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A relativa lentidão com que a evolução 
biológica se processa faz com que muitos 
poluentes orgânicos se acumulem no 
ambiente por não existirem na natureza 
enzimas/organismos que os possam 
metabolizar. O herbicida molinato é disto um 
exemplo. Dos poucos degradadores de 
molinato que se conhecem, apenas a estirpe 
Gulosibacter molinativorax ON4T é capaz de 
levar à mineralização deste composto sem a 
acumulação de metabolitos com toxicidade 
acrescida. 
 
O molinato é um tiocarbamato usado 
mundialmente no controlo de ervas daninhas 
em arrozais (Figura 1), e tal como ocorre com 
todos os pesticidas, a sua produção industrial 
e aplicação intensiva nos campos agrícolas, 
tem consequências nefastas para o ambiente 
e a saúde pública. 
 

 
 

Fig. 1. Campo de arroz, Montemor-o-Velho, 
vale do Mondego. 

 
Para além de Portugal, o molinato é utilizado 
noutros países não só na Europa, como 
também na América, Oceânia, África e 
principalmente na Ásia, onde se encontram os 
países com maior produção de arroz. No 
entanto, a sua aplicação tem provocado a 
contaminação de águas, solos, ar e até da 
cadeia trófica. Por este motivo, os 
responsáveis pela produção industrial do 
molinato no nosso país sugeriram-nos a 
pesquisa de organismos que pudessem ser 

usados para o degradar. De facto, a utilização 
de seres vivos na biorremediação de locais 
contaminados com poluentes é encarada 
como uma alternativa atrativa quando 
comparada com métodos físico-químicos, 
principalmente por ser menos dispendiosa. 
 
A pesquisa bibliográfica que antecedeu o 
início do nosso projeto não augurava nada de 
bom. Isto porque o molinato é descrito como 
sendo um dos tiocarbamatos mais 
recalcitrantes (Nagy et al., 1995), isto é, de 
difícil degradação biológica. No entanto, foi-
nos possível encontrar alguns estudos que 
mostravam a existência de bactérias e fungos 
capazes de o degradar (Golovleva et al., 
1981; Imai & Kuwatsuka, 1986). Mas cedo 
percebemos que estes organismos não 
seriam bons para promover uma eficiente 
biorremediação, uma vez que  as suas vias de 
degradação conduziam à acumulação de 
produtos da oxidação do molinato (Golovleva 
et al., 1981; Imai & Kuwatsuka, 1986). Entre 

estes compostos destacava-se o sulfóxido de 
molinato, cuja produção é indesejável visto 
ser mais tóxico do que o composto parental 
(Jewell et al., 1998). Curiosamente, alguns 

estudos sobre a oxidação química do 
molinato, como por exemplo a resultante da 
cloragem de águas potáveis contaminadas 
com este herbicida (Cochran et al., 1997), e 

outros sobre a sua metabolização em células 
humanas (Jewell & Miller, 1999) mostravam 
que o processo de degradação era sempre 
semelhante. Isto é, a degradação do molinato 
conduzia à acumulação de produtos como o 
sulfóxido de molinato (Figura 2). 
 

O facto de o molinato poder ser transformado 
biotica e abioticamente em produtos com 
toxicidade acrescida deu-nos alento para 
pesquisar a existência de outros organismos 
que, idealmente, o mineralizassem, isto é, que 
o transformassem em compostos inorgânicos 
como o dióxido de carbono, água, sulfato e 
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amónia, ou que pelo menos não 
acumulassem compostos tóxicos.  

 
 
Fig. 2. Vias de degradação do molinato 
propostas na literatura com base na deteção 
destes compostos em culturas e solos/ águas 
contaminadas com este herbicida. As linhas 
azuis, laranja e verdes indicam, 
respectivamente, as transformações 
resultantes da oxidação do anel azepano, 
átomo de enxofre e o grupo etil do molinato. 
 
E mãos à obra. Recolhemos uma amostra de 
solo e de água de um local contaminado com 
molinato durante muitos anos, enriquecemos 
essa amostra em meio mineral com molinato, 
e obtivemos uma cultura com as 
características pretendidas. A caracterização 
da cultura mostrou que esta é composta por 
quarto estirpes bacterianas Gram-negativo 
relacionadas com os géneros Pseudomonas 
(estirpes ON1 e ON3), Stenotrophomonas 
(estirpe ON2) e Achromobacter (estirpe ON5) 
e uma Gram-positivo (estirpe ON4T), que 
apresentava baixa similaridade com outros 
organismos já descritos da família 
Microbacteriaceae. Esta cultura mista (Figura 
3) era, de facto, capaz de mineralizar o 
molinato sem a acumulação de metabolitos 
(Barreiros et al., 2003; 2008). 
 
