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Resumo 

Este projeto é a consolidação de uma colaboração entre os grupos do proponente e do 

Prof. John P. Richard da University at Buffalo (UB, SUNY). O projeto propõe o estágio 

sênior no estudo do mecanismo de enzimas, versando significativamente com a atuação do 

proponente no Brasil e com a experiência notável do Prof. Richard no assunto. Naturalmente, 

o projeto visa o aprendizado de novos conceitos e técnicas ainda não dominadas no Brasil. A 

hipótese deste projeto é que substratos que se ligam fortemente ao sítio de enzimas utilizam 

da energia de ligação para a estabilização do estado de transição. De modo a testar essa 

hipótese, substratos truncados serão utilizados nas reações catalisadas por difosfato de 

isopentenila isomerase (IDI) e fosfoglicomutase (PGM). A energia de ligação será obtida pela 

comparação dos dados cinéticos para os subtratos truncados e nativos (não-truncados). Os 

estudos serão complementados com mutagênese sítio-dirigida e cristalografia de raios-X, que 

serão utilizadas para corroborar os estudos cinéticos. O projeto está na fronteira da pesquisa 

científica e o conhecimento advindo destes estudos devem contribuir significativamente com 

a promoção do conhecimento em enzimologia. Na esteira do crescimento brasileiro em 

múltiplas áreas da ciência, o projeto, juntamente com o conhecimento que será advindo dele, 

será importante para a criação de um ambiente inter e multidisciplinar no Brasil, em sintonia 

com a direção que o país tomará nos anos que virão. 
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1 Introdução e justificativa 

O entendimento do funcionamento das enzimas – sua especificidade e eficiência catalítica 

em condições brandas de temperatura e pressão – é uma questão fundamental em biologia e 

hoje é uma área de fronteira dentro da química, com implicações científicas e comerciais 

importantes.1,2 O entendimento do mecanismo catalítico de enzimas motivou a abertura de 

importantes áreas de pesquisa visando o desenvolvimento e síntese de compostos que 

mimetizam a estrutura e função das enzimas,3 que foi classificado como um dos “holy grails” 

da química moderna.4 Entretanto, a compreensão do modo de ação das enzimas certamente 

passa por um conhecimento no nível atômico/molecular das interações existentes entre o 

substrato e a enzima. Isso propicia o conhecimento das interações específicas responsáveis 

pela eficiência e seletividades envolvidas no processo catalítico. Nos últimos anos técnicas 

modernas de caracterização, aliada ao desenvolvimento da biologia molecular, tem 

possibilitado o estudo em nível molecular de vários processos enzimáticos importantes para a 

manutenção da vida. De fato, o nível de detalhamento no estudo de proteínas tem propiciado a 

aplicação de conceitos físico-químicos que até então estavam restritos a pequenas moléculas. 

A aplicação de técnicas cinéticas aliadas ao uso de difração de raios-X, ressonância 

magnética nuclear e outras técnicas espectroscópicas, além da química computacional, têm 

possibilitado o estudo em detalhes da estrutura destas macromoléculas e o mecanismo 

envolvido nas reações enzimáticas.1,2 O domínio dessas técnicas aplicadas ao entendimento de 

reações de interesse biológico tem sido a busca primordial do proponente dessa proposta, que 

acumula vasta experiência em físico-química orgânica e bioquímica. Muitas são as questões 

que dirigem a atenção do proponente deste projeto e versam de modo imperativo com a 

atuação do Prof. John P. Richard, supervisor do estágio no exterior: Quais são os tempos de 

vida de intermediários reativos e como a sua estabilidade pode governar o mecanismo 

reacional? Porque algumas reações seguem um mecanismo concertado e outras seguem um 

mecanismo em etapas? Como a catálise enzimática é afetada por mudanças sutis na estrutura 

e demanda eletrônica do substrato? Qual é a origem da enorme atividade catalítica de 

enzimas? 

Assim, o Laboratório de Catálise e Mecanismos de Reações (LCMR), que lidero no 

Departamento de Química da UFMG desde 2011, tem se dedicado a diversas questões 

relacionadas às áreas de físico-química orgânica, catálise e química de macromoléculas. 

