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A Ressonância Magnética Nuclear (NMR) é a técnica espectroscópica mais versátil ao 

dispor da ciência moderna, com aplicações que permitem o estudo de vias biossintéticas, 

fluxos metabólicos, descoberta e caracterização estrutural e funcional de moléculas 

orgânicas, em condições não invasivas e não destrutivas. 

 

 
 
 
A Ressonância Magnética Nuclear (NMR) é a 
técnica espectroscópica mais versátil ao 
dispor da ciência moderna, com aplicações 
que permitem o estudo de novos materiais no 
estado sólido, agregados proteicos, 
interacções proteína/ligando, estudos 
metabolómicos, estrutura e comportamento 
dinâmico de proteínas e ácidos nucleicos, 
vias biossintéticas, fluxos metabólicos, 
descoberta e caracterização estrutural e 
funcional de moléculas orgânicas (Chary and 
Govil, 2008). É curioso observar que esta 
técnica, com tantas aplicações na química e 
nas ciências da vida, nasceu de um estudo 
puramente físico com vista à medição de 
uma propriedade fundamental da matéria – o 
spin nuclear. Esta propriedade, postulada por 
Wolfgang Pauli em 1924, implica a existência 
de transições entre níveis energéticos de 
núcleos atómicos quando sujeitos a um 
campo magnético. Na realidade, quando 
foram feitas as primeiras observações do 
fenómeno de NMR nos anos 40 do sec. XX 
por Block e Purcell em amostras líquidas e 
sólidas, estava-se longe de imaginar o leque 
de aplicações que viriam a ser 
desenvolvidas. O passo inicial ocorreu nos 
anos 50 quando, ao observar a ressonância 
dos núcleos de hidrogénio do álcool etílico 
(Fig. 1), se descobriu que a frequência de 
ressonância de um núcleo é influenciada pelo 
seu ambiente químico (desvio químico), e 
que um núcleo podia influenciar a frequência 
de ressonância de outro através das ligações 
químicas entre eles (acoplamento spin-spin) 
(Arnold et al., 1951).  

Apesar de esta observação ter sido 
considerada uma “complicação química 
inconveniente” pelos físicos que 
investigavam o fenómeno, alguns químicos 
compreenderam imediatamente o potencial 
destes desvios químicos e acoplamentos 
internucleares no contexto da química 
estrutural.  
 

 
 
Fig. 1. O primeiro espectro de protão 
publicado em 1951, adquirido a 30 MHz e 
mostrando os desvios químicos do etanol. 
 
De facto, são estas características de 
interacção entre núcleos e entre estes e as 
nuvens electrónicas circundantes que dão à 
espectroscopia de NMR a capacidade de 
obter informação detalhada acerca das 
moléculas em estudo. Nem todos os núcleos 
atómicos são magneticamente activos. Os 
isótopos com um número par de protões e de 
neutrões (e.g., 12C ou 16O) apresentam spin 
nuclear zero. Felizmente, os elementos de 
interesse para as ciências biológicas 
possuem um isótopo natural detectável por 
NMR. Os mais comummente usados são 1H, 
13C, 15N, 19F e o 31P, mas 2H, 6Li, 11B, 
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17O, 23Na, 29Si ou o 35Cl também são 
facilmente detectáveis.  
 
Para além da informação estrutural que esta 
técnica fornece, o NMR é quantitativo, i.e. a 
intensidade do sinal medido é proporcional 
ao número de núcleos que lhe deram origem, 
o que permite medir concentrações das 
espécies presentes, tanto in vitro como in 
vivo. No entanto, a característica que mais 
distingue o NMR e que o torna tão apelativo 
para biólogos, microbiólogos e bioquímicos é 
a sua não invasividade, pois o fenómeno de 
NMR resulta de transições na gama de 
frequências das microondas ou das ondas de 
rádio i.e., radiação de muito baixa energia. 
Assim, é possível estudar os sistemas vivos 
em detalhe, em condições fisiológicas, sem 
perturbar as estruturas biológicas com 
procedimentos agressivos ou radiações de 
alta energia. 
 
Estas vantagens, no entanto, têm um preço, 
e esse preço é a baixa sensibilidade. Como 
as diferenças entre os níveis de energia 
medidos são muito pequenas, as moléculas 
em análise têm de estar presentes na gama 
de concentração do milimolar ou décimas de 
milimolar. 
 
