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RESUMO 

Nos últimos anos, o uso da biotransformação tem sido considerado um avanço na obtenção de 
substâncias enantiomericamente puras. O princípio geral desta técnica consiste na utilização 
de enzimas ou microorganismos em particular leveduras como Saccharomyces cerevisiae, 
provenientes do fermento de pão ou de linhagens purificadas (sp.). Os métodos que envolvem 
a utilização de biocatálises são em geral de baixo custo pois envolvem condições suaves de 
temperatura e pressão e ainda geram afluentes de baixo ou nenhuma toxicidade. Problemas 
relacionados ao seu uso, no entanto, estão na dificuldade de se trabalhar com substâncias or-
gânicas pouco solúveis em meio aquoso que é em geral o meio natural dos biocatálisadores 
normalmente  células vivas. Este problema, porém, tem sido contornado pela adição de um 
solvente orgânico insolúvel em água como uma segunda fase. A dificuldade no entanto, está 
em que os solventes orgânicos são em geral tóxicos às células diminuindo rapidamente sua 
atividade biocatalítica. É necessário então, estudar a interação de células microbianas em rela-
ção a solventes orgânicos visando a potencialidade e otimização do processo. O presente tra-
balho teve como objetivos o estudo da bioredução do substrato 4-aminoacetofenona em sis-
temas bifásicos, gerando os álcoois correspondentes e a análise do comportamento das células 
Saccharomyces cerevisiae, das linhagens CCT 3174, CCT 0294, CCT 0472 e células de Sac-
charomyces cerevisiae provenientes do fermento de pão. Foi utilizado o solvente n-heptano 
nas proporções n-heptano/água 5%, 10% e 20% em volume. A escolha do n-heptano como 
solvente se justifica por ser um solvente que apresenta log P=4, sendo conseqüentemente de 
menor toxicidade para os microorganismos. Além disso, o n-heptano é um solvente volátil e é 
facilmente eliminado após a reação sendo ainda de baixo custo o que possibilita sua utilização 
em grande escala. Como resultados positivos, observou-se uma atividade biocatalítica para as 
células Saccharomyces cerevisiae  CCT 3174, CCT 0294 e CCT 0472 na proporção de sol-
vente/água 5%. Também O CCT 3174 na presença de solvente/água 10%, apresentou ativida-
de biocatalítica. Já na proporção n-heptano/água 20% para todas as linhagens testadas não foi 
observada atividade biocalítica. Os produtos da reação foram caracterizados por técnica de 
infravermelho, apresentando a banda característica de álcool em torno de 3500 cm-1. Podemos 
classificar os sistemas n-heptano/água como biocompatíveis para as linhagens CCT 3174, 
CCT 0294 e CCT 0472 na proporção de 5% e para a linhagem CCT 3174 n-heptano/água na 
proporção de 10%. Os experimentos conduzidos nas demais proporções e com todas as linha-
gens não foi observada atividade biocatalítica.  
 
Palavras-chave: Biotransformações, Solventes Orgânicos, Biorredução. 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 

 
In the last years, the use of biotransformation has been considered a progress in the acquisi-
tion of pure enantiomeric substances. The general principle of this technique consists in utili-
zation of enzymes our microorganisms in particular yeasts as Sacchamoryces cerevisiae, com-
ing from baking powder or purified lineages (sp.). The methods that involve the utilization of 
biocatalisys are in general cheaper because they involve soft conditions of temperature and 
pressure and still produces of low or no toxicity. However, problems in relation to their use 
are in the difficulty of working with organic substances little soluble in aqueous environment 
that is in general the natural environment of biocatalysts, normally alive cells. But, this prob-
lem has been   skirted by the addition of a non-soluble in water organic solvent as a second 
stage. However, the problem is that the organic solvents are in general poisonous to the cells 
decreasing their biocatalityc activity. So, it is necessary to study the interaction of the micro-
bians cells in relation to organic solvents aiming at the potentiality and the optimization of the 
process. This present paper had as objectives to study the bioreduction of 4-aminoacetofenona 
substratum in two-phase systems, producing the appropriated alcohol and the analysis of the 
conduct of Sacchamoryces cerevisiae, the lineages CCT 3174, CCT 0294, CCT 0472 and the 
cells of Sacchamoryces cerevisiae from leaven of bread. It was utilized an n-heptanes solvent 
in the ratio of n-heptanes/water 5%, 10% and 20% in volume. The choice for n-heptanes as a 
solvent is justified because it is a solvent which shows log P=4, being less poisonous for the 
microorganism consequently. Beside this, the n-heptanes is a volatile solvent and it is elimi-
nated easily after the reaction being cheaper that makes possible its utilization in great scale. 
As positive results, it was seen a biocatalityc activity for the Sacchamoryces cerevisiae cells 
CCT 3174, CCT 0294 and CCT 0472 in the ratio of solvent/water 5%. CCT 3174 also shows 
a biocatalityc activity in solvent/water 10%. But, in the ratio of n-heptanes/water 20% for all 
tested lineages was not observed biocatalityc activity. The products of the reaction were char-
acterized of alcohol about 3500cm-1. We can classify the n-heptanes/water systems as bio-
compatible for the lineages CCT 3174, CCT 0294 and CCT 0472 in the ratio of 5% and for 
the lineage n-heptanes/water CCT 3174 in the ratio of 10%. The experiments made in the rest 
proportions and with the other lineages were not observed biocatalityc activity. 
 