Nosso grupo tem se empenhado na compreensão do modo de ação das enzimas ao nível 

molecular, determinando a especificidade das interações existentes e fatores dinâmicos 
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envolvidos em complexos enzima-substrato, bem como dos fatores termodinâmicos e 

cinéticos responsáveis pela sua eficiência. Vários destes estudos tem tido a colaboração de 

outros grupos do Brasil e do exterior. Duas estratégias têm sido utilizadas para atingir nossos 

objetivos: 1. o desenvolvimento de modelos enzimáticos em uma abordagem do tipo “bottom-

up”, que visa a construção de enzimas a partir do “nada catalítico”, com a mimetização da 

estrutura e função das enzimas em compostos ditos bioinspirados;5-10 2. o estudo de enzimas 

propriamente ditas, uma abordagem que chamamos de “top-down”, em que as características 

enzimáticas são pormenorizadas cineticamente e detalhadas com auxílio de técnicas de 

mutagênese bem como de difração de raios-X.11-13  

Naturalmente, esse projeto representa um avanço para o grupo e para a formação do 

proponente, pois aborda técnicas e conceitos cinéticos que, ainda, não possuímos pleno 

domínio. Neste sentido, o grupo do Prof. Richard exerce liderança tendo feito inúmeras 

contribuições científicas em estudos que versam com o que será delineado a frente. Este 

projeto também representa a consolidação de uma parceria incipiente que segue a visita do 

Prof. Richard a UFMG e discussões que travamos em encontro frequentes em eventos no 

Brasil e exterior que, de fato, culminaram com esta possibilidade de estágio, a qual, tenho 

plena certeza, será importante para a divulgação das atividades de nosso grupo no exterior e 

para consolidação de futuros projetos com o grupo do Prof. Richard.  

Dessa forma, em um nível que somente a química é capaz de oferecer, este projeto é uma 

junção das duas linhas de ação apresentadas acima, buscando o entendimento dos fatores 

responsáveis pela especificidade e eficiência enzimática de difosfato de isopentenila 

isomerase (IDI) e fosfoglicomutase (PGM). 

 

Difosfato de isopentenila isomerase (IDI) 

A difosfato de isopentenila isomerase (IDI) catalisa a isomerização de difosfato de 

isopentenila (IPP) em difosfato de dimetilalila (DMAPP) através de um estado de transição do 

tipo carbocátion terciário (Esquema 1).14,15 Essa reação é comum a todos os organismos 

eucariontes superiores, arqueas e algumas bactérias.16 Tanto IPP como DMAPP são blocos de 

construção importantes na biossíntese de isoprenóides, uma classe abrangente de compostos 

naturais que incluem o colesterol, grupo hemo, vitamina K, coenzima Q10 e todos os 

hormônios esteroides.17 
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Esquema 1. Reação catalisada pela difosfato de isopentenila isomerase (IDI).14 

 

Este projeto foca na IDI tipo 1 de E. coli. Aspectos sobre o mecanismo de catálise desta 

enzima e outras da mesma família tem sido obtidos a partir de estudos cinéticos14,15,18,19 e 

análises estruturais.18,20-23 Esses estudos sugerem a participação de pelo menos um par de 

resíduos Cys/Glu situados em lados opostos do substrato IPP, que agem de modo concertado 

em uma transferência antarafacial de prótons. Propõem-se que a ligação dupla terminal é 

protonada pelo grupo tiol da Cys67 e o próton do C-2 é removido por um dos dois resíduos de 

glutamatos coordenados ao um metal essencial.18 Um conjunto de moléculas de água também 

tem sido implicadas na protonação da ligação dupla do substrato IPP.20 A IDI de E. coli. 

requer dois metais divalentes e aceita uma variedade de íons diferentes em cada um dos sítios 

de ligação.24 Um metal forma um complexo octaédrico com resíduos ligantes da porção N-

terminal e o outro realiza uma ponte entre o grupo difosfato do substrato com o grupo 

carbonila da cadeia principal da Cys67 e o grupo carboxilato do Glu87.21,22  

Estudos recentes da reação de IPP catalisada pela IDI em D2O mostraram que a reação 

procede com a formação de 66% de DMAPP enriquecido com deutério (d-DMAPP) e 34% de 

