Por isso, devem-se realizar esforços para melhorar a 

absorção e disponibilidade pelas plantas, o que pode ser feito pelo controle do pH e 

pelo uso de microrganismos que possibilitem melhor aproveitamento do fósforo. 

A biomassa microbiana assimila P solúvel, e impede que a adsorção ou fixação 

(KHAN e JOERGESEN, 2009) na comunidade microbiana, influencie na fertilidade do 

solo por meio de processos de decomposição, mineralização, armazenamento e 

liberação de nutrientes. Os microorganismos aumentam a disponibilidade de P às 

plantas por mineralização do P orgânico no solo e solubilização de precipitados de 

fosfatos (KANG et al., 2002; PRADHAN e SUKLA, 2005; CHEN et al., 2006).  

 

2.2. Microrganismos 

 

Praticamente todos os processos bioquímicos que ocorrem no meio ambiente 

envolvem microrganismos, que possuem um papel único no funcionamento do 

ecossistema e na manutenção da sustentabilidade na biosfera. Os microrganismos são 

muito conhecidos por sua habilidade em realizar reações bioquímicas e por 

disponibilizar elementos nutricionais para as plantas e animais (PAUL e CLARK, 1989). 

Segundo SILVA FILHO (1998), uma parcela importante da comunidade 

microbiana edáfica possui habilidade em mineralizar fosfatos orgânicos e solubilizar 

fosfatos inorgânicos, permitindo a liberação de fósforo assimilável pelas plantas. Tais 

microrganismos apresentam potencial de utilização como inoculantes, podendo 

maximizar o desenvolvimento vegetal (SAHIN et al., 2004; SOUCHIE et al., 2005a) e 

ainda, atuar no controle biológico de inúmeras doenças vegetais (HALLMAN et al., 

1997; M´PIGA et al., 1997) e na biorremediação de áreas poluídas (NEWMAN e 

REYNOLDS, 2005). 

Há mais de um século vários pesquisadores vêm investigando a habilidade de 

alguns microrganismos em dissolver fosfato mineral indisponível às plantas tais como 

fosfato de tri-cálcio e/ou a hidroxiapatita na forma de biofertilizante (KLOEPPER et al., 
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1989) visando encontrar um produto ideal que não acarrete contaminação ambiental 

(SUSLOV, 1982), pois o processo tradicional de produção de fertilizantes é prejudicial 

ao meio ambiente devido a emissão de poluentes aqüíferos e ambientais prejudiciais 

aos seres vivos (SONG et al., 2008).  

Bactérias promotoras de crescimento em plantas são encontradas no solo e na 

rizosfera e podem beneficiar o crescimento vegetal mediante diferentes mecanismos 

(GLICK, 1995), sendo a capacidade de solubilização do fósforo, uma das características 

mais importantes associadas à nutrição de plantas, devido aos impactos ambientais 

negativos dos fertilizantes químicos e ao aumento de custo. Dessa forma, a utilização 

de bactérias promotoras de crescimento em plantas é vantajosa para práticas agrícolas 

sustentáveis. 

Diversos microrganismos rizosféricos podem solubilizar fósforo em meio de 

cultura pura (WHITELAW et al., 1999; WAKELIN et al., 2004; SOUCHIE et al., 2006). 

Dentre as bactérias capazes de sintetizar substâncias reguladoras de crescimento 

vegetal estão as bactérias dos gêneros Bacillus (GUTIERREZ-MAÑERO, 1996), 

Azospirillum, Xanthomonas, Rhizobium e das espécies Alcaligenes faecalis, 

Enterobacter cloacae, Acetobacter diazotrophicus, Bradyrhizobium japonicum (KHALID 

et al., 2004) e Pseudomonas putida (BARAZANI e FRIEDMAN, 1999). 

Pseudomonadaceae, Enterobacteriaceae, Flavobacteriaceae, Burkholderiaceae, 

Xanthomonadaceae e Bacillaceae são famílias conhecidas em associação planta-

bactéria (LIBBERT e RISCH, 1969; GARBEVA et al., 2001; HALDA-ALIJA, 2003; 

LOIRET et al., 2004; PARK et al., 2005; UNNO et al., 2005; YOUNG et al., 2005). 

Segundo SILVA FILHO (1998), a população de microrganismos solubilizadores de 

fosfatos existentes nos solos está entre 104 e 107 g-1 de solo. 

Rizobactérias promotoras de crescimento em plantas são bactérias que 

colonizam raízes de plantas e que podem utilizar diversos mecanismos específicos para 

promover a redução de patógenos (KOKALIS-BURELLE et al., 2006). Algumas das 

principais rizobactérias promotoras de crescimentos em plantas são: Pseudomonas 

spp., espécies de Bacillus, Bradyrhizobium; Acetobacter, Enterobacter cloacae e 

Burkholderia cepacia (MARIANO et al., 2004). 
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Atualmente, existem 22 espécies do gênero Enterobacter (EUZÉBY, 2009), 

incluindo E. agglomerans, E. cloacae, E. aerogenes e E. gergoviae, e a diferenciação 

entre essas espécies baseia-se em técnicas bioquímicas, sorológicas e moleculares 

(FARMER et al., 1980; FARMER e KELLY, 1992; IVERSEN et al., 2004).  

As espécies de Enterobacter podem ser encontradas em diversos ambientes. O 

E. aerogenes é encontrado na água, no esgoto, na terra e em produtos leiteiros; já o E. 

cloacae pode ser encontrado também em carnes. As espécies E. aerogenes e E. 

cloacae são freqüentemente isoladas de fezes humanas e de animais, mas não há 

relatos de serem patógenos entéricos, podendo ser isoladas como agentes oportunistas 

na urina, secreções e tratos respiratório e geniturinário, em indivíduos enfermos (HOLT 

et al., 1994). O E. sakazakii é considerado um patógeno oportunista comumente 

associado a formas graves de meningitis (BAR-OZ et al., 2001). 

E. cloacae faz parte da flora normal do trato gastrointestinal de 40 a 80% das 

pessoas, e está amplamente distribuída no meio ambiente como em animais, água, 

esgoto e solo (TORTORA, 2005). 

Segundo HALMANN et al. (1997), o gênero Enterobacter é um dos grupos mais 

comuns de bactérias endofíticas isoladas de tecidos vegetais.  Enterobacter ludwigii foi 

isolada da gramínea chilena Lolium perenne (SHOEBITZ et al., 2008) e verificaram se 

tratar de uma rizobactéria diazotrófica, solubilizadora de fósforo. SHENG et al., (2008) 

identificaram e isolaram Enterobacter sp. 12J1 capaz de colonizar e promover 

crescimento nas culturas de trigo, milho e ainda biodegradar o pireno, um 

hidrocarboneto aromático contaminante de solo. Os autores citaram a utilidade adicional 

de bactérias promotoras de crescimento em plantas para a biorremediação. 