O novo desafio era perceber porque é que 
esta cultura era diferente das descritas na 
literatura. Para isso estudámos a contribuição 
de cada uma destas estirpes na mineralização 
do molinato. Verificámos que a estirpe ON4T 
era a primeira a atacar o herbicida, clivando-o 
em etanotiol, o gás normalmente adicionado 

ao butano para lhe conferir odor, e num novo 
metabolito, identificado como azepano-
carboxilato. 
 

 
 
Fig. 3. Cultura mista após incubação em  meio 
nutritivo com 1 mM molinato, 5 dias, 30°C. 
 
Curiosamente esta estirpe era apenas capaz 
de crescer na presença de baixas 
concentrações de molinato (2 mM), quando 
comparada com a cultura mista, que crescia 
bem com concentrações do herbicida perto do 
seu limite de solubilidade (4 mM). Isto porque 
a estirpe ON4 sendo incapaz de degradar o 
etanotiol, era inibida por concentrações deste 
composto superior a 2 mM. Este efeito tóxico 
era aliviado pelas restantes estirpes deste 
consórcio. O sucesso da cultura mista na 
mineralização do molinato devia-se afinal à 
divisão de tarefas entre os seus membros. De 
facto, a associação metabólica entre as 
estirpes ON4T, que acumula etanotiol, e as 
estirpes ON2, e principalmente ON1, que o 
consomem, permite que a concentração deste 
gás nunca atinja concentrações tóxicas na 
cultura mista (Figura 4). 
 
A singularidade da via metabólica de 
degradação do molinato utilizada por esta 
cultura mista centra-se no facto de a ligação 
tioéster do molinato ser clivada de uma forma 
diferente. Nos demais processos esta quebra 
só ocorre após a oxidação do átomo de 
enxofre do herbicida, isto é, da formação de 
sulfóxido de molinato (Figura 2). Nesta cultura 
mista a quebra é direta, sendo possível graças 
a uma enzima hidrolase codificada pela 
estirpe ON4T (Figura 4). Este é o único 
catalisador até hoje descrito como 
responsável pela clivagem do molinato 
(Duarte et al., 2011). Esta nova hidrolase 
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(MolA) é também diferente das outras enzimas da família das amidohidrolases, visto 
possuir cobalto como co-factor enquanto as 
outras possuem zinco, níquel ou ferro. 
 

 
Fig. 4. Proposta de via de degradação do 
molinato pela cultura mista. As linhas roxas e 
vermelhas indicam as transformações devidas 
à estirpe G. molinativorax ON4T e aos isolados 
Gram-negativo, respectivamente. As setas a 
cheio indicam reações documentadas 
experimentalmente. Os compostos entre 
parênteses são presumíveis metabolitos. 
Nenhum destes compostos orgânicos é 
detetado no sobrenadante da cultura mista 
cultivada em condições de aerobiose. Em 
anaerobiose o molinato é parcialmente 
transformado em azepano-carboxilato e 
etanotiol. 
 

A singularidade da via metabólica de 
degradação do molinato utilizada por esta 
cultura mista centra-se no facto de a ligação 
tioéster do molinato ser clivada de uma forma 
diferente. Nos demais processos esta quebra 
só ocorre após a oxidação do átomo de 
enxofre do herbicida, isto é, da formação de 
sulfóxido de molinato (Figura 2). Nesta cultura 
mista a quebra é direta, sendo possível graças 
a uma enzima hidrolase codificada pela 
estirpe ON4T (Figura 4). Este é o único 
catalisador até hoje descrito como 
responsável pela clivagem do molinato 
(Duarte et al., 2011). Esta nova hidrolase 
(MolA) é também diferente das outras 
enzimas da família das amidohidrolases, visto 
possuir cobalto como co-factor enquanto as 
outras possuem zinco, níquel ou ferro. 
 
Podemos, então, concluir que, muito 
provavelmente, a novidade da via de 
degradação do molinato pela cultura mista se 
deve às características únicas da MolA, 
sintetizada por um organismo que parece não 
ser abundante na natureza. De facto, entre 
inúmeras tentativas para isolar organismos 
semelhantes, até agora apenas conseguimos 
isolar a estirpe ON4T, que, por ser um 

organismo até então desconhecido, foi usada 
como tipo de um novo género e espécie de 
actinobactérias. A sua preferência pelo 
herbicida valeu-lhe o nome de Gulosibacter 
molinativorax (Manaia et al., 2004), a “bactéria 
gulosa que devora molinato”. Desconhecem-
se ainda as razões que levaram esta bactéria 
a desenvolver a rara capacidade para 
hidrolisar molinato. Talvez a análise da 
sequência do seu genoma, em curso, venha 
trazer novas pistas.
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