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INTRODUÇÃO

A Ciclodextrina Glicosiltransferase (CGTase) é a única 
enzima capaz de converter amido em ciclodextrinas
(CDs) pela reação de ciclização das cadeias lineares. 
Estes compostos formam complexos de inclusão com 
moléculas hidrofóbicas, tornando-se importantes para 
aplicação nas indústrias alimentícias, farmacêuticas e 
químicas. 

OBJETIVO

Este trabalho tem como objetivo a identificação e 
quantificação da α, β e γ-Ciclodextrina, produtos da 
reação da enzima CGTase produzida pela primeira vez 
com o microrganismo Stenotrophomonas maltophilia. 
Uma bactéria gram-negativa, de células não 
esporulantes e móveis com muitos flagelos polares.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para a determinação da atividade enzimática utilizaram-
se métodos colorimétricos, que foram baseados na 
formação de complexos com diferentes moléculas, as 
quais são específicas para cada tipo de CDs. A seguir 
se encontra o fluxograma do cultivo do 
Stenotrophomonas maltophillia, da produção da 
CGTase, da determinação e da quantificação dos tipos 
de ciclodextrinas:

Cultivo Submerso (1mL do inóculo numa solução 
contendo Amido Solúvel, Peptona, Extrato de
Levedura, MgSO4, K2 HPO4) a 37°C por 18h

Centrifugação 5000g/15min 

Determinação da atividade enzimática 
adicionando o extrato bruto num tubo de ensaio

Adição da solução de 
amido 4% em tampão Fosfato 

Homogeinização 

Incubação a 60°/ 15min 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A maioria das CGTases relatadas na literatura produz 
uma mistura de α-CD, β-CD e γ-CD, variando com as 
condição e o tempo de reação. Resultados semelhantes 
foram encontrados para a CGTase produzida por 
Stenotrophomonas maltophilia, como pode ser visto na 
na tabela a seguir:

Tabela 1 – Resultado da atividade enzimática das CDs

Ciclodextrina Atividade Enzimática
Alpha 0,154 U/mL 
Beta 285,674 U/mL 

Gama 0,0421 U/mL 
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Figura 1 – Estrutura das CDs  e respectivas moléculas  usadas  na identificação e 

quantificação.

Contudo, conclui-se que houve maior produção de β-CD, 
a qual é usualmente mais utilizada por apresentar maior 
viabilidade econômica. Por ser menos solúvel, sua 
recuperação é facilitada e seu custo industrial é cerca de 
20 vezes menor por quilograma em comparação as 
demais CDs. Como é a primeira vez que há estudos 
sobre a produção e a quantificação desses tipos de 
ciclodextrinas pela CGTase deste microrganismo, não há
dados para a comparação dos resultados obtidos.
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