Enterobacter cloacae, são bacilos gram negativos, anaeróbios facultativos. A 

nomenclatura de E. cloacae complex é baseada na hibridização do genoma DNA-DNA 

e características fenotípicas. Atualmente, seis espécies têm sido atribuídas ao 

complexo Enterobacter, incluindo Enterobacter asburiae, Enterobacter cloaceae. 

Enterobacter hormaechei, Enterobacter kobei, Enterobacter ludwigii, e Enterobacter 

nimipressuralis. 
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Na década de 80, COOTHER e DOWING, (1986) demonstraram a 

patogenicidade de E. cloacae em cebolas armazenadas. No Brasil, a fitopatogenicidade 

desta bactéria foi comprovada em melões coletados no Nordeste do país (ROBBS et. 

al., 1995). Esta também foi descrita como antagonista de Pythium. 

Bactérias do gênero Enterobacter também são citadas como endofíticos em 

plantas de Citrus jamphiri (GARDNER et al., 1982), Zea mays L. (FISHER et al., 1992), 

Citrus reticulata cv. Blanco (LAVADA et al., 2004),  e arroz (VERMA et al., 2001). 

Diversas Enterobacter spp. são rizobactérias endofíticas promotoras de crescimento.   

A fim de suprir as necessidades de crescimento, os microrganismos 

desenvolveram um sistema que os capacita obter fósforo quando as quantidades de 

fosfato inorgânico do meio estão indisponíveis ou limitantes (LUGTENBERG, 1975).  

 É importante destacar que altas concentrações de bactérias solubilizadoras de fósforo 

têm sido encontradas na rizosfera de plantas quando comparada aos valores 

encontrados no solo não rizosférico (RODRIGUEZ e FRAGA, 1999). 

Devido à facilidade de controle das condições de cultivo e da enorme 

biodiversidade em relação às enzimas extraídas de tecidos animais e vegetais e da 

utilização de técnicas de engenharia genética, o interesse na utilização destes 

microrganismos para a produção de enzimas com fins industriais. (SAID e PIETRO, 

2004). 

MIKANOVÁ e NOVÁKOVÁ (2002) realizaram um estudo para verificar a atividade 

de bactérias solubilizadoras de fósforo em meio de cultura com doses de KH2PO4 (0; 5; 

10; 15; 20 e 25 mmol L-1 de P). Foram avaliados nove isolados, dos quais seis 

conseguiram solubilizar mais do que a metade de fosfato tricálcico adicionado ao meio 

(40 mg L-1) e apenas um isolado conseguiu solubilizar completamente o fosfato tricálcio 

adicionado e não apresentou sua atividade afetada pelas quantidades de fosfato solúvel 

adicionado. Outro isolado estudado apresentou sua atividade afetada com 5 mmol L-1 

de fósforo. 
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2.3.  Fosfatases 

 

As fosfatases são fosfomonohidrolases inespecíficas que utilizam como 

substratos fosfomonoésteres, as quais estão amplamente distribuídas na natureza, 

tendo sido encontradas em animais, vegetais (FERREIRA et al., 1999) e em 

microorganismos (GONZÁLES et al., 1993).  

As fosfatases bacterianas são enzimas secretadas e produzidas como proteínas 

periplasmáticas solúveis ou ligadas à membrana, que geralmente são capazes de 

desfosforilar a estrutura de um substrato e exibir atividade catalítica ótima em valores 

de pH ácidos, neutros  e alcalinos (ROSSOLINI et al., 1998). Muitas das enzimas 

fosfatases microbianas são secretadas para fora da membrana plasmática, onde são 

liberadas em forma solúvel, outras são mantidas ligadas a membrana (BEACHAM, 

1979; WANNER, 1996) e outras ainda, encontradas no citoplasma e  envolvidas em 

reações de desfosforilação que ocorrem durante sinais de transdução e vias 

metabólicas dos microrganismos (STOCK et al., 1995).  

A classificação das fosfatases, incluindo aquelas de origem bacteriana, é 

baseada em critérios bioquímicos e biofísicos da enzima, como pH ótimo (ácido, neutro 

ou alcalino), especificidade de substrato (específico ou não específico) e tamanho 

molecular. Seguindo o critério de pH ótimo, as fosfatases são divididas em dois grandes 

grupos, o grupo das fosfatases alcalinas, com pH ótimo na faixa de 8 a 10,5 e o grupo 

das fosfatases ácidas com pH ótimo de 2,5 a 6 (DVORAK et al., 1988). 

O centro ativo é constituído por grupos funcionais, como cadeias laterais de 

aminoácidos específicos, íons metálicos e coenzima; importantes para ligação do 

substrato ao sítio catalítico por interações iônicas, pontes de hidrogênio e 

posicionamento preciso para otimização da energia de ligação no estado de transição. 

A presença de metais na molécula enzimática é essencial tanto para a preservação da 

estrutura como para sua atividade máxima auxiliando na orientação e/ou estabilização 

dos estados de transição das metaloenzimas (NELSON e COX, 2006). As fosfatases 

podem ser constitutivas ou induzidas por fosfato. As fosfatases induzidas são 
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sintetizadas apenas na presença de concentrações limitantes de fosfato; sendo as 

constitutivas sintetizadas independentemente da composição do meio que atuam 

(ESPOSITO; AZEVEDO, 2004). 

A atividade da fosfatase ácida foi detectada pela primeira vez em 1931 por 

ROCHE, que analisou a presença de uma enzima em eritrócitos capazes de hidrolisar a 

ligação de ésteres de fosfato do monofenilfosfato e monoalquilfosfato, com pH ótimo 

entre 5,6 e 6,0; sendo que esta fosfatase possuía características diferentes das 

encontradas em glóbulos brancos, que apresentavam pH ótimo de atuação na região 

alcalina, entre 8,8 e 9,0. 

As atividades fosfatásicas têm sido estudadas em vários microrganismos, desde 

bactérias como, por exemplo, Lactobacillus curvatus (MAGBOUL e McSWEENEY, 

1999), Mycobacterium tuberculosis (SALEH e BELISLE, 2000) e em fungos como 

Aspergillus ficuum (SHIEH et al., 1969), Aspergillus nidulans (HARSANYI e DORN, 

1972) e Aspergillus fumigatus (BERNARD et al., 2002). A maioria das informações 

atuais sobre fosfohidrolases bacterianas foi obtida a partir de estudos realizados em 

Escherichia coli ou S. enterica e S. typhimurium modelos de célula procarionte e, 

mesmo nestes modelos, ainda é crescente o conhecimento sobre as atividades 

fosfatásicas e os papéis das enzimas são conhecidos apenas parcialmente (WANNER, 

1996). As informações sobre fosfohidrolases de outras espécies bacterianas são 

consideravelmente limitadas. 