A aplicação do NMR à Microbiologia tira 
partido de todas estas características para 
estudar a fisiologia e o metabolismo 
microbiano quantitativamente de forma não 
invasiva e não destrutiva. Das várias 
aplicações, talvez as mais espectaculares 
sejam os métodos de NMR in vivo. Nestes, é 
possível estudar vias e fluxos metabólicos 
em tempo real em células vivas intactas e 
funcionais. Para tal, a suspensão microbiana 
em estudo é colocada num reactor que 
permite o controlo de parâmetros como o pH, 
a temperatura ou a composição da fase 
gasosa e é recirculada até à zona de 
detecção no espectrómetro. Na figura 2 
mostra-se o resultado de um estudo com 
células de Lactococcus lactis geneticamente 
modificadas (eliminação da desidrogenase 
do lactato) onde foi possível seguir, em 
tempo real, o metabolismo da glucose. Nesta 
experiência forneceu-se uma injecção de 
glucose isotopicamente enriquecida com 
carbono-13, visto que o carbono-12 é 
magneticamente inactivo e por isso não é 
visível. Uma das grandes vantagens destes 

estudos, para além da medição quantitativa 
de metabolitos em tempo real e em 
estruturas biológicas intactas, está na 
capacidade de detectar o inesperado. 
Enquanto na maioria dos métodos analíticos 
se mede o que se procura, no NMR todos os 
compostos com núcleos magneticamente 
activos que estejam presentes em 
concentrações acima do nível de detecção 
são detectados. Exemplo disso é 
precisamente o estudo apresentado na figura 
2, onde a eliminação da desidrogenase do 
lactato originou a acumulação transiente de 
manitol e manitol-1-fosfato, resultado, à 
partida, totalmente inesperado e que permitiu 
descobrir e caracterizar novas actividades 
enzimáticas neste microrganismo (Neves et 
al., 2000). 
 

 
 

Fig. 2. Evolução da concentração em função 
do tempo de metabolitos intra e 
extracelulares em células de Lactococcus 
lactis após uma injecção de glucose. 3PGA – 
3fosfoglicerato; PEP- fosfoenolpiruvato; FBP 
– frutose bisfosfato. 
 
Outra área onde o NMR tem tido um papel 
notável é na fisiologia microbiana de 
adaptação a condições de stress térmico ou 
salino. A disponibilidade de água para os 
microrganismos é inversamente dependente 
da concentração de solutos dissolvidos, 
nomeadamente sais (Galinsky 1995). 
Embora algumas bactérias e arqueões 
halofílicos extremos tenham desenvolvido 
uma estratégia de acumulação de KCl dentro 
do citoplasma, a maioria dos 
microrganismos, quando confrontados com 
um aumento da salinidade exterior tende a 
evitar a desidratação, através da acumulação 
de solutos orgânicos de baixa massa 
molecular que combatem a agressão 
osmótica (Fig. 3) (da Costa et al., 1998). Esta 
segunda estratégia, que exigiu o 
desenvolvimento de mecanismos específicos 
de osmorregulação, confere a estes 
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microrganismos uma capacidade de 
adaptação rápida a flutuações na pressão 
osmótica ambiental permitindo-lhes colonizar 
uma gama alargada de ambientes, incluindo 
aqueles em que a salinidade não é 
constante. 
 

 
 
Fig. 3. Representação esquemática dos dois 
mecanismos de osmoprotecção em 
ambientes salinos. 
 
Estes pequenos compostos orgânicos 
utilizados na osmoadaptação (osmólitos), 
pertencem a um conjunto relativamente 
restrito de categorias, como amino ácidos e 
derivados, polióis, ectoínas, açúcares e 
açúcares modificados ou combinações 
destes (da Costa et al., 1998). Os osmólitos 
podem ser acumulados em concentrações 
elevadas dentro da célula, em resposta a um 
aumento da salinidade do meio, sem 
perturbarem o metabolismo celular, daí 
também serem denominados “solutos 
compatíveis” (Brown, 1976). Mais 
recentemente o conceito foi expandido para 
acomodar compostos que se acumulam em 
concentração elevada em resposta a outros 
factores de stress como a temperatura 
(Santos et al., 2007). Estes “termólitos”, 
particularmente os oriundos de 
microrganismos termófilos ou hipertermófilos 
(cuja temperatura óptima de crescimento é 
superior a 60 e 80ºC, respectivamente), são 
especialmente eficazes como protectores 
contra a desnaturação térmica de proteínas. 
Na realidade, muitos destes solutos 
compatíveis têm sido teorizados como 
industrialmente aplicáveis na estabilização de 
componentes celulares ou agentes biológicos 
(proteínas, vacinas, anticorpos, etc), na 
indústria cosmética (como hidratantes de alto 
desempenho), ou na indústria farmacêutica 

(com possíveis aplicações no campo das 
doenças neuro-degenerativas), revestindo-
se, por isso, de grande interesse científico e 
tecnológico (Santos et al., 1999; Santos et 
al., 2003).  
 