IPP enriquecido com deutério no C-2 (d-IPP) (Esquema 2), indicando que a liberação de d-

DMAPP do sítio ativo de IDI (kdis) é lenta e compete com a sua conversão para d-IPP em uma 

segunda rodada de renovação (kiso). Outras evidências indicam que a IDI estabiliza 

seletivamente o estado de transição do tipo carbocátion terciário por aproximadamente 16 

kcal/mol em relação à isomerização não concertada de 4-(4-metoxifenil)-2-metil-1-buteno, o 

que foi sugerido ser resultado de fortes interações eletrostáticas com o estado de transição.25 

Basicamente, os resultados desses estudos sugerem que a energia de ligação do grupo 

pirofosforila trianiônico do substrato é utilizada para a ligação de IPP e DMAPP em uma 

cavidade proteica que interage fortemente com os substratos e produtos, liberando-os 

lentamente para o meio. Baseado nestas observações, a hipótese deste projeto parte do 

pressuposto que a IDI utiliza as interações de ligação com o grupo pirofosforila trianiônico do 

substrato para a estabilização do estado de transição do tipo carbocátion terciário. O 

mecanismo de estabilização deve ser similar aquele observado quando um ligante dianiônico 

promove a estabilização do estado de transição para a formação de um intermediário 

carbânion instável na reação catalisada por orotidina 5′-monofosfato descarboxilase 

(OMPDC).26,27  
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Esquema 2. Resultado da reação de IPP catalisada por difosfato de isopentenila isomerase (E) em 

D2O.28 

 

A Figura 1 mostra a IDI de E. coli. ligada a forma N-protonada de difosfato de 2-

dimetilamino-1-etila, um análogo do estado de transição.21 O nitrogênio catiônico mimetiza o 

intermediário carbocátion terciário ligado no fundo de uma cavidade profunda enquanto que o 

grupo difosforila está situado próximo da superfície da proteína. A localização do centro 

carbocatiônico no interior hidrofóbico da proteína favorece interações polares fortes entre 

resíduos de aminoácidos do sítio ativo e o carbono catiônico do estado de transição.21,22 Uma 

barreira termodinâmica significativa é esperada para a formação da cavidade e há 

provavelmente um requerimento que a energia de ligação do substrato seja utilizada para 

deslocar moléculas de água do sítio ativo da IDI. Finalmente, a liberação relativamente lenta 

de produto trianiônico da enzima é consistente com a utilização de energia de ligação na 

construção de uma cavidade altamente ordenada. Neste projeto, propõe-se quantificar, 

especificamente, a quantidade de energia utilizada pela IDI na ligação de diânions e triânions 

no estado de transição da reação catalisada de protonação de um alqueno. 

 

Figura 1. Estrutura de raios-X da IDI de E. coli. ligada a forma N-protonada de difosfato de 2-

dimetilamino-1-etila (cod. PDB 1NFS).21 
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Fosfoglicomutase (PGM) 

A fosfoglicomutase é outra enzima que será estuda neste projeto em relação à 

contribuição da energia de ligação para a catálise. Essa enzima catalisa a isomerização de 

glicose 1-fosfato (G1P) em glicose 6-fosfato (G6P) na gliconeogênese. A interconversão 

ocorre em duas etapas via um intermediário glicose 1,6-difosfato (G1,6DP).29,30 Na primeira 

etapa, um grupo fosforila da enzima é transferido para o átomo de oxigênio na posição 6 da 

G1P formando G1,6DP e uma enzima desfosforilada em um resíduo de serina. Após a enzima 

realizar uma reorientação difusional, o grupo 1-fosforila é posicionado em proximidade ao 

grupo serina que é fosforilado para regenerar a enzima e formar G6P (Esquema 3). Um íon 

magnésio é requerido para a atividade enzimática e estudos de cristalografia mostram que esse 

metal coordena o grupo fosforila do resíduo fosforilado de serina.31-33 

 

Esquema 3. Mecanismo proposto de catálise da fosfoglicomutase.29 

 