Nos membros da família Enterobacteriaceae, a atividade fosfatásica é uma 

característica constante (COCKS e WILSON, 1972; SATTA et al., 1988), mas diferentes 

padrões enzimáticos foram observados em diferentes espécies (COCKS e WILSON, 

1972; POMPEI et al.,1993). Essas diferenças foram confirmadas em nível molecular, no 

caso de Escherichia coli e Salmonella typhimurium, que foram melhores caracterizados 

entre as espécies enterobacterianas. 

A caracterização das diferentes fosfatases que evoluíram nas enterobactérias 

pode fornecer informações importantes sobre a fisiologia, a evolução dessas enzimas, 

mecanismo de regulação, além da contribuição relevante nos estudos evolutivos do 

genoma enterobacteriano (GROISMAN et al., 1992).  
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Em contraste com a maioria dos grupos de importância para saúde humana, 

referências sobre a avaliação da atividade de fosfatases na família Enterobacteriaceae 

são escassas na literatura, principalmente relacionadas ao gênero Enterobacter.  

Dessa forma, o interesse em fosfohidrolases bacterianas não está apenas 

relacionado às suas múltiplas funções na biologia das células de procarióticos e para as 

suas participações ocasionais na patogenicidade microbiana, mas também para a 

possibilidade em explorar estas enzimas como instrumentos de investigação em 

enzimologia (KIM e WYCKOFF,1991; OSTANIN et al., 1992; ROSSOLINI et al., 1998), 

na regulação da expressão gênica (TOUATI et al., 1987; MAKINO et al., 1994; 

ROSSOLINI et al., 1998); paradigmas para a evolução molecular (COCKS e WILSON, 

1972; DASSA et al., 1990; ROSSOLINI et al., 1998); marcadores para a taxonomia 

bacteriana e de identificação (SHIBATA et al., 1986; THALLER et al., 1992; ROSSOLINI 

et al., 1998); marcadores em imunologia e biologia molecular (ROSSOLINI et al., 1998) 

e ferramentas para a biorremediação em microbiologia ambiental (MACASKIE, 1990; 

MACASKIE et al, 1992; ROSSOLINI et al., 1998). Portanto, o estudo das fosfatases 

microbianas continua sendo um campo ativo, com relevância para os diversos aspectos 

da fisiologia microbiana e da biotecnologia (ROSSOLINI et al., 1998). 

 

2.4. Aplicações 

 

A descoberta das enzimas reporta-se ao início do século XIX, mas somente em 

meados de 1950 ocorreram grandes avanços na tecnologia de enzimas. A evolução da 

bioquímica deu origem a uma compreensão mais ampla da grande variedade de 

enzimas presentes nas células vivas e de seu modo de ação.  

As enzimas microbianas possuem vantagens sobre as enzimas equivalentes de 

origem animal ou vegetal, apresentando menor custo de produção, possibilidade de 

produção em larga escala (fermentadores industriais), além de atuarem em um amplo 

espectro de características físico-químicas. A diversidade de microrganismos existentes 

justifica a busca por novos produtores de enzimas (LIMA, 2001; CARVALHO et al., 

2005). 
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Enzimas são também empregadas como medicamentos, como por exemplo, a 

asparaginase utilizada no tratamento da leucemia. O mercado mundial de 

biocatalisadores, atualmente avaliado, em US$ 1,5 bilhões tem previsões de 

crescimento continuado em resposta às demandas por processos industriais que geram 

menor impacto ambiental, menor consumo energético e produtos de melhor qualidade 

(GODFREY, 2003). 

A tarefa fundamental da fixação do nitrogênio atmosférico molecular é levada a 

efeito por bactérias dos gêneros Rhizobium, Bradyrhizobium e Frankia, que vivem em 

associações simbióticas com plantas leguminosas, como o feijão e a soja. Estas 

bactérias, que são encontradas no solo, infectam naturalmente plantas hospedeiras 

formando nódulos e se proliferam nas raízes. Este mecanismo natural de infecção tem 

sido utilizado, há quase cem anos, para aumentar a fertilidade do solo através da sua 

inoculação com bactérias fixadoras de nitrogênio produzidas industrialmente por 

processos fermentativos (GLAZER e NIKAIDO, 1995). 

Entre a grande diversidade de enzimas existentes obtidas a partir de 

microrganismos, se destacam as fosfatases e as fitases, as quais estão envolvidas em 

vários processos metabólicos e aplicações biotecnológicas. O P orgânico é 

transformado em P solúvel pela ação das fosfatases, enzimas que catalizam a hidrólise 

de ésteres de fosfatos, liberando fosfato solúvel. As fosfatases são secretadas pelas 

raízes das plantas e pelos microrganismos do solo (NAHAS et al., 1994). As novas 

aplicações emergentes têm ajudado a impulsionar a procura por enzimas, sendo grande 

parte desta contribuição pelo aumento da utilização de enzimas fitases em combate a 

poluição por fosfato (VATS e BANERJEE, 2004). 

Sabe-se que a maior parte do fósforo (P) contido nos ingredientes de origem 

vegetal está na forma de fitato, e apenas 30% do P em vegetais está disponível para os 

não-ruminantes (NRC, 1994). Isso se deve à quantidade de P que está preso à 

molécula de ácido fítico, e a habilidade de formar complexos insolúveis com importantes 

minerais como cálcio, zinco e magnésio e também com proteínas, desta forma o ácido 

fítico é considerado um constituinte antinutricional, que reduz a biodisponibilidade 

desses minerais (MAGA, 1982). A utilização de enzimas que hidrolisam o fitato, como a 
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fitase seria uma alternativa para melhorar o valor nutricional de muitos alimentos 

vegetais (SEGUEILHA et al., 1992). 

Ambientalmente, a utilização destes microrganismos pode ser preferível ao uso 

de fertilizantes e pesticidas, não somente devido ao menor custo e tempo, mas por 

contribuir com um sistema agrícola sustentável e a redução dos problemas associados 

ao uso de produtos químicos (CATTELAN e GRASSANO, 2007; AVIS et al., 2008; 

SOLANO et al., 2008). Outra propriedade promissora desempenhada por bactérias 

promotoras de crescimento em plantas é seu auxílio na fitorremediação. As mesmas 

linhagens bacterianas capazes de incrementar a produtividade de algumas culturas são 

capazes também de atuar na biodegradação de nove poluentes carcinogênicos e 

persistentes em ecossistemas, a exemplo do isolado Enterobacter sp. 12J1 capaz de 

remover o hidrocarboneto aromático pireno e colonizar plantas de milho e trigo (SHENG 

et al., 2008a). 

A inoculação de microrganismos solubilizadores de fosfatos no solo tem sido 

sugerida como alternativa para substituir ou diminuir o uso de fertilizantes fosfatados 

solúveis, mediante melhor aproveitamento dos fosfatos naturais (IGUAL et al., 2001; 

VESSEY, 2003),  existentes ou adicionados ao solo e dos formados pela aplicação de 

fontes solúveis, para incrementar a concentração de fósforo solúvel na rizosfera e 

promover a nutrição das plantas com fósforo (PEIX et al., 2001; GYANESHWAR et al., 

2002). 