Apesar destes compostos tenderem a ocorrer 
em concentrações intracelulares elevadas, 
não foram estudados em grande detalhe (ou 
em muitos casos sequer identificados), até 
ao advento da técnica de NMR de alta 
resolução. O NMR é, de longe, a técnica 
ideal para o estudo, identificação e 
descoberta destes compostos, sendo a sua 
única limitação, a baixa sensibilidade, 
superada pela elevada concentração a que 
os solutos compatíveis são geralmente 
acumulados. De facto, uma vez que, ab initio, 
não sabemos que compostos podem servir 
como solutos compatíveis num determinado 
organismo, é necessária uma técnica que: i) 
seja capaz de detectar todos os compostos 
orgânicos presentes no citoplasma; ii) 
forneça informação estrutural, e iii) possa ser 
usada de forma quantitativa. Estas são, 
precisamente, características que o NMR 
possui, providenciando uma forma expedita 
de "detectar o inesperado". Assim, a 
ocorrência de novos solutos pode ser 
facilmente observada, sem a necessidade de 
estabelecer protocolos específicos de 
detecção. Na verdade, todos os solutos 
novos, descobertos nos últimos vinte anos, 
foram identificados por NMR, por vezes, 
começando com a análise directa de células 
inteiras (Fig. 4) (Scholz et al., 1992; Ciulla et 
al, 1994; Nunes et al, 1995; Martins et al, 
1997; Lamosa et al., 2006). O NMR também 
contribui para a descoberta de novas 
moléculas em vias biossintéticas. De facto, 
esta técnica mostrou ser, em alguns casos, 
fundamental para a elucidação completa das 
vias biossintéticas destes novos compostos, 
revelando intermediários e estabelecendo a 
conformação estereoquímica do produto 
final. O melhor exemplo de um desses casos 
talvez seja a elucidação da via de biossíntese 
do fosfato de di-myo-inositol (DIP). O DIP é 
um soluto compatível acumulado 
exclusivamente por microrganismos 
termófilos ou hipertermófilos cujos níveis 
respondem primariamente a um aumento de 
temperatura, sendo por isso considerado 
como um “termólito“ por excelência e tendo 
demonstrado uma notável capacidade de 
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protecção de estruturas biológicas face à 
agressão térmica (Santos et al., 2007). 
Apesar de ter sido descoberto há já duas 
décadas (Sholz et al., 1992), a via 
biossintética permaneceu um mistério até há 

relativamente pouco tempo quando técnicas 
de NMR mono- e bi-dimensionais de 1H, 13C 
e 31P em combinação com marcações 
isotópicas foram utilizadas (Borges et al 
2006; Rodrigues et al., 2007).

 
Fig. 4. Estruturas de alguns solutos compatíveis descobertos e caracterizados por NMR. 

Nesse estudo, o NMR permitiu, não só 
detectar o CDP-inositol, uma molécula que 
se postulou existir mas que até então nunca 
tinha sido observada, como descobrir a 
presença de intermediários fosforilados na 
via de síntese do DIP e, por extensão, 
desvendar as vias de síntese de dois outros 
solutos compatíveis – o fosfato de diglicerol e 
o glicero-fosfo-inositol (Fig. 5).  
 
Em Portugal, o panorama na área do NMR 
era, até há pouco tempo, relativamente 
desencorajador. Apesar de se realizarem 
trabalhos muitíssimo interessantes, os 
equipamentos existentes eram poucos e 
bastante antigos (alguns com mais de 20 
anos de utilização). Em 2006, no entanto, 
graças aos esforços de vários 
espectroscopistas portugueses, entre os 
quais destaco o Prof. António Xavier, foi 
possível obter da Fundação para a Ciência e 
a Tecnologia o financiamento necessário 
para o reequipamento científico nesta área, 
criando-se a Rede Nacional de Ressonância 
Magnética. 
 
Esta rede, que permitiu diminuir a falha 
tecnológica que havia entre nós e os nossos 
congéneres europeus e americanos, 

congrega 10 centros de investigação por todo 
o país, equipados com espectrómetros de 
última geração preparados para acolher 
cientistas nacionais com projectos na área. 
 

 
 
Fig. 5. Vias biossinteticas do fosfato de di-
inositol (DIP) fosfato de diglicerol (DGP) 
glicero-fosfo-inositol (GPI) em Archaeoglobus 
fulgidus. DGPP, 1,1-diglicerol-fosfato-3-
fosfato; DIPP, 1,3'-di-myo-inositol-fosfato-1'-
fosfato; GPIP, 1(1-glicerol) myo-inositol-
fosfato-3-fosfato; Glc-6-P, glucose-6-fosfato; 
L-Ins-1-P, L-myo-inositol-1-fosfato; gly, 
glicerol; Ins, myo-inositol; e L-gly-3-P, 
glicerol-3-fosfato. 
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A disponibilidade destes novos 
equipamentos, aliada ao saber acumulado e 
à vitalidade da comunidade portuguesa de 
microbiólogos fazem-me acreditar num futuro 
com mais estudos microbiológicos 
envolvendo o NMR e cheio de descobertas 
empolgantes. 
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