Key-words: Biotransformation, organic solvents, bioreduction.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação 

A técnica que utiliza catalisadores biológicos sejam enzimas ou microrganismos 

para converter um substrato em um número limitado de etapas enzimáticas denomina-se bio-

cátalise ou biotransformação. Para que um processo de biotransformação seja eficaz, é neces-

sário a análise de um conjunto de fatores. 

O princípio geral desta técnica está na escolha do biocatalisador, condições expe-

rimentais para a bioconversão e isolamento, purificação e caracterização do produto formado. 

Além disso deve-se ainda analisar condições de  pH, temperatura e a solubilidade do substrato 

em meio aquoso que é o meio natural dos biocatalisadores. Se necessário pode-se adicionar 

um solvente orgânico compatível ao biocatalisador como uma segunda fase.  

Uma mudança química em matéria animal e vegetal provocada por leveduras mi-

croscópicas, bactérias, ou mofos é chamada de fermentação. Exemplos de fermentação são o 

azedamento de leite, o crescimento da massa de pão, e a conversão de açúcares e amidos em 

álcool. Muitas substâncias químicas industriais e vários antibióticos usados em medicamentos 

modernos são produzidos através de fermentação sob condições controladas. O resultado da 

fermentação é que uma substância seja quebrada em compostos mais simples. Em alguns ca-

sos a fermentação é usada para modificar um material cuja modificação seria difícil ou muito 

cara se métodos químicos convencionais fossem escolhidos. A fermentação é sempre iniciada 

por enzimas formadas nas celas dos organismos vivos. Uma enzima é um catalisador natural 

que provoca uma mudança química sem ser afetado por isso. A levedura comum é um fungo 
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composto de minúsculas células tipos vegetais similares às bactérias. Suas enzimas invertase e 

zimase quebram açúcar em álcool e gás carbônico. Elas crescem o pão e transformam o suco 

de uva em vinho. Bactérias azedam o leite produzindo ácidos lácticos e butírico. Células do 

corpo humano produzem enzimas digestivas, como pepsina e renina que transformam comida 

em uma forma solúvel (CHAMPE, HARVEY, FERRIER 2006 ). Os produtos de fermentação 

foram usados desde a antiguidade habitantes da caverna descobriram que a carne envelhecida 

tem um sabor mais agradável que a carne fresca. Vinho, cerveja e pão são tão velhos quanto a 

agricultura. Queijo, que envolve a fermentação de leite, ou creme é outra comida muito anti-

ga. O valor medicinal de produtos fermentados é conhecido de há muito tempo. Os chineses 

usavam coalho de feijão soja mofado para curar infecções de pele Há 3000 anos atrás. Os ín-

dios da América central tratavam feridas infetadas com fungos.  

A verdadeira causa de fermentação, porém, não era compreendida até o século 

XIX. O cientista francês Louis Pasteur, enquanto estudando problemas dos cervejeiros e vini-

cultores da França, encontrou que um tipo de levedura produz vinho bom, mas um segundo 

torna-o azedo. Esta descoberta conduziu à teoria de origem da doença de Pasteur.  

A química das fermentações é uma ciência nova que ainda está em suas fases ini-

ciais. É a base de processos industriais que convertem matérias-primas como grãos, açúcares e 

subprodutos industriais em muitos produtos sintéticos diferentes. Cepas cuidadosamente sele-

cionadas de mofos, leveduras e bactérias são usadas no processo (CHAMPE, HARVEY, 

FERRIER 2006). O biocatalisador pode ser utilizado de forma livre ou usa-se a técnica de 

imobilização. (WENDHAUSEN, 1998, 2005) uma vez que o suporte cria um micro ambiente 

protetor ao redor das células. Pode-se aumentar a concentração celular aerando o meio de 

crescimento. Muitos processos biocatalíticos tem obtido maturidade em nível industrial como 

por exemplo a produção de gama lactonas que são usadas como flavorizantes de frutas (aroma 

de pêssegos), tendo como produto de partida o óleo castor que é um éster do ácido recinoleico 
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. Taharo e colaboradores (CHEETHAM, P.  S.  J., 1995), descobriram uma espécie de levedu-

ra (Candida petrofilium ATCC202226) capaz de hidrolizar o óleo castor a ácido graxo e reali-

zar a beta oxidação parcial deste ácido formando o 4-hidroxi-ácido numa proporção de 10g/l. 

 

HO2C

OH

β−Oxidação parcial

Ácido ricinoléico (C18)

HO2C

OH

O

O

 Ácido 4 hidroxidecanóico (C10) 

γγγγ-Decalactona (C10)

Ácido

 

                       Figura 1 - Produção industrial de  �-Decalactona 

                       FONTE: CHEETHAM,  P. , 1995 
 

 

A International Flavours and Fragrances obteve a patente para produzir gama-

decalactona e outras lactonas a partir do óleo castor. 
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1.2. Estudo das Enzimas 

Catalisadores são substâncias que aumentam a velocidade de uma reação química, 

reduzindo seus requisitos energéticos. Os catalisadores promovem um caminho com menor 

energia de ativação sendo recuperados ao final do processo (Figura 2). 

 

                            Figura 2 – Ação do catalisador sobre a energia de ativação de uma reação 

      Fonte MARZZOCO, TORRES, Bioquímica básica. 1999: Rio de Janeiro.     

