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Atividades

No dia 18 de abril, a Profa. Dra. Viviane Nunes
e o Prof. Dr. Diego F. Gonçalves, apresentaram
aos alunos o Programa de Tutoria Acadêmica.
O programa foi desenhado pela Comissão do
Curso (CoC), com a finalidade de dar apoio à
permanência estudantil e à formação acadêmica. Oferece aos estudantes a possibilidade de
atenção especial, facilitando sua integração no
meio universitário e acadêmico, além de orientar e assessorar na elaboração do seu plano de
estudos e atividades que complementam o seu
desenvolvimento acadêmico e pessoal.

No dia 27 de abril, tivemos a visita do Dr. Daniel
Goldenstein, pesquisador da Monsanto, Missouri (EUA), quem apresentou a palestra “Glifosato,
uma ferramenta cercada de mitos”. O glifosato
inibe especificamente uma enzima essencial
para o crescimento das plantas que não é
encontrada em humanos ou animais. Após sua
açao, o glifosato se decompõe no solo naturalmente. A plateia constítuida por docentes e
alunos da graduação em Biotecnologia e pós-graduação em Bioquímica e Biologia Molecular
da EACH ficou satisfeita com a qualidade do
evento.

Fungal biodiversity to biotechnology

Felipe S. Chambergo & Estela Y. Valencia
Abstract
Fungal habitats include soil, water, and extreme environments. With around 100,000 fungus species already described, it is estimated that 5.1 million fungus species exist on our planet, making fungi one of the largest and most
diverse kingdoms of eukaryotes. Fungi show remarkable metabolic features due to a sophisticated genomic
network and are important for the production of biotechnological compounds that greatly impact our society in
many ways. In this review, we present the current state of knowledge on fungal biodiversity, with special emphasis
on filamentous fungi and the most recent discoveries in the field of identification and production of biotechnological compounds. More than 250 fungus species have been studied to produce these biotechnological compounds. This review focuses on three of the branches generally accepted in biotechnological applications, which have
been identified by a color code: red, green, and white for pharmaceutical, agricultural, and industrial biotechnology, respectively. We also discuss future prospects for the use of filamentous fungi in biotechnology application.
Keywords: Filamentous fungi . Biotechnology . Bio-based products . Bioenergy . Biodiversity
Appl Microbiol Biotechnol (2016) 100:2567–2577 - DOI 10.1007/s00253-016-7305-2
Comentário: A revisão faz um levantamento do estado da arte do estudo e aplicação dos fungos filamentosos, mostrando uma tabela com mais de 250 espécies de fungos, úteis ou que produzem compostos com
potencial aplicação em biotecnologia.
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A vida e a segunda lei da termodinâmica
A termodinâmica descreve processos que envolvem transformação de energia, introduzindo conceitos como temperatura,
calor e entropia. É uma ferramenta de enorme aplicabilidade, usada no estudo de reações químicas em uma célula, passando
pela análise da eficiência de motores a combustão e pela caracterização da troca de nutrientes em ecossistemas complexos, e
mesmo no entendimento de objetos tão exóticos quanto os buracos negros.
Uma das peculiaridades da descrição termodinâmica é que ela nos ensina quando alguns processos podem ou não
podem acontecer. Por exemplo, a primeira lei da termodinâmica afirma que somente transformações em que a energia é
conservada ocorrem em um sistema natural. Já a segunda lei da termodinâmica nos fornece uma “seta do tempo”, ou seja,
este princípio determina o sentido ou sequência temporal para um dado processo. Se filmarmos um copo caindo e quebrando, é imediatamente óbvio quando exibimos o filme na forma correta ou de trás para frente. Ambas as sequências temporais
são compatíveis com a primeira lei da termodinâmica, mas somente a que respeita a segunda lei de fato ocorre.
Uma das formas de se enunciar a segunda lei é através do conceito de entropia. Esta grandeza pode ser interpretada
como uma medida de desordem de um sistema. A segunda lei da termodinâmica afirma que a entropia de um sistema
fechado tende a aumentar. Mas esta lei parece estar em contradição com a existência da vida. Afinal, um organismo vivo é um
sistema altamente organizado. Sendo assim, como seres vivos podem existir?
Esta aparente contradição é explicada lembrando-se que o princípio do aumento de entropia se aplica à sistemas que
são termicamente isolados. Desta forma, não há nada de contraditório no fato da entropia diminuir quando consideramos um
sistema em interação com a sua vizinhança. Ou seja, a entropia de sistemas vivos pode ficar menor quando esta diminuição é
compensada por um aumento na desordem do resto do universo. Em outras palavras, um organismo vivo sobrevive graças a
produção de moléculas orgânicas com um elevado grau de ordem, as custas da interação deste organismo com o ambiente
que o cerca.
E a história não termina por aqui. A descrição apresentada para termodinâmica assume que os sistemas de interesse
possuem estados de equilíbrio, em que a descrição termodinâmica não muda. Mas os organismos vivos são caracterizados
pela mudança. Assim, a termodinâmica clássica pode não ser a ferramenta mais apropriada para a investigação da origem e
evolução da vida. O desenvolvimento de uma termodinâmica de não-equilíbrio é relativamente recente, e em grande parte
ainda um tema em aberto. Assim, a aplicação de métodos termodinâmicos na investigação da vida pode ainda nos trazer
grandes surpresas.
Prof. Dr. Carlos Molina Mendes (cmolina@usp.br)

“Organismos vivos são altamente organizados e com baixa entropia, que incrementam a
entropia do universo ao liberar calor e moléculas estáveis de baixa energia livre (CO2 e H2O)”.

EACH

u
o
S BIOTEC
2