Na PGM, o substrato liga-se a um sítio ativo encravado no interior hidrofóbico da 

enzima, que é importante para diminuir o acesso de água que poderia potencialmente 

hidrolisar a enzima intermediária fosforilada.31 Contudo, tomando como paralelo o observado 

para IDI, a energia de ligação do estado de transição deve ser fortemente dependente das 

interações polares que envolvem o grupo fosforila, que não participa diretamente da 

transferência, e resíduos de aminoácidos do sítio ativo. Essa forte interação é coerente com 

observações de que a reorientação ocorre a velocidades mais elevadas que a dissociação de 

G1,6DP dos sítios ativos de PGMs de músculo de coelho e rato.34-36 

Detalhes sobre a forma de determinação das energias de ligação serão apresentados na 

seção de metodologia, mas basicamente os protocolos experimentais são similares àqueles 

utilizados nos estudos de TIM,37 OMPDC38 e GPDH39, que utilizam substratos truncados para 

a determinação da energia de ligação de cada parte do substrato. 
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2 Objetivos 

Este projeto tem como objetivo científico central a aplicação de substratos truncados 

para avaliar como a energia de ligação promove a estabilização do estado de transição nas 

enzimas difosfato de isopentenila isomerase (IDI) e fosfoglicomutase (PGM). 

 

Dentro de um conjunto de objetivos específicos, destacam-se os seguintes: 

 

1. Expressar, purificar e caracterizar as enzimas seguindo metodologias descritas na 

literatura; 

2. No que refere à enzima difosfato de isopentenila isomerase (IDI), pretende-se: 

a. sintetizar o substrato truncado isohipofosfato para os estudos de ativação 

enzimática;  

b. determinar os parâmetros cinéticos de Michaelis-Menten para a atividade de IDI 

frente ao substrato natural difosfato de isopentenila (IPP); 

c. obter os parâmetros cinéticos de Michaelis-Menten para a atividade de IDI frente 

aos substratos truncados 2-metilpropeno e isohipofosfato; 

d. aplicar estudos de mutagênese e cristalografia para avaliar as interações ligante-

proteína que são responsáveis pela ativação.  

3. No que refere à enzima fosfoglicomutase (PGM), pretende-se: 

a. determinar os parâmetros cinéticos de Michaelis-Menten para a atividade de PGM 

frente ao substrato glicose-1,6-difosfato na produção de PGM fosforilada 

intermediária; 

b. avaliar a fosforilação de xilose por PGM fosforilada intermediária quando ativada 

por fosfito. 
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3 Metodologia 

O campo de atuação do grupo que lidero na UFMG – Laboratório de Catálise e 

Mecanismos de Reações (LCMR) – é reflexo da formação interdisciplinar do proponente 

deste projeto. Nossos projetos são conduzidos em um ambiente que leva em conta técnicas de 

três grandes áreas (Figura 2). Nossa linha de atuação específica encontra-se na área de Físico-

Química Orgânica.  

 

Figura 2. O ambiente multidisciplinar do projeto envolve três grandes áreas, Físico-Química, Química 

Orgânica e Bioquímica, que estarão agindo sinergicamente por técnicas complementares. 

 

Como apresentando na introdução e objetivos deste projeto, o estágio senior visa ganhar 

experiência no estudo das características responsáveis pela enorme eficiência de enzimas. 

Naturalmente, tendo em conta a vasta experiência do Prof. Richard, este estágio visa aprender 

novas metodologias cinéticas, possibilitar a discussão e o nascimento de novas colaborações 

no âmbito internacional. Essas metodologias e demais técnicas importantes para este projeto 

são apresentadas a seguir. 

 

Expressão e purificação das enzimas IDI e PGM nativas  

A IDI tipo 1 de E. coli será obtida conforme descrito na literatura.28 Basicamente, a 

expressão será feita em E. coli cepa JM101 que contém o gene para IDI no vetor de expressão 

pARC306N. A PGM de coelho será obtida de E. coli sob um sistema de expressão T7 

conforme descrito na literatura.40 

As enzimas serão obtidas com uma cauda 6xHis para facilitar a purificação utilizando 

cromatografia de afinidade em Ni-NTA.28,40 A expressão e purificação como relatado proverá 

quantidade e pureza elevada (> 95%) para a realização dos estudos propostos. A 

caracterização ocorrerá por cromatografia de exclusão em gel e eletroforese SDS-PAGE. 
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Determinação de parâmetros cinéticos para as reações nativas catalisadas 

As atividades enzimáticas de IDI e PGM serão avaliadas na presença de concentrações 

crescentes de substratos nativos (vide supra na introdução) a 25 ºC e pH(D) 7,4 (20 mM 

imidazol). A força iônica será mantida pela adição de 0,2 M de NaCl. Se necessário, a 

estabilidade proteica será aumentada pela adição de 1 mM de -mercaptoetanol ou ditiotreitol 

(DTT). Para cada concentração de substrato em excesso em relação as enzimas serão 

coletados dados de concentração de produto (C) em função do tempo (t). A velocidade será 

calculada considerando v = dC/dt e, de modo a garantir condições de velocidades iniciais, 

somente 5% de formação dos produtos será considerada nos cálculos das velocidades. Isto 

minimizará a inibição da atividade enzimática por produtos das reações e por outros fatores 

que afetam a estabilidade protéica. Os dados de velocidade serão tratados segundo o modelo 

de Michaelis-Menten e os valores de Km e Vmax serão calculados utilizando ajustes não-

lineares. O valor de kcat será obtido a partir de Vmax considerando que kcat = Vmax/[E], onde [E] 

é a concentração total de enzima.41,42 As concentrações de produtos serão determinadas em 

função do tempo utilizando RMN 31P ou 1H (500 MHz), utilizando como referência interna o 

simpleto de sulfato de tetrametilamônio em H2O ou D2O. Em D2O, conforme apresentado na 

introdução, será possível avaliar especificamente a incorporação de deutério no reagente (IPP) 

e produto (DMAPP) da reação catalisada por IDI.28 

 

Estudos cinéticos com substratos truncados 

Estes estudos seguirão metodologia similar aquela desenvolvida para os estudos de 

TIM,37 OMPDC38 e GPDH39. Após obtenção dos parâmetros cinéticos para as reações nativas 

de IDI e PGM, os valores de kcat/Km sob tais condições serão comparados aos respectivos 

dados para os substratos truncados. O planejamento cinético para os estudos com os 

substratos truncados e avaliação da energia de ligação segue o disposto a seguir. 

No caso de IDI o substrato nativo IPP será truncado em 2-metilpropeno (2MP) e no 

triânion de isohipofosfato (IHP) (Figura 3a). A reação em D2O para incorporação de deutério 

em 2MP catalisada por IDI será avaliada na presença de concentrações crescentes de IHP de 

modo a obter um perfil de saturação. Esses perfis em diferentes concentrações de 2MP  

permitirão a construção de um perfil linear de kcat/Km como uma função da [IHP], que proverá 

a constante de terceira-ordem kcat/K2MP KIHP; onde K2MP e KIHP são as respectivas constantes 

de Michaelis-Menten para 2MP e IHP. Enquanto que a constante kcat/KIPP (KIPP = Km para 

IPP) fornecerá a barreira de ativação para a reação nativa de IDI (ΔG‡
IPP), kcat/K2MP KIHP 
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permitirá obter a barreira de ativação para a reação de 2MP sob a influência de IHP 

(ΔG‡
2MP+IHP). Conforme ilustrado na Figura 3b, a diferença entre estes dois valores (ΔΔG‡) 

reflete a vantagem entrópica no estado de transição da ligação do substrato comparado a 

reação do substrato truncado em duas partes. A síntese de IHP será realizada conforme 

descrito na literatura.43  

 

Figura 3. (a) Estratégia para o truncamento de IPP; (b) Esquema de determinação do ΔΔG‡ para IDI e 

o seu significado em uma PES mostrando a contribuição da energia de ligação do grupo 

difosfotriânion para a reação catalisada. 

 

Diferente da reação catalisada por IDI, que avalia a ativação de IHP para a reação 

completa, na reação catalisada por PGM apenas a etapa de transferência do grupo fosforila 

para a formação de G1P será estudada. Inicialmente, G1,6DP será utilizada para fosforilar a 

enzima, que atuará transferindo seu grupo fosforila para xilose (Xil). A ativação pelo diânion 

de fosfito (HPO3
2-), de modo similar ao apresentado para IDI, proverá o valor de kcat/KXil 

KHPO3 e, portanto, o valor de ΔG‡
Xil+HPO3. A diferença entre este valor e o determinado para a 

reação de Xil com a enzima fosforilada (ΔG‡
Xil) proverá a energia de ligação ΔG‡

HPO3 

diretamente associada ao estado de transição. 