   

Embora um catalisador tenha influência sobre a reação química, ele não é alterado 

de maneira permanente, nem é a causa em si da reação; ou seja, um catalisador pode aumentar 

a velocidade de uma reação, mas não pode causá-la se ela não ocorresse sem a presença desse 

catalisador. Dado que os catalisadores não são consumidos, eles podem ser reutilizados ao 

final do processo (CHAMPE, HARVEY, FERRIER 2006). 

Enzimas são catalisadores biológicos produzidos por organismos vivos. O reagente 

em uma reação catalisada por enzimas é chamada de substrato ou precursor. As enzimas são 

proteínas de alto peso molecular com uma região específica denominada de sítio ativo, respon 

sável pela ação catalítica (CHAMPE, HARVEY, FERRIER 2006). 
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A lactato desidrogenase, por exemplo é uma enzima da classe das oxiredutases. 

Parte de sua estrutura e sítio ativo pode ser visto na Figura 3 abaixo. Seu sítio ativo é formado 

pelos resíduos arginina 171 e histidina 195. Estes aminoácidos englobam a molécula do piru-

vato (grifado em verde) que é o substrato natural desta enzima, promovendo a sua redução 

pela adição do hidreto fornecido pelo cofator NADH de forma específica (VOET, VOET 

1995 ). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Figura 3 – Estrutura da Lactato desidrogenase atuando sobre o piruvato. 
                             FONTE: VOET, D., VOET, J.  Biochemistry. 2. ed. New York: John Wiley & Sons, INC,                    

                             1995. p.465-469. 
 

As enzimas podem ser classificadas de acordo com vários critérios. O mais impor-

tante foi estabelecido pela União Internacional de Bioquímica (IUB) e estabelece 6 classes 

conforme a Figura 4. 

 

 

 

 

Lactato 
desidrogenase 
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Figura 4 – As classes de enzimas 
Fonte: KOOLMAN, RÖHM  Bioquímica. 3ª ed. Porto Alegre, Artmed: 2005  p. 89  

 

 Em alguns casos, sua ação pode ser limitada as ligações específicas dentro dos 

compostos com os quais reagem. Além disso, as enzimas são catalisadores extremamente ver-

sáteis, existindo um processo enzimático equivalente para diferentes reações orgânicas clássi-

cas (CABRAL, 2003). 

De maneira geral em síntese orgânica a utilização de enzimas está associada a três 

características principais (WONG, 1995): 

a) Quimiosseletividade: uma vez que o propósito de uma enzima é atuar em um 

único tipo de grupo funcional, outras funcionalizações sensíveis, que deveriam reagir nor-

malmente com certo grau sob catálise química, são preservadas. 

b) Regiosseletividade: devido a sua complexa estrutura tridimensional, enzimas 

podem distinguir entre grupos funcionais que estão quimicamente situados em regiões dife-

rentes no mesmo substrato. 

c) Enantiosseletividade: toda enzima são formadas de L-aminoácidos e assim 

são catalisadores quirais. Como conseqüência, a quiralidade presentes no substrato são reco-
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nhecidos. Assim um substrato pró-quiral pode ser transformado em um produto opticamente 

ativo, e ambos enantiômeros de um substrato, podem reagir com diferentes velocidades, dis-

pondo-se de uma resolução cinética. Apesar da versatilidade e especificidade das enzimas em 

agir como catalisadores seletivos para uma série de reações orgânicas, foi a partir da década 

de 80 que o uso desses biocatalisadores começou a ser aplicados na preparação de compostos 

quirais (JESUS, 1998; SCHMIS; VERGER, 1998; SILVA, 2000). 

1.2.1. Modelos para a atividade enzimática  

Cada enzima contém “sítio ativo” – que é a parte da molécula na qual ocorre a 

combinação com o substrato. O sitio ativo consiste em diferentes partes da cadeia protéica (a 

enzima). Essas partes são colocadas juntas através do dobramento e da flexão da cadeia pro-

téica (as estruturas secundárias e terciárias), e assim o sítio ativo ocupa uma área relativamen-

te pequena em relação ao total da molécula. O fato de enzimas (proteínas) poderem ser desna-

turadas pelo calor (alterada em sua configuração tridimensional) indica a importância do ar-

ranjo estrutural (KOOLMAN, RÖHM, 2005). 

O modelo desenvolvido por Emil Fischer em 1894 é o mecanismo denominado 

chave e fechadura é um dos modos ilustrativos para melhor entendimento da biocatálise en-

zimática (Figura 5). 
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Figura 5- Modelo da catálise enzimática do mecanismo da chave e fechadura desenvolvida por Emil Fis-
cher.  FONTE: (JESUS, PAULO C. Enzimas imobilizadas em crisotila e organo-gel: aplicação, resolução 
ácidos racêmicos. 1998: Florianópolis, p. 12). 
 

Acredita-se que a atividade enzimática ocorra em duas etapas. Primeiro, o sítio a-

tivo da enzima combina com o substrato para formar um complexo enzima-substrato. Esse 

complexo enzima-substrato em seguida rompe-se para formar os produtos e uma enzima 

livre, a qual reage novamente (MARZZOCO, TORRES, 1999 ). 

 

 

              Figura 6 - Modelo dos Três Pontos de encaixe 
              FONTE: MARZZOCO, TORRES,  Bioquímica básica. 1999: Rio de Janeiro p.13. 
 

De acordo com essa teoria (modelo de chave-fechadura), o substrato deve “ajus-

tar-se” ao sítio ativo da enzima, por isso a especificidade dessa enzima. Para substratos que 

têm um sítio ópticamente ativo, acredita-se que devam existir três pontos de conexão entre o 

substrato o sítio ativo da enzima, de modo que apenas um dos dois isômeros ópticos “possa 

ajustar-se” (Figura 6).  
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                        Figura 7 - Modelo de encaixe induzido  

 Fonte: FONTE: (JESUS, PAULO C. Enzimas imobilizadas em crisotila e organo-gel: aplica      
ção, resolução ácidos racêmicos. 1998: Florianópolis, p. 12). 

 

Uma versão mais recente sobre a atividade enzimática, o modelo do ajuste induzi-

do o qual sugere que o sítio ativo não é rígido, como no modelo de chave-fechadura, mais 

flexível. Ou seja, o sítio ativo e o substrato alteram-se para uma melhor conformação. (GAL-

LUCI, 2006). 

 

 

1.2.2. Coenzimas ou cofatores 

 

Cofatores são pequenas moléculas orgânicas ou inorgânicas que podem ser neces-

sárias para a função de uma enzima; esses cofatores não estão ligados permanentemente à 

molécula da enzima (Figura 8) mas, na ausência deles, a enzima é inativa. A fração protéica 

de uma enzima, na ausência do seu cofator, é chamada de apoenzima. A enzima associada ao 

seu cofator é chamada de haloenzima. As coenzimas podem se associar as enzimas segundo 

dois modelos propostos: 

� Ligando-se à enzima com afinidade semelhante à do substrato; 

� Ligando-se covalentemente em local próximo ou no próprio sítio catalítico 

da apoenzima; 
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                       Figura 8 - Enzima mais substrato mais cofator. 
                        Fonte: MARZZOCO, TORRES, Bioquímica básica. 1999: Rio de Janeiro p.27. 

1.2.3. Requisitos de temperatura 

A velocidade de todas as reações químicas é afetada pela temperatura: quanto 

maior a temperatura, mais rápida é a reação. Isso também é verdadeiro para reações envol-

vendo enzimas. Contudo, se a temperatura é exageradamente elevada, a enzima (proteína) 

será desativada por desnaturação e perderá a atividade.  

A melhor temperatura para o funcionamento de uma enzima – a temperatura na 

qual a velocidade de reação envolvendo uma enzima é máxima – é chamada de temperatura 

ótima para uma enzima em particular. Quando exposta a temperatura mais elevadas, a enzima 

irá desnaturar-se e será incapaz de funcionar. A temperatura inferiores á temperatura ótima, a 

velocidade de reação será menor que a velocidade máxima. (MATSUMOTO, et al., 1997). 

Não vamos citar no referido trabalho caso de organismos termófilos. 

Uma vez que muitas enzimas apresentam a temperatura ótima em torno de 40ºC, 

ou próximo da temperatura corporal, elas funcionam com eficiência máxima no corpo. O fato 

de enzimas (proteínas) poderem ser desnaturadas pelo calor (alterada em sua configuração 
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tridimensional) indica a importância do arranjo estrutural. A Figura 9 abaixo mostra a ação da 

temperatura sobre a ação enzimática. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Figura 9 – Efeito da Temperatura sobre a atividade enzimática 
                             Fonte: MARZZOCO, TORRES, Bioquímica básica. 1999: Rio de Janeiro p.28. 
 
1.2.4. Importância do pH 

 

 

Cada enzima apresenta uma faixa de pH na qual sua atividade é máxima (Figura 

10). Essa é chamada uma de faixa ótima de pH para aquela enzima em particular. Por exem-

plo, o pH ótimo para a tripsina, uma enzima encontrada no suco pancreático, está em torno de 

8,2. (MARZZOCO, TORRES 1999). Se o pH de um substrato é muito diferente do pH ótimo 

necessário para a enzima, ela não poderá funcionar. Contudo, uma vez que os fluidos corpo-

rais contêm tampões, o pH geralmente não varia muito além dos valores ótimos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
                          Figura 10 - Efeito do pH sobre a atividade enzimática 

Fonte: MARZZOCO, TORRES, Bioquímica básica. 1999: Rio de Janeiro p.29 
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1.2.5. Efeito das concentrações 

 

Do mesmo modo que nas reações químicas, a velocidade é aumentada com o au-

mento nas concentrações dos reagentes. Aumentando-se a concentração de substrato, a velo-

cidade de reação aumentará até que a enzima disponível torne-se saturada com o substrato. 

Além disso, com um aumento da quantidade de enzima, a velocidade de reação aumentará até 

que a enzima disponível torne-se saturada com o substrato. (CHAMPE, HARVEY, FERRIER 

2006). Além disso, com um aumento da quantidade de enzima, a velocidade de reação aumen-

tará supondo-se um suprimento ilimitado de substrato (Figura 11). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Figura 11 - Efeito Concentração 
                             Fonte: MARZZOCO, TORRES, Bioquímica básica. 1999: Rio de Janeiro p.29 
 
 
1.2.6. Nomenclatura e classificação das enzimas 

 

 Pelas regras oficiais de classificação e nomenclatura, as enzimas são divididas em 

seis grupos de acordo com o tipo de reação que catalisam (Figura 4). Cada um destes grupos e 

ainda subdividido em classes e subclasses, numeradas de tal forma que cada enzima possa ser 

identificada sem ambigüidade. Assim por exemplo, a enzima que catalisa a remoção de elé-

trons do etanol (portanto, uma óxido-redutase) é designada álcool: NAD+: óxido-redutase e 

recebe o número de classificação EC 1.1.1.1 (EC de Enzyme Comission). Esta nomenclatura 
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oficial é na prática muitas vezes desobedecida em favor de nomes mais simples ou que se 

tornaram clássicos. A enzima citada que catalisa a oxidação do etanol é comumente referida 

como álcool desidrogenase; a enzima que catalisa a síntese de glicogênio (oficialmente desig-

nada UDP glicose: glicogênio 4-�-D-glicosiltransferase) é chamado de glicogênio sintase. 

Como se vê nestes exemplos, na nomenclatura usual o nome é dado indicando o substrato, 

seguido de uma outra palavra terminada em ase que especifica o tipo da reação que a enzima 

catalisa. Mesmo esta forma simplificada de nomenclatura apresenta exceções, como é o caso 

das enzimas digestivas: pepisina, tripsina, etc, cujos nomes triviais tornaram-se clássicos. 

Apesar disso, não é necessário memorizar os nomes das enzimas pois, com um pouco de prá-

ticas, é possível prever o nome da enzima conhecendo-se a reação que ela catalisa ou vice- 

versa (MARZZOCO, TORRES 1999). 

 

1.2.7. Principais uso de enzimas importantes 

  

No Quadro 1 são indicados os principais usos de enzimas importantes  produzi-

das e escala industrial. 

Quadro 1 - Fontes, aplicações e efeitos das principais enzimas 

 
Enzimas Aplicação e Efeito Fonte de Enzima 

a) Hidrolases Ami-
lases 

Panificação, masses e biscoito: modificação da massa. 
Cerveja: preparo de mosto doce. 
Álcool e bebidas destiladas: sacarificação. 
Álcool industrial: liquefação e sacarificação de amiláceos. 
Auxiliar digestivo. 
Amido modificado para alimentos. 

Fungos, malte 
 
Malte 
Malte 
Fungos, bactérias 
 
Malte, pâncreas 
Malte, fungos 

Proteases Panificação, massas e biscoitos: modificação da viscosida-
de e da textura da massa. 
Cerveja: estabilidade ao frio 
 
Lavagens, limpeza: remoção da elastina. 
 
Peles-couros: remoção da elastina. 
 

Papaína, bromelina 
 
Papaína, pepsina gástrica 
Bactérias, fungos, pân-
creas 
Bactérias, fungos, pân-
creas 
Papaína e bromelina 
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Carnes: amaciamento 
Queijos:formação da coalha flavorizante. 
Alimentos protéicos: obtenção de hidrolizados 

Renina, fungos 
Bactéria, pâncreas 

Pectinases Frutas: clarificação do suco 
Vinhos: Clarificação, filtração 

Fungos 
Fungos 

Lípases Lavagens, limpeza: remoção de manchas 
Queijos: flacorizante 

Fungos 
Fungos 

b) Oxido-redutases 
Glicose-oxidase 
 
Catalase 
 
Lipoxidase 

 
 
Alimentos: remoção de O² prejudical. 
Analítica: dosagem de glicose. 
Remoção de H²O² usado como alvejante ou bactericida 
Panificação: alvejante 

 
 
Fungos 
Fungos 
Fungos, fígado 
 
Farinha de soja 

c) Isomerases 
Glicose-isomerase 

 
Xaropes de alto teor de frutose 

 
Bactérias, fungos 

Fonte: FABER, K. 1997 

1.3. A Importância Biológica da Quiralidade 

As moléculas quirais podem evidenciar a respectiva quiralidade de muitas manei-

ras, (AGRANAT, 1994) entre as quais a forma pela qual afetam os seres humanos. Uma for-

ma enantiomérica (moléculas com comportamentos diferentes quando envolvido em reações 

químicas) de um composto, denominado limoneno, é a principal responsável pelo odor de 

laranja e o outro enatiômeros pelo odor de limão. Outras substâncias como a fenilalanina a-

presenta um dos enantiômeros com sabor doce (utilizado como adoçante dietético) e o outro 

amargo (Quadro 2). O enantiômero de um composto chamado carvona é a essência de carvi 

(Carim Carvi) e o outro é a essência de hortelã (Mentha Spicata) (CHAMPE, HARVEY, 

FERRIER 2006). 

Quadro 2 - Comparação entre a Atividade biológica e a Configuração Absoluta de alguns enantiômeros.  

Nome da Substância Configuração Dextrógira (ou 
como especificado) 

Configuração Levógira (ou como 
especificado) 

Fenilalanina  
Talidomida 

Doce 
Sedativo e hipnético 

Amargo 
Extremamente teratogênico 

Verapamil 
Cloranfenicol 
Propranolol 

Ação anti-tumoral 
(R.R) Antibacteriano 
Contraceptivo 

Ação antiarritmica 
(S.S) Inativo 
Anti-hipertensivo A 



30 
 

Antiarritmico 
Etambutol 
Deltametrina 
1-Cloropropano-2,3-diol 
Paclobutrazol 

(R.R) Causa cegueira 
(R.R.S)Inseticida potente 
Tóxico 
(R.R) Fungicida 

(S.S) Tuberculostático 
(S.S.R)Inativo 
atividade anti-fértil 
(S.S)Regulador  do crescimento de 
plantas 

Fonte: COELHO, F. 2001. 
 
 

As diferenças de quiralidade podem ter efeitos muito mais espetaculares, até trá-

gicos, sobre os seres humanos. Usada inicialmente em 1958 e retirada do comércio em 1965, 

a droga talidomida foi usada para aliviar a náusea matinal das mulheres grávidas. Em 1965, 

descobriu-se que a talidomida era a causa de terríveis defeitos congênitos em muitas crianças 

nascidas após o uso do uso do fármaco por suas mães (CHAMPE, HARVEY, FERRIER 

2006). 

Mais tarde começaram a aparecer evidências que um dos enantiômeros (a molé-

cula direita) tinha efeito de curar a náusea matinal, enquanto o outro, também presente no 

fármaco comercial (e em quantidades iguais ao da primeira), podia ter a relação com os efei-

tos congênitos. A evidência em relação aos efeitos dos enantiômeros se convertem no outro 

(PEREIRA, 2001). 

 

1.4. Importância da Biocatálise em Síntese Assimétrica 

 

O crescente desenvolvimento tecnológico tem constatado a importância na produ-

ção de substâncias enantioméricamente puras (SEP), principalmente na área de alimentos, 

fármacos, agroquímicos e perfumaria. 

A partir da década de 70, a síntese assimétrica ganhou destaque como método de 

obtenção de compostos enantiomericamente puros, em substituição de racematos (mistura 

formada por iguais quantidades dos enantiomeros). Sendo uma das mais importantes áreas da 

síntese orgânica contemporânea (TRAMPER, 1996).  
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A biocatálise abrange processos em que um catalisador biológico é utilizado para 

converter um substrato orgânico com uma grande estereosseletividade apresentando como 

resultado final um excesso enantiomérico. 

As possíveis vantagens terapêuticas no emprego do SEP tem sido muito discutidas, 

pois a segurança biológica de alguns medicamentos esta associada a apenas um dos isômeros, 

podendo os demais exibir atividades antagônicas, colaterais ou nenhuma atividade, conforme 

apresentado no Quadro 2. Em 1987 a FDA (Food And Drug Administration) levantou questi-

onamentos acerca dos medicamentos ora liberados destacando a questão dos estereoisômeros  

(RODRIGUES, 2004). Em 1992 finalmente foi estipulado que a ação de cada produto farma-

cêutico deveria ser caracterizado individualmente. Este regulamento forçou as grandes empre-

sas do ramo farmacêutico a investir fortemente na pesquisa de novos processos bioquímicos 

que resultasse em compostos enantioméricamente puros (RODRIGUES, 2004).  

Recentes estudos estão sendo desenvolvidos para utilização de enzimas compatí-

veis em solvente, orgânicos para que o processo seja economicamente viável (DE CONTI, 

2001). 

 

1.5. Síntese Assimétrica Catalisada por Microrganismos 

 

Leveduras são fungos predominantemente unicelulares. Os fungos constituem 

uma espécie de microrganismos de extrema importância, pois atuam como decompositores 

primários, constituem a maioria dos patógenos de plantas (grande impacto econômico) ofere-

cem sistemas geneticamente bem desenvolvidos para estudos de transmissão de caracteres e 

são de extrema importância para a industria de fermentação e biotecnologia (KREGER VAN 

RIJ, 1980., BRUNS e  COL., 1991). 
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As leveduras, na qualidade de organismos vivos, são taxonomicamente classifi-

cadas em reinos, grupos, famílias, subfamílias, etc segundo diversas características que vão de 

morfológicas a genéticas. Nesse trabalho focaremos atenção na Saccharoyces cerevisias, le-

vedura utilizada no estudo realizado. 

A levedura Saccharomyces cerevisiae  (fermento de panificação) é taxnomica-

mente definida como pertencente ao Reino Fugi, domínio  EucariotaI, gênero  Ascoporoge-

nous,  subfamília  SaccharomycodeaeI  (juntamente com mais 22 gêneros) e família Saccha-

ro- cetaceae  (Kreger-Van Rij, 1980; Miles e col, 1987). A morfologia celular varia entre os 

gêneros existentes, podendo ser ovais, circulares, cilíndricas etc. (Krieger-Van, 1980). 

 

1.5.1 Estrutura celular da Saccharomyces cerevisiae 

   

 As leveduras constitui a classe dos organismos eucariotos mais simples existentes 

na natureza. Devida a sua semelhança em alguns aspectos metabólicos com as células de or-

ganismos superiores, como a dos seres humanos, foram e ainda são extensivamente utilizadas 

em estudos metabólicos, dando uma enorme contribuição para o conhecimento dos processos 

metabólicos e de transporte, adquirido ao longo de décadas de pesquisa.  

 Sua estrutura básica não difere muito das células constituintes dos organismos 

eucariotos superiores. São constituídas basicamente por: parede celular, membrana plasmáti-

ca, vacúolos, retículo endoplasmático, núcleo, carioteca e organelas (mitocôndrias, peróxis-

somos e lisossomos). 

 A seguir são apresentadas as funções básicas de cada um desses constituintes ce-

lulares. (Barnett, 1976). 

 A parede celular é responsável pela morfologia celular, garantindo rigidez estrutu-

ral e a sobrevivência da Saccharomyces cerevisiae em diferentes condições osmóticas, sem 
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que ocorra a ruptura das células. A parede celular também tem a função de filtro, limitando a 

entrada de moléculas grandes. Sua espessura pode variar entre 70 e maior que 200nm e cons-

tituem, aproximadamente, 30% do peso seco da célula. São basicamente constituídas por mo-

léculas de �-D-glucana ou manana entrelaçadas e embebidas em polissacarídeos ou glicopro-

teínas (Barnett, 1976). 

 A membrana plasmática encontra-se interior a parede celular (espaço periplasmá-

tico de ~ 10 nm) constituído de uma barreira protetora cujas principais funções são o rigoroso 

controle da entrada e saída de nutrientes e metabólitos e a manutenção das condições intrace-

lulares. Sua espessura é de, aproximadamente, 8 nm, e é composta por uma bicamada de lipí-

dios assossiados a proteínas intrínssecas e extrínssecas, responsáveis por reações na superfície 

da membrana e pelo transporte, ativo e/ou passivo mediado, de metabólitos e nutrientes (Bar-

nett, 1976; Voet e Voet, 1995). 

 O vacúolo é um espaço preenchido com um fluído delimitado por uma simples 

membrana conhecida como tonoplasto. É a maior organela celular, a qual são atribuídas fun-

ções de regulação osmótica, estoque de aminoácidos, purinas, açúcares, etc (Barnett, 1976; 

Voet e Voet, 1995). 

 O retículo endoplasmático é um sistema complexo de duplas membranas que en-

contram-se, provavelmente, associadas a todas as organelas, possuindo conexões com a mem-

brana celular, com a carioteca e mitocôndrias. A maior parte desta organela, chamada de retí-

culo endoplasmático rugoso, é repleto de ribossomos para a síntese de proteínas. Já o restante 

deste sistema, conhecido como retículo endoplasmático liso, encontra-se sem ribossomos e é 

responsável pela síntese de lipídios (Barnett, 1976; Voet e Voet, 1995). 

 O núcleo é composto, entre outras espécies por fitas de ácido desoxiribonuclêico 

(DNA) as quais são responsáveis por transferir as suas células características hereditárias. No 
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caso dos organismos eucariotos, como o Saccharomyces cerevisiae,  o núcleo encontra-se 

isolado do citoplasma por uma membrana conhecida como carioteca (Voet e Voet, 1995). 

 Os lisossomos são organelas que possuem de 0,1 – 0,8 µm. São bolsas membrano-

sas essenciais pois contêm  uma grande variedade de enzimas hidrolíticas. Sua função é dige-

rir materiais digeridos por endocitóse e reciclagens de componentes celulares como proteínas, 

ácido nucléico, açúcares, etc. (Voet e Voet, 1995).  

 A mitocôndria é uma organela com tamanho que pode variar de 0,3 a 1µm de di-

âmetro, podendo atingir até 5 µm de comprimento. Mitocôndrias possuem DNA próprio e 

podem se replicar de acordo com a demanda energética celular. Nessa organela ocorre trans-

ferência da energia livre das reações oxidativas para moléculas de ATP.Esse processo ocorre 

pelo acoplamento de um sistema de reações enzimáticas de oxidação (ciclo de Krebs) é um 

sistema de transferência de elétrons (cadeia transportadora de elétrons) associado ao processo 

de fosforização oxidativa (Voet e Voet, 1995). 

 Os peroxissomos são organelas frágeis que possuem cerca de 0,5 µm de diâmetro, 

reproduzem-se por fissão e contêm enzimas oxidativas. Seu nome é derivado de algumas rea-

ções oxidativas peroxissomais que geram peróxido de hidrogênio ( H2O2) que permitem cer-

tas compartimentalizações metabólicas (Voet e Voet, 1995). 

 

1.5.2 Crescimento celular: condições gerais 

 

 O crescimento celular das Saccharomyces cerevisiae ocorre em condições defini-

das de parâmetros físicos-químicos e composição do meio (fontes de carbono e energia, fonte 

de nitrogênio, pH, vitaminas, micronutrientes, temperatura e aeração). 

 As condições ótimas de crescimento desse microrganismo encontram-se em pH 

ácido (entre 3,5 e 6,5), o qual acredita-se ser a faixa de pH ótimo para uma atividade adequa-
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da das proteínas de transporte e enzimas localizadas na membrana plasmática e também na 

geração de uma força motriz útil responsável pelo transporte mediado de substrato através da 

membrana (Davenport, 1980). 

 Leveduras em geral são capazes de utilizar íons amônio e aminoácidos como fonte 

de nitrogênio, que serão utilizados pelas vias anabólicas, principalmente na biosíntese de pro-

teínas e ácidos nucléicos. Algumas espécies de leveduras, entre as quais não se encontra as 

Saccharomyces cerevisiae, são capazes de utilizar também íons de nitrato e/ou nitritos inorgâ-

nicos como fonte de nitrogênio, entretanto, não há informações sobre espécie de leveduras 

capazes de fixar nitrogênio gasoso. (Davenport, 1980; Rose, 1987). 

 Os carboidratos utilizados como fontes primárias de energia e/ou carbono, são 

principalmente, glicose, frutose, manose, galactose, sacarose e maltose. Além destas fontes de 

carbono em condições aeróbicas, as leveduras são geralmente capazes de utilizar os ácidos 

acéticos, lático, oxaloacético e a � – cetoglutárico (Miles e col., 1987). 

 As vitaminas essenciais ao crescimento das leveduras são as pertencentes ao gru-

po B e os fatores de crescimento mais comuns são biotina, ácido pantotênico, inositol, tiami-

na, ácido nicotínico e pirodoxina (Davemport, 1980;Miles e col, 1987). 

 Deve ser dito que o crescimento de leveduras, geralmente, ocorre em condições 

aeróbicas mesmo nas espécies anaeróbicas facultativas, visto que o crescimento depende da 

presença de oxigênio molecular para a biosíntese de moléculas essenciais ao crescimento (Ro-

se, 1987). 

 No caso de algumas leveduras, entre elas as Saccharomyces cerevisiae em presen-

ça de glicose mesmo em condições estritamente aeróbicas, o metabolismo é do tipo respiro 

fermentativo. Esse comportamento metabólico é provocado por um efeito conhecido como  

efeito Crabtree ou repressão catabólica. Esse efeito se pronuncia em condições onde a concen-

tração de glicose ultrapassa um determinado valor limite. O mecanismo responsável pela re-
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pressão catabólica pode ser bastante complexo, mas estudos mostram que ocorre principal-

mente através de forte efeito repressivo da glicose sobre a atividade de enzimas respiratórias e 

também, possivelmente, pela inibição da expressão genética de enzima constituintes da vias 

respiratória, fazendo com que parte do piruvato que não pode ser oxidado pelo ciclo de Kreps 

seja reduzido a etanol, pelo processo fermentativo (Fiechter e col., 1981; Bakker e col., 2001). 

O fato dos microrganismos se multiplicarem permite que se obtenha uma grande 

massa celular, o que possibilita a utilização do microrganismo em larga escala, a preços me-

nos elevados. Além disto, são fontes naturais de um grande número de enzimas e rotas meta-

bólicas o que permite a sua utilização em processo multienzimáticos realizando o processo de 

regeneração dos cofatores através do próprio metabolismo celular (Fiechter e col., 1981; Bak-

ker e col., 2001). 

Uma das reações mais utilizadas para a obtenção de compostos enantiomérica-

mente puros é a biorredução de cetonas pró-quirais. Neste processo estão implicadas as desi-

drogenases que são enzimas dependentes da coenzima NADH (Nicotinamida Adenina Dinu-

cleotídeo). Esta coenzima cuja estrutura pode ser vista na Figura 12, é responsável pela adição 

do hidreto à carbonila, com alta estereoespecificidade. O cofator possui dois hidrogênios dias-

tereotópicos com a mesma capacidade de serem transferidos (WENDHAUSEN, 1998). O 

microorganismo Saccharomyces cerevisiae encontrado no fermento de pão foi um dos primei-

ros biocatalisadores utilizados por químicos sintéticos (NAKAMURA, 1987), é uma levedura 

de crescimento aeróbico facultativo , produção de  (600.000 ton/ano) fácil armazenamento e 

utilização. Além disto, apresenta a especial vantagem da regeneração da coenzima NADH 

através do próprio metabolismo celular (RODRIGUES, 2004). 
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                                          Figura 12 - Estrutura da Nicotina Adenina Dinucleotídeo 
                                          Fonte: Wendhausen, 1998. 

 

Redução de cetonas com fermento de pão tem sido explorado por Moran e colabo-

radores desde o início dos anos 90 (RODRIGUES, 2004). Recentemente foi reportado um 

artigo relacionado a redução de derivados da acetofenona, no qual observou-se que os grupos 

químicos ligados ao anel aromático tinham forte influência sobre os rendimentos químicos e 

enantioméricos do álcool formado (RODRIGUES, 2004). Os grupamentos que retiram elé-

trons ativam a redução aumentando a velocidade da reação e o rendimento químico. Já os que 

fornecem elétrons apresentam efeito contrário (PATEL, 2004). 

A redução de cetonas intermediada por fermento de pão ( Baker`s yeast) foi estu-

dada por Kawai, Y. 2001 .Foram obtidos rendimentos químicos em torno de 60% e excessos 

enantioméricos de 60 a 95%.  Os valores baixos de excesso enantiomérico podem estar asso-

ciados ao fato do fermento de pão ser constituído de uma mistura de várias linhagens, for-

mando vários tipos de desidrogenases,produzindo em alguns casos um baixo excesso enanti-

omérico ou até diferentes rendimentos químicos. Linhagens puras de Saccharomyces cerevi-

siae sp. facilitam o ataque esterioquímico por apenas um tipo de desidrogenase podendo au-

mentar o excesso enantiomérico, VIEIRA, 2006 , estudou a ação de diferentes linhagens puri-
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ficadas de Saccharomyces cerevisiae na redução de alguns derivados da acetofenona e aceto-

acetato de etila em meio aquoso. Foram encontrados diferentes rendimentos químicos para as 

linhagens e precursores testados. Como exemplo podemos citar a biorredução da 4 - aminoa-

cetofenona onde foram obtidos diferentes rendimentos ( 20 a 35% ) com o uso das linhagens 

Saccharomyces cerevisiae CCT 0294; CCT 3174; e CCT 0472. Uma .série de trabalhos en-

volvendo a biorredução de uma ampla série de derivados da acetofenona foram sumarizados 

por RODRIGUES, 2004, empregando diferentes microrganismos ( Tabela 1 ).Deste artigo 

pode-se destacar a ação da Rhodotorula glutinis 16740 e R. mucilaginosa 64684 sobre aceto-

fenonas para substituídas que fornecem o isômero ( S ) com excesso enantioméricos em torno 

de 99% e rendimentos químicos de 20 