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Introdução 
Ácidos graxos saturados hidroxilados são produtos 
industrialmente interessantes com aplicações como 
agentes plastificantes, tensoativos, lubrificantes, 
dentre outros. Uma das formas de obtenção dos 
mesmos é através da hidratação seletiva dos 
correspondente ácidos graxos insaturados mediada 
por enzimas.1 O objetivo deste trabalho consistiu na 
construção de uma biblioteca de clones contendo o 
gene da enzima oleato hidratases (E.C. 4.2.1.53) e 
avaliação dos mesmos quanto à sua atividade 
enzimática, especificidade de substratos, régio- e 
enantiosseletividade frente a compostos de 
interesse comercial.  

Resultados e Discussão 
O gene da enzima oleato hidratase extraído da 
bacteria gram negativa Elisabethkingia 
meningoseptica foi clonado e expresso em E. coli. 
Foram realizadas mutações randômicas nestas 
linhagens “home made” de E. coli TOP10 que 
geraram 1000 clones. Destes, vinte foram 
encaminhados para sequenciamento do DNA a fim 
de confirmar o grau e localização das mutações 
randômicas. Os demais clones foram submetidos à 
ensaios de triagens enzimáticas funcionais. Nos 
ensaios de triagem enzimática monitorou-se a 
conversão do ácido oléico (C18:1, cis 9) em ácido 
10-hidroxiesteárico. Para visualização e 
quantificação do ácido 10-hidroxiesteárico nos 
detectores de UV das leitoras de microplaca e 
HPLC-UV realizou-se uma reação de nitrosação com 
2-bromoacetofenona e trietilamina para formação 
dos respectivos ésteres do ácido nitroso. Tanto os 
ensaios de triagem enzimática quanto a etapa de 
derivatização foram  realizados em estação robótica 
JANUS. Os clones que apresentaram resultados 
mais promissores estão sendo submetidos a novas 
etapas de reações de epPCR. 
Paralelamente avaliou-se a especificidade de 
substrato do extrato bruto de oleato hidratase com 
os substratos ácido oleico (C18:1, cis 9), ácido 
linoleico (C18:2, cis, cis-9,12)  e ácido 9-decenóico  

 
(C10:1, cis 9). Em relação ao ácido oléico observou-
se 100 % de conversão no ácido 10-hidroxiesteárico, 
mostrando a elevada regiosseletividade enzimática. 
O ácido linoléico também foi convertido pela oleato 
hidratase em 2 produtos que estão elucidados 
estruturalmente. Entretanto esta enzima mostrou-se 
invativa frente ao ácido 9-decenóico que contém a 
ligação dupla em posição terminal. Uma 
possibilidade para esta inatividade poderia ser a 
ausência de uma cauda hidrofóbica no sítio ativo da 
enzima. Assim, utilizamos os alcenos terminais 1-
octeno, 1-noneno, 1-deceno, 2-metil-2-buteno, 2-
metil-1-penteno e 2-metil-2-penteno) e adicionamos 
à reação o ácido octanóico na tentativa de fornecer 
os componentes cauda hidrófobica e a cabeça 
hidrofílica no sítio ativo enzimático. Entretanto, esta 
estratégia não mostrou-se eficaz. As análises RMN 
de 1H com os derivados (S) e (R)-MPTA-Cl com 
ácido 10-hidroxiesteárico estão em andamento para 
a determinação da configuração absoluta do centro 
assimétrico gerado na posição C-10 e determinação 
da enantiosseletividade desta enzima. 

Conclusões 
Construiu-se uma biblioteca contendo 1000 clones 
super expressando o gene de oleato hidratase. As 
análises das sequências de DNA mostraram que a 
frequência de mutação foi baixa, na amostragem 
analisada, e que justificam os valores para a 
atividade enzimática próximos àqueles obtidos com 
a enzima selvagem. O extrato enzimático bruto da 
oleato hidratase apresentou elevada 
regiosseletiviade reconhecendo apenas as ligações 
duplas cis na posição C-9. Os clones que 
apresentaram resultados mais promissores foram 
submetidos a novos ciclos de mutações com o 
objetivo de aumentar sua atividade enzimática.  
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