 

Mutagênese e estudos cinéticos aplicados 

De modo a avaliar a influência de resíduos dos sítio ativos de IDI e PGM sobre a energia 

de ligação do estado de transição. As mutações de interesse serão inseridas nos genes nativos 

utilizando o kit de mutagênese QuikChange® Lightning. Os resíduos de aminoácidos a serem 

mutados nas enzimas IDI e PGM serão escolhidos de acordo com a sua importância predita 

por estudos cristalográficos. Cada mutação será confirmada por sequenciamento dos DNAs 
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plasmidiais e por espectrometria de massa das proteínas purificadas. As proteínas serão 

purificadas da mesma forma empregada para as enzimas nativas e avaliadas cineticamente 

como descrito acima. Convém observar que no caso de IDI, a expressão dos mutantes será 

realizada em E. coli que sofreu inativação (“knockout”) do gene para IDI, a qual esta 

disponível a partir da coleção Keio.44 

 

Cristalografia de raios-X 

De modo a avaliar o posicionamento dos substratos truncados no sítio ativo de IDI e 

PGM, cristais nativos serão obtidos pelo método de difusão de vapor utilizando as condições 

previamente estabelecidas na literatura.18,22,33,34 Antes das coletas de dados, a saturação será 

realizada com os reagentes adequados. Para IDI, os cristais serão imersos em soluções 

contendo os agentes de cristalização, isohipofosfato e 2-metilpropeno. Similarmente, cristais 

de PGM serão imersos na presença de xilose e fosfito. Os cristais nas soluções de 

cristalização serão submetidos a condições criogênicas e dados de difração de raios-X serão 

coletados seguindo o procedimento padrão.45 A substituição isomórfica será realizada em 

relação as estruturas publicadas. Caso a densidade eletrônica não seja observada para as 

moléculas inseridas por saturação, condições de co-cristalização serão também avaliadas. 

 

Viabilidade técnica e atendimento as normas éticas nacionais e internacionais 

Além da experiência do proponente deste projeto em múltiplas áreas relacionadas a este 

projeto e a liderança do Prof. Richard na área de estudos mecanísticos, o Departamento de 

Química da University at Buffalo (UB, SUNY) e o laboratório do grupo do Prof. Richard 

possuem recursos humanos aptos que poderão perfeitamente propiciar os estudos deste 

projeto. O departamento é bem equipado com o estado-da-arte em instrumentação científica 

(veja http://chemistry.buffalo.edu/facilities/), por exemplo, espectrômetros de RMN (500 

MHz e superior), “Stopped-Flow”, difratômetros de raios-X para análise de proteínas, 

espectrômetros de massa, entre outros. Além disso, somente os projetos do laboratório do 

Prof. Richard estão atualmente suplementados por um financiamento superior a um milhão de 

dólares. 

Cabe ressaltar que o projeto atende com as normas éticas na University at Buffalo para 

trabalhar com organismos geneticamente modificados. Além disso, como tem sido de boa 

prática de meu grupo e do Prof. Richard, os níveis éticos na pesquisa e publicação tem sido 

assumidos e ensinados de modo a garantir a máxima integridade científica. 

 

http://chemistry.buffalo.edu/facilities/
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4 Cronograma 

De acordo com o apresentado nos objetivos desta proposta, abaixo está o cronograma 

previsto para um ano de estágio: 

Descrição das atividades de acordo com cada item dos objetivos 

Bimestre (1 ano) 

1 2 3 4 5 6 

Levantamento e atualização bibliográfica x x x x x x 

1. Expressão, purificação e caracterização das enzimas IDI e PGM x  x  x  

2. No que refere à enzima IDI 

- a. Síntese do substrato truncado isohipofosfato x      

- b. Determinação dos parâmetros cinéticos para IPI  x     

- c. Obtenção dos parâmetros cinéticos para os substratos truncados  x x    

- d. Aplicação de estudos de mutagênese e cristalografia    x x  

3. No que refere à enzima PGM 

- a. Determinação dos parâmetros cinéticos para G1,6DP     x  

- b. Obtenção dos parâmetros cinéticos para os substratos truncados      x 

Preparação de artigos científicos e relatórios  x x x x x 

 

 

5 Contribuição do projeto para a promoção do ensino, formação e 

aprendizagem 

O projeto versa significativamente com a motivação educacional do proponente, que no 

âmbito da pesquisa científica insere os ganhos e conhecimentos desta aos estudantes de 

graduação, seja em sala de aula, seja nas atividades complementares. Na pós-graduação, o 

trabalho pedagógico continuado é exercido na formação da identidade de estudantes em temas 

avançados. No cerne desta busca está o método científico que questiona as teorias existentes 

bem como os paradigmas da sociedade, permitindo ao estudante agir de forma crítica e social. 

Em cada qual dos âmbitos educacionais, graduação ou pós-graduação, está o aprendizado de 

novas técnicas e conceitos que são transmitidos de forma segura pelo proponente deste 

projeto. Neste sentido, o projeto terá um forte impacto na formação docente do proponente, 

pois visa uma formação inter e multidisciplinar continuada em temas que nosso país carece de 

especialistas.46 O impacto deverá ser importante, pois nosso país busca uma posição de 

destaque no estudo e aplicação de macromoléculas proteicas. No ensino, mudanças 

curriculares que visam a flexibilização curricular, cada vez mais clamadas, carecerão de 

especialistas nas diversas áreas, entre elas a que este projeto se propõe.47 
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6 Potencial para o aumento da rede de pesquisa e educação, com novas 

técnicas e parcerias, além de ampla divulgação dos resultados 

O projeto, na fronteira da pesquisa científica, deverá contribuir significativamente com a 

promoção do conhecimento em estudos de macromoléculas proteicas bem como na criação de 

um ambiente interdisciplinar. A troca de conhecimento com grupos do exterior permite a 

atualização em relação aos avanços mais recentes, sendo importante para a discussão e 

promoção de assuntos avançados. O grupo do Prof. Richard exerce um papel de destaque no 

estudo de mecanismo de enzimas, estando situado em um departamento reconhecido no 

mundo pela sua qualidade científica. Não há dúvida que o projeto deverá ter um impacto 

importante na consolidação de uma colaboração, ainda incipiente, com o Prof. Richard e, até 

onde é de desejo do proponente deste projeto, com outros grupos da mesma universidade. Por 

sua vez, a divulgação dos resultados em eventos, assim como em publicações científicas, 

permite o conhecimento pelo restante da comunidade dos avanços que o projeto trará e na 

esteira do crescimento brasileiro em ciência, nosso pais será reconhecido como um difusor do 

saber e um local para a resolução de problemas importantes para o mundo. 

 

7 Relevância para o desenvolvimento econômico e de bem estar social do 

Brasil no médio e longo prazos 

Conforme apresentado alhures, o projeto, especificamente, se insere na ciência de base 

possuindo elementos importantes para a inovação e domínio tecnológico. Enquanto os 

investimentos em PD&I mínguam em nosso país, outros, desenvolvidos ou em 

desenvolvimento, aumentam a parcela de investimento de seu PIB na pesquisa científica. Em 

1999, a Coréia do Sul investia 2,1% de seu PIB em PD&I e atualmente investe valores 

superiores a 4,3%, com investimento em ciência de base que supera os 10 bilhões de 

dólares.48 Este reconhecimento ocorre porque a ciência de base tem sido a força motriz para o 

desenvolvimento de novas tecnologias, como apontado por Robert Solow, prêmio Nobel de 

economia, diferente de força de trabalho e capital, novas tecnologias respondem por 

aproximadamente 80% do PIB de países desenvolvidos.49 Além disso, em países 

desenvolvidos, cientistas e “resolvedores de problemas” treinados em laboratórios de ciência 

de base frequentemente vão de instituições de pesquisa para a indústria levando consigo 

conhecimentos e habilidades para a resolução de problemas aplicados. Acredito, que esta 

deverá ser a direção de nosso país por muitos anos que virão, particularmente, no âmbito deste 

projeto, que trata de macromoléculas proteicas.  
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