O interesse industrial por tecnologias enzimáticas vem aumentando, 

especialmente nas áreas de engenharia de proteínas e enzimologia em meios não 

convencionais, as quais ampliaram consideravelmente o potencial de aplicação das 

enzimas como catalisadores em processos industriais. A indústria química brasileira 

importa a maior parte das enzimas biocatalizadoras de matérias auto-sustentáveis 

(LIMA et al., 2001; FERNANDES et al., 2004). Entre os processos de maior interesse 

estão as reações de hidrólise, de síntese e de interesterificação de lipídios por meio das 

lipases (CASTRO et al., 2004). O elevado potencial de aplicação das lipases é 

justificado pela sua capacidade de utilização de uma ampla gama de substratos, sua 

estabilidade frente à temperatura, pH e solventes orgânicos e enantiosseletividade 
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(FERNANDES et al., 2004). O reconhecimento dessas vantagens tem proporcionado 

um aumento considerável na produção e comercialização de lipases, resultando no 

desenvolvimento de tecnologias alternativas consistentes para utilização no setor 

industrial (CASTRO et al., 2004). 

A identificação de novas fontes microbianas, principalmente não tóxicas ao 

organismo humano, é de interesse estratégico, pois, além de garantir o suprimento de 

enzimas aos mais variados processos industriais, torna possível o desenvolvimento de 

novos sistemas enzimáticos que não podem ser realizados a partir de enzimas vegetais 

ou animais (OLIVEIRA et al., 2006). 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Isolamento e identificação do microrganismo 
 

Bactérias foram extraídas do velame de raízes da orquídea nativa Cattleya 

walkeriana no Laboratório de Bioquímica de Microrganismos e Plantas (Depto. 

Tecnologia) da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias – FCAV, Campus 

Jaboticabal. O processo de isolamento foi efetuado conforme descrito por 

TSAVKELOVA et al. (2007) e, em seguida, as bactérias foram submetidas à prova de 

solubilização de fósforo em meio de cultura NBRIP sólido (NAUTIYAL, 1999), por meio 

da formação do halo ao redor da colônia. O isolado EndW37 foi selecionado e 

identificado por meio do sequenciamento parcial do gene 16S rRNA. (GALDIANO 

JÚNIOR, 2008). 

Preliminarmente, a seqüência foi submetida à consulta de similaridade de 

nucleotídeos, com seqüências depositadas no banco de dados GenBank acessado 

através do “site” do NCBI (”National Center for Biotecnology Information”). A ferramenta 

utilizada para esta consulta foi o BLAST local - “Basic Local Alignment Search Tools”. 

Cada sequência de DNA distinta obtida foi definida como Unidade Operacional 

Taxonômica (OTU). As sequências foram alinhadas pelo programa CLUSTALX v.1.81 
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(THOMPSON et al., 1997) e submetidas à análise de agrupamento filogenético. Os 

filogramas foram construídos utilizando o método da distância com algoritmo “Neighbor-

Joining” SAITOU; NEI (1987) e o modelo de substituição de nucleotídeos Kimura 2-P 

(KIMURA, 1980). As matrizes de distância foram processadas pelo programa MEGA, 

version 2.1 (KUMAR et al., 2001) com bootstrap de 1.000 repetições.  

 

3. 2. Manutenção do Microrganismo 
 

Os microrganismos foram mantidos em meio DYGS, em placas de petri, 

contendo glicose (2 g/L), peptona (1,5 g/L), extrato de levedura (2 g/L), KH2PO4 (0,5 

g/L), MgSO4 .7H2O (0,5 g/L), ácido glutâmico (1,5 g/L), agar (9g/L), pH 6,8,  em estufa 

B.O.D a 30° C.  

 

3.3. Indução da expressão da atividade da fosfatase ácida 
 

Enterobacter sp. EndW37 foi cultivada em meio Czapeck líquido contendo: 

glicose 20 (g/L); NaNO3 (2,0 g/L); MgSO4.7H2O (0,5 g/L); KCl (0,5 g/L); FeSO4 (0,01 

g/L); em diferentes concentrações de fosfato de potássio KH2PO4 entre 0,1 e 20 mM, 

pH 6,8.  O meio líquido Czpeck foi mantido por 72 horas, sob constante agitação 

rotativa em 140 rpm, a 30° C, em erlenmeyers de 250  mL. 

 

3.4. Obtenção da fosfatase ácida 

 

A incubação foi realizada a 36° C, por 24 horas, e mantidos sob agitação (140 

rpm). As bactérias foram recuperadas através de centrifugação a 10.000 x g, a 4°C, por 

10 minutos. O sobrenadante e o precipitado contendo as células bacterianas foram 

coletados para análise. No precipitado foram feitas duas lavagens em tampão acetato 

0,1 M, pH 6,0  e centrifugado novamente  a 10.000 x g,  
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 4°C, por 10 minutos, no final   foi adicionado 5 m L de tampão acetato 0,1 M, pH 

6,0,  e o mesmo foi submetido à ultra sonicação, em aparelho Branson sonifier 250, a 

50 micropulsos por minuto com ciclos de 1 minuto para rompimento das células. 

Após o rompimento das células a amostra foi centrifugada a 10.000 x g durante 

10 minutos a 4°C e o sobrenadante obtido foi ultra centrifugado a 100.000 x g, 4 °C, 

durante 1 hora. O sobrenadante foi separado e o "pellet" homogeneizado em tampão 

acetato 0,1 M, pH 6,0 com o auxílio de um homogeneizador tipo Potter utilizando-se o 

mesmo volume inicial do tampão. Em cada um, sobrenadante e "pellet" ressuspenso, foi 

determinada a concentração de proteína e a atividade fosfomonohidrolase, com o 

objetivo de verificar se a enzima encontra-se associada á membrana ou na forma 

solúvel.  

 A fração rica em atividade de fosfomonohidrolase inespecífica, foi dividida em 

alíquotas de 1 mL, congelados em nitrogênio líquido, armazenados em freezer a –70 

ºC, e utilizada em todos os experimentos do presente trabalho. 

 

3.5. Efeito do pH sobre a atividade da fosfatase  

 

Os ensaios foram realizados utilizando-se tampões  ácido formico 100 mM (pH 

2,0-4,5), glicina 100 mM  (pH 2,0-4,5) , ácido maleico 100 mM pH (2,0-4,5),citrato (pH 

2,0-4,5) e acetato 100mM (pH 3,5-6,0), contendo 5 mM de PNPP e MgCl2 2 mM. O pH 

antes e após cada determinação cinética não diferiu mais que 0,05 unidades, e a 

reação foi iniciada pela adição da enzima. Todas as reações enzimáticas foram 

realizadas utilizando-se o p-nitrofenilfosfato 5 mM (PNPP). A reação foi iniciada pela 

adição da enzima de membrana e interrompida pela adição de  1,0 ml de NaOH 1,0 M, 

em tempos apropriados.Controles sem adição da enzima foram incluídos em cada 

experimento para permitir a hidrólise espontânea do substrato. 

As atividades enzimáticas foram realizadas em tubos de vidro de 5 mL de e 

quando reutilizados, foram lavados com detergente neutro, enxaguados em água 

corrente, água destilada várias vezes para garantir a ausência de contaminação. 
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3.6. Determinação da atividade de fosfomonohidrolase da fosfatase ácida 
 

A atividade de fosfomonohidrolase da fosfatase ácida foi determinada através da 

formação do íon p-nitrofenolato (ε= 17600 M-1cm-1, pH13), a 410 ηm a partir da hidrólise 

do p-nitrofenilfosfato, em um espectrofotômetro Hitachi modelo U-2000. 

A reação foi iniciada pela adição da enzima ao meio de reação contendo tampão 

glicina 0,1M, em pH 3,5, PNPP 5 mM, MgCl2 2 mM,  em um volume final de 1mL e 

interrompida pela adição de 1 mL de NaOH 1 M. Após mistura por agitação, a 

absorbância foi determinada a 410 ηm. As determinações foram efetuadas em  

triplicatas e as velocidades iniciais permaneceram constantes durante o tempo de 

incubação, assegurando-se uma hidrólise de substrato sempre inferior a 5%. Em cada 

experimento foram incluídos controles sem a adição de enzima para se estimar a 

hidrólise não enzimática do substrato. 

Uma unidade de atividade enzimática foi definida e expressa como a quantidade 

de enzima que libera um µmol de p-nitrofenolato por minuto por miligrama de proteína 

por minuto, nas condições padrões do ensaio. 

 

3.7. Determinação da atividade de tirosina fosfatase da fosfatase ácida 
 

A atividade de tirosina fosfatase da fosfatase ácida foi determinada 

descontinuamente, a 37˚C, através da liberação do íon p-nitrofenolato (ε = 17.600 M-

1cm-1, 410 nm, pH 9,4), em um espectrofotômetro Hitachi modelo U-2000, utilizando-se 

como substrato o p-nitrofenilfosfato (PNPP). As condições padrões dos ensaios foram 

tampão glicina 0,1M, pH 3,5, contendo PNPP 5 mM, MgCl2 2 mM e inibidor especifico 

para fosfotirosina fosfatase de baixo massa molecular, p-hidroximermercuribenzoato 1 

mM, em um volume final de 1mL. A atividade residual foi determinada conforme descrito 

no item 3.6. 
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3.8. Determinação da atividade de pirofosfatase 
 

A atividade de pirofosfatase da fosfatase ácida foi determinada 

descontinuamente a 37 °C, através da dosagem do fos fato liberado a partir da hidrólise 

do pirofosfato. 

A reação foi iniciada pela adição da enzima ao meio de reação contendo tampão 

glicina 0,1 M, em pH 3,5, MgCl2 2 mM e pirofosfato 2 mM em um volume final de 400 

µL. Em tempos pré-estabelecidos a reação foi interrompida pela adição de 0,1 mL de 

solução gelada de ácido tricloroacético (TCA) 50% (p/v).  

Após a homogeneização, os tubos foram colocados em gelo moído para diminuir 

a hidrólise espontânea do substrato. O precipitado protéico foi eliminado por 

centrifugação em uma centrífuga clínica a 10.000 x g, durante 10 minutos e a dosagem 

do fosfato inorgânico presente no sobrenadante foi efetuada de acordo com o 

procedimento descrito por PIZAURO et al., (1995). 

Neste método, o fosfato inorgânico liberado no meio de reação é complexado 

pelo molibdato de amônio acidificado com ácido sulfúrico. O fosfomolibdato formado é 

imediatamente extraído com acetona, sob agitação contínua durante 10 segundos em 

vortex. O excesso de molibdato presente no meio de reação é complexado pelo citrato 

e, em seguida o fosfomolibdato formado é dosado espectrofotometricamente a 355 ηm. 

Uma unidade de atividade enzimática foi definida e expressa como a quantidade 

de enzima que libera um µmol de fosfato por minuto por miligrama de proteína 

presente, nas condições padrões do ensaio. 

Em cada experimento foram incluídos controles, sem a enzima, para se estimar a 

hidrólise espontânea do substrato. As determinações foram feitas em triplicatas, sendo 

que as velocidades iniciais permaneceram constantes durante pelo menos 90 minutos, 

com menos de 5% do substrato sendo hidrolisado. 
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3.9. Determinação da atividade de adenosina-5'-trifosfatase 
 

A atividade de adenosina-5'-trifosfatase (ATPase) da fosfatase ácida foi 

determinada descontinuamente, a 37˚C, através da dosagem do fosfato inorgânico 

liberado a partir da hidrolise do ATP conforme descrito anteriormente no item 3.8. 

 

3.10. Inativação térmica da fosfatase ácida 

O estudo de inativação térmica da fosfatase acida foi realizado em tampão 

glicina 0,1M, pH 3,5, contendo MgCl2 2 mM e PNPP 5 mM. A enzima foi incubada em 

temperaturas compreendidas entre 45 e 60°C e, em te mpos previamente estabelecidos, 

foram retiradas alíquotas de 150 µl que foram mantidas em banho de gelo durante um 

minuto. A reação foi iniciada pela adição da enzima ao meio reacional e a atividade foi 

determinada conforme descrito no item 3.6. 

 

3.11. Efeito de vários compostos sobre a atividade de p-nitrofenilfosfatase  da 

enzima 

 

A reação foi realizada em tampão glicina 0,1 M, pH 3,5 contendo 5 mM PNPP e 

os seguintes compostos: fosfato (10mM), EDTA (10 mM); arsenato (10 mM), magnésio 

(2 mM), cálcio (1 mM) ; zinco (1 mM); cobalto (1 mM); cobre (1mM) levamisol (10 mM); 

p-hidroximercuribenzoato PHMB (1mM) e vanadato (5 mM) em um volume final de 1,0 

ml. A reação foi iniciada pela adição da enzima e interrompida pela adição de 1,0 ml de 

NaOH 1,0 M, em pré determinados. Controles sem adição da enzima foram incluídos 

em cada experimento para permitir a hidrólise não enzimática do substrato. 

 

3.12.  Efeito de íons metálicos sobre a atividade da fosfatase ácida 
 

O estudo do efeito da concentração de íons metálicos sobre a atividade da 

enzima foi realizado em tampão glicina 100 mM, pH 3,5 contendo PNPP 5 mM  
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(concentração final) e diferentes concentrações de íons metálicos. Todos os cátions 

foram utilizados na forma de seus respectivos cloretos. A reação sempre foi iniciada 

pela adição da enzima ao meio de reação e a atividade PNPPase foi determinada 

conforme descrito anteriormente. 

 

3.12. Dosagem da proteína 
 

As determinações de concentração de proteína foram realizadas pelo método 

Lowry modificado por HARTREE, (1972). As determinações foram realizadas, sempre 

em triplicata, utilizando-se soro albumina bovina fração IV como padrão. A 

concentração de proteína foi estimada a partir da regressão linear dos valores da curva 

padrão. 

 

3.13. Determinações dos parâmetros cinéticos 

Os resultados obtidos nos experimentos de cinética de hidrólise dos substratos 

foram ajustados de acordo com a equação de Hill utilizando-se o programa Origin Pro 

8.(North Hampton, Massachusetts, EUA). 

 

3.14. Análise estatística 
 

As análises estatísticas foram realizadas pelo programa “SAS system” versão 

9.0, considerando-se três repetições. Foram realizados testes de homocedasticidade, 

de normalidade dos erros, análise de variância e teste de Tukey para comparação das 

médias a 5% de probabilidade. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para identificação e classificação da bactéria isolada de raízes de orquidáceas 

nativa, realizou-se análise de similaridade de nucleotídeos com o banco de dados 

GenBank. Os resultados entre a sequência obtida em relação às sequências do banco 

de dados foram de 98-99% de similaridade, o que indica confiabilidade para os 

resultados encontrados. Assim, a análise filogenética definiu o isolado EndW37 como 

Enterobacter sp. (FJ664513) (GALDIANO JUNIOR, 2009). 

A purificação da enzima ligada à membrana por centrifugação resultou na 

separação das duas frações (Tabela 1). A fração II (precipitado), representou mais de 

95% da atividade total, apresentou uma atividade específica de 60,3 U/mg e foi utilizada 

em todos os outros estudos. 

 

Tabela 1. Purificação da fosfatase ácida ligada à membrana de Enterobacter sp. por 

meio de   centrifugação. 

Etapas Proteína total 
(mg/ml) 

At ividade U/mg 
(nmols/min/mg) 

Recuperação em 
atividade (%) 

Extrato Bruto  14,8 76,4 100 

Sobrenadante 
100.000 x g 

2,2 1,20 1,57 

Precipitado  
100.000 xg 

12,3 60,3 78,9 

 

A bactéria do gênero Enterobacter sp., cultivada em diferentes concentrações de 

fósforo (0,1-20 mM) sob condições de agitação, mostrou atividade máxima (P<0,05) de 

fosfatase ácida (Tabela 2) em 7 mM de Pi (Figura 1) e diminuição da expressão quando 
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cultivada em altas concentrações de fosfato. Os comportamentos observados 

demonstraram que a fosfatase ácida é produzida quando células em multiplicação 

foram submetidas a limitações de Pi nutricional, sugerindo que existe uma forte ligação 

entre a utilização de Pi exógeno, a mobilização das reservas endógena e a produção de 

fosfatase ácida. Tendo em vista que as concentrações de fosfato no meio de cultivo 

induziram a síntese de fosfatase ácida, nossos resultados mostram que sua expressao 

é regulada por meio das concentrações de Pi no meio de crescimento, e que esta 

enzima é sintetizada  exclusivamente sob condições limitantes de Pi. Resultados 

similares foram obtidos para fosfatases obtidas de outros microrganismos e de vegetais 

(NOSAWA et al., 1998; COELHO 2002; OLKZAK et al., 2003; VOHRA e 

SATYANARAYANA, 2003; YEUNG et al., 2009). 

 

Tabela 2. Médias e coeficientes de variação da atividade (U.mg-1) da fosfatase ácida 

em diferentes concentrações de fosfato. 

Concentrações de fosfato        Proteína Total*  Fosfatase ácida  
0,1 1,73E 14,56F 
0,2 1,19E 15,45F 
0,5 1,61E 17,43E 
1,0 2,69D 18,46DE 
5,0 6,54B 20,14C 
7,0 13,58A 47,98A 
10,0 7,16B 29,34B 
15,0 4,82C 19,44CD 
20,0 4,32C 18,72D 
CV% 6,88 1,84 

Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na coluna diferem pelo teste de Tukey (P<0,05). 
* Proteína total foi expressa em mg/ml 
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Figura 1. Expressão da PNPPase, atividades da fosfatase ácida ligada a membrana  de 
Enterobacter sp. em meio Czapeck contendo diferentes concentrações de 
fosfato. 

 

O estudo do efeito do pH sobre a atividade da fosfatase mostrou que o pH ótimo 

aparente da hidrólise do PNPP (Figura 2) foi máximo (P<0,05) em pH 3,5 (Tabela 3). 

Este pH foi selecionado como meio de incubação para os ensaios da atividade de 

fosmonohidrolase, ATPase, Pirofosfatase e de tirosina fosfatase da fosfatase ácida e 

em todos os demais ensaios. Resultados similares foram relatados para a fosfatase 

obtida de Escherischia coli cujo pH ótimo é de 2,5 (DASSA et al., 1981), Agaricus 

bisporus com pH ótimo igual a 4,75 (WANNET et. al., 2000) e Aspergillus niger com pH 

ótimo 2,1 (GARGOVA et al., 2006). Outro fato que merece ser destacado é que são 

escassos os trabalhos que relatam fosfatases ácidas com pH ótimo entre 2,0 e 4,0. A 

maioria atuam na faixa de 5,0 a 6,5, como as fosfatases ácidas de Aspergillus nidulans 

(NOZAWA et al., 1998), Burkholderia cepacia (FERREIRA et al., 2007) e Thermus 

thermophilus.  
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Figura 2.  Efeito do pH sobre a atividade da fosfatase ácida ligada à membrana de 
Enterobacter sp. Os ensaios enzimáticos foram realizados em meio de 
reação contendo tampão ácido fórmico 100 mM (pH 2,0-5,0),  glicina 100 mM 
(pH 2,0-4,5), ácido maleico 100 mM (pH 2,5-4,5), citrato 100mM (pH 2,5-4,0) 
e tampão acetato 100 mM para pH 3,5-6,0, 50 µL de enzima, contendo 5 mM 
PNPP. 
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Tabela 3. Médias e coeficientes de variação da atividade (U.mg -1) da fosfatase ácida 

em diferentes tampões. 

pH Ac. fórmico  Glicina  Ac. maleico  Citrato  Acetato  
2,0 0,72F 0,24F 0,66E 0,78D - 
2,5 18,41E 2,33E 0,63E 3,08C - 
3,0 32,88D 47,56B 4,73D 5,45B - 
3,5 46,14A 53,77A 30,35A 9,56A 56,86A 
4,0 43,21B 35,86C 26,51B 5,75B 43,27B 
4,5 35,94C 23,99D 20,54C 5,36B 35,86C 
5,0 - - - - 23,99D 
5,5 - - - - 16,49E 
6,0 - - - - 10,49F 

CV% 1,03 1,63 2,39 4,68 1,55 
Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na coluna diferem pelo teste de Tukey (P<0,05). 
nd- não determinado 

 
 

A fosfatase ácida ligada a membrana é uma fosfomonohidrolase inespecífica 

capaz de hidrolisar diferentes substratos em pH 3,5 (Figura 3). 

A atividade específica de hidrólise do PNPP foi 61,2 U/mg, com K0.5= 60 µM e 

n=1,2, demonstrando que a hidrólise deste substrato segue uma cinética “Michaeliana” 

(Tabela 4). Neste pH foram observados valores menores para Vmax. (19,7 U/mg) quando 

o ATP foi utilizado como substrato e para o pirofosfato (29,7 U/mg). 
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Figura 3 .   Efeito da concentração de substrato sobre a atividade fosfohidrolítica da fosfatase ácida 
ligada à membrana de Enterobacter sp.. As atividades PNPPase, ATPase e pirofosfatase 
foram realizadas descontinuamente a 37 ° C. As cond ições padrão de ensaio  foram 
tampão glicina 100 mM, 50µL de enzima em pH 3,5, contendo concentrações crescentes 
de substrato de 0,1 mM até 10 mM. Representação de Hill para hidrólise do: (A) PNPP, 
(B) ATP e (C) Pirofosfato. 
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A hidrólise do ATP e pirofosfato mostraram comportamento cooperativo com 

valores de n=1,6 e 2,3, respectivamente, sugerindo que para ambos os substratos 

ocorreram interações sítio-sítio e K0.5 com valores de 110 µM e 84 µM, 

respectivamente. A habilidade em desfosforilar fosfoesteres foi semelhante à obtida 

para as fosfatases de outras espécies de bactérias (TOH-E et al., 1998; ROSSOLINE., 

1998).  

 
Tabela 4. Parâmetros cinéticos para a hidrólise do p-nitrofenilfosfato (PNPP), ATP e 

pirofosfato pela fosfatase ácida ligada a membrana em pH 3,5. 

 
Substrato  Parâmetros cinéticos  

V (U.mg-1)       n K0.5 (µM) 
ATP 19,7 1,6 110 

    
PNPP 61,2 1,2 60 

    
Pirofosfato 29,7 2,3 84 

 

O efeito das diversas substâncias sobre a atividade da fosfatase ácida é 

mostrado na Tabela 5. Os resultados obtidos mostram que a fosfatase ácida é 

insensível ao levamizol, cálcio e p-hidroximercuribenzoato e aos íons: zinco, cálcio, 

cobalto e cobre.  

Semelhantemente ao observado para as enzimas obtidas de diferentes origens 

(FORTUNA et. al 1980), a inibição da atividade enzimática pelo EDTA sugere que a 

fosfatase ácida de Enterobacter sp. pode ser uma metaloenzima. Dentre os compostos 

testados, o fosfato e o arsenato foram os que apresentaram maior porcentagem de 

inibição da atividade da enzima. 
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Tabela 5. Efeito de diferentes substâncias e íons sobre a atividade da fosfatase ácida  

ligada a membrana de Enterobacter sp. As condições padrão de ensaio  

foram tampão glicina 100 mM, 50µL de enzima em pH 3,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O estudo do efeito do fosfato e do arsenato sobre a cinética de hidrólise do 

PNPP resultou que ambos apresentam inibição do tipo competitiva (Figuras 4 e 5). 

Tendo em vista que eles são considerados análogos estruturais, parece razoável 

admitir que o mecanismo de atuação deve-se à ligação ao sítio catalítico da enzima. 

Resultados similares foram obtidos para a inibição da atividade da fosfatase obtida de 

diferentes origens (PIZAURO et al., 1988; DURMUS et al., 1999) 

A inibição da enzima pelo produto da reação sugere que a concentração do 

fosfato inorgânico além de regular a sua síntese e induzir a expressão, também pode 

ser importante no processo de regulação da sua atividade enzimática. Um fato que 

apóia essa suposição é o comportamento inibitório do arsenato, um análogo estrutural 

do fosfato. 

A baixo valor de inibição da fosfatase ácida ligada à membrana pelo 

ortovanadato de sódio (FUKAMI e LIPMANN, 1982 e LAU et al., 1985), e ausência de 

inibição pelo p-hidroximercuribenzoato (GRANJEIRO et al., 1997 e BUZALAF et al., 

1998), sugere que esta enzima não é uma tirosina fosfatase. Esta suposição é 

suportada pelo fato de que o ortovanadato e o p-hidroximercuribenzoate, são 

Reagentes   % Vm 
Fosfato (10mM)  58 
EDTA (10 mM)  87 
Arsenato (10 mM)  39 
Magnésio ( 2 mM)  120 
Calcio (1 mM)  94 
Zinco (1 mM)  97 
Cobre (1mM)  94 
Cobalto (1 mM)  95 
Levamisol (10 mM)  95 
PHMB (1mM)  81 
Vanadato (5 mM)  63 
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conhecidos como potentes inibidores de fosfatases ácidas de baixo peso molecular com 

atividade de tirosina fosfatase (FUKAMI e LIPMANN, 1982; LAU, 1985). 

 

 

Figura 4 . Inibição da atividade PNPPase da fosfatase ácida ligada a membrana pelo 
arsenato. As condições padrão de ensaio  foram tampão glicina 100 mM, 
50µL de enzima em pH 3,5. As concentrações de arsenato utilizadas foram: 
(∆) zero; (■) 2,5 mM; (▲) 5,0 mM; (□)10 mM. 
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Figura 5 . Inibição da atividade  PNPPase da fosfatase ácida ligada a membrana pelo 
fosfato. As condições padrão de ensaio  foram tampão glicina 100 mM, 50µL 
de enzima em pH 3,5. As concentrações de fosfato utilizadas foram: (■) zero; 

(∆) 2,5 mM; (▲) 5,0 mM; (□)10 mM. 

 

A influência de diferentes íons metálicos sobre a atividade fosfatásica tem sido 

estudada com o objetivo de se investigar a importância desses para a estabilidade e, 

principalmente, para a atividade de fosfatase de diferentes origens (FERNLEY, 1971, 

McCOMB, 1979, GENGE et. al. 1998). Os estudos a respeito da influência de íons Zn++ 

e de Mg++ sobre a atividade fosfatásica de mamíferos (FERNLEY, 1971) e de 

microrganismos (NAKAZATO et. al., 1997), tem mostrado que o íon zinco é essencial 

para a manutenção da configuração nativa da fosfatase alcalina, enquanto o magnésio 

é um potente ativador da atividade fosfatásica. Além disso, tem sido verificado que os 

íons zinco em baixas concentrações atuam como ativadores e, em altas concentrações 
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atuam como inibidores, provavelmente pelo deslocamento do íon magnésio do seu sítio 

de ligação. 

Os íons cálcio, cobre, cobalto e zinco não exercem nenhuma influência sobre a 

atividade da fosfatase ácida obtida de Enterobacter sp., sugerindo que estes íons 

metálicos não são essenciais para a atividade da enzima nativa (McCOMB et al., 1979, 

FORTUNA et al., 1980;. CURTI et al., 1987;. CIANCAGLINI et al., 1989). 

A fosfatase ácida ligada a membrana de Enterobacter sp. foi ativada por Mg++, 

assim como observado para Humicola grisea (BUAINAIN et al., 1998), Salmonella sp 

(ROSSOLINE et al., 1998) e S. Thermophilum (GUIMARÃES et al., 2001). O efeito da 

concentração de íons magnésio sobre a atividade PNPPase da enzima nativa pode ser 

verificado na Figura 6, observando-se que a estimulação da atividade da enzima é da 

ordem de 50%. O valor de k0.5 é da ordem de 2,2 mM e a estimulação da enzima nativa 

ocorre com cooperatividade negativa (n=0,5). Alguns autores admitem que a maioria 

das fosfatases requerem íons magnésio tanto para sua atividade máxima (LEONE et. 

al., 1992), como para sua estabilidade (GENGE et. al., 1988). 
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Figura 6 . Efeito da concentração de íons magnésio sobre a atividade PNPPásica da 
fosfatase ácida ligada a membrana de Enterobacter sp.. A reação foi 
realizada em Tampão Glicina 100 mM, 50 µL de enzima, pH 3,5, contendo 
diferentes concentrações de íons magnésio. (A) Representação de Hill para 
a interação dos íons Mg2+ com a fosfatase ácida. 

 

A enzima ligada à membrana manteve-se estável após 90 minutos quando 

incubada a 45˚C em tampão glicina 100 mM, pH 3,5. Enzimas termoestáveis, que 

atuem em altas temperaturas, são almejadas devido a várias vantagens como, por 

exemplo, a possibilidade de sua utilização em altas temperaturas, as quais reduzem as 

chances de contaminação em processos industrias. No caso da fosfatase ácida de 

Enterobacter sp., foi observado uma boa estabilidade a 45° e 50˚C (20 minutos). 

Resultados similares foram observados em Aspergillus niger KU-8 com temperatura 

ótima de 60°C e termoestabilidade de 30 minutos a 5 0˚C (TO-O et al., 1997). Em 
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temperaturas mais elevadas a enzima foi inativada a 55˚C em 25 minutos e a 60°C em 

10 minutos. Com o aumento da temperatura de 45 para 60˚C, a enzima foi inativada por 

uma cinética de primeira ordem (Figura 7). A estabilidade térmica da enzima foi menor 

quando comparada a aquelas obtidas por outros microrganismos como Aspergillus 

niger (WANG et al., 2004) e Thermus thermophilus HB27 (WANG et al., 2009). As 

constantes de inativação térmica e os correspondentes tempos de meia vida são 

mostrados na Tabela 6, de acordo com esses valores, o ∆H, foi da ordem de 77,5 

kcal.mol-1, calculado a partir da representação de Arrhenius (Figura 8), semelhante aos 

valores obtidos para a enzima solubilizada com Triton X-100 (PIZAURO et al., 1988). 
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Figura 7 . Inativação térmica da fosfatase ácida ligada à membrana. A atividade foi 

determinada pela adição de 50 µl de enzima em Tampão Glicina 100 mM, 
50µL de enzima, pH 3,5, contendo 5 mM PNPP, em um volume final de  1,0 

ml. Os valores foram feitos em duplicata e a determinação com uma 

diferença menor que 5% de variação. (●) 45 ºC; (□) 50 ºC; (▲) 55 ºC; (○) 60 

ºC. 
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Figura 8 . Representação de Arrhenius para a inativação térmica da fosfatase ácida de 
Enterobacter sp. ligada à membrana. 

 

Tabela 6.  Constantes de inativação térmica da fosfatase ácida de Enterobacter sp. e 

respectivos tempos de meia vida. 

Temperatura (°C) kx10 -4 (min -1) t1/2  (min) 

45 5,02 1380,47 

50 26,07 265,78 

55 379,72 18,25 

60 1264,45 5,48 
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O estudo da atividade da fosfatase ácida ligada a membrana é de grande 

interesse não apenas ao processo de produção desta enzima, mas também para o 

conhecimento de suas propriedades cinéticas e estruturais. Resultados obtidos por 

GALDIANO JÚNIOR, (2009) mostraram que o isolado Enterobacter sp. EndW37 foi 

solubilizador de fosfato e, nas plântulas em que foi inoculado observou-se as maiores 

médias de área foliar, número e comprimento das raízes e massas secas. As bactérias 

encontradas na rizosfera podem promover o crescimento vegetal através de um ou 

mais mecanismos, como fixação de nitrogênio, produção de hormônios nas plantas 

(MUNUSAMY et al., 2008) e liberação de nutrientes para as plantas (MIKANOVÁ e 

NOVÁKOVÁ, 2002). A compreenssão dos eventos relacionados à associação entre as 

raízes das plantas e Enterobacter sp. poderão estabelecer estratégias do seu uso como 

biofertilizante. Estudos adicionais são necessários  para esclarecer essa possibilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

5. CONCLUSÕES 

A fosfatase ácida de Enterobacter sp. é uma enzima induzida que se encontra 

associada à membrana e a indução da sua expressão in vivo (máxima em 7 mm) é 

estritamente dependente da concentração de fósforo. 

O pH ótimo aparente de atuação da enzima é de 3,5  e nesse pH a enzima é capaz de  

hidrolisar o  PNPP, ATP e pirofosfato. 

O fosfato (Ki= 0,3 mM) e o arsenato (Ki= 0,8 mM) são inibidores competitivos. Já, o 

levamisol  não exerce  nenhum efeito sobre a atividade da enzima. Enquanto os íons 

magnésio (Ki=2,2 mM) estimulam a atividade da enzima nativa, e zinco, cálcio, cobalto 

não exercem nenhum efeito sobre ela.  

 O ∆H de inativação da inativação da enzima é da ordem de 77,5 Kcal. Em 

temperaturas mais elevadas a enzima foi inativada a 55˚C em 25 minutos e a 60°C em 

10 minutos. 

A insensibilidade da enzima ao vanadato e ao p-hidromercuriobenzoato mostra que a 

fosfatase ácida de Enterobacter sp. não atua como uma tirosina fosfatase participando 

do processo de infecção e simbiose de colonização das raízes na planta hospedeira, 

mas sim como uma hidrolase liberando o fosfato necessário para o crescimento e 

desenvolvimento das plantas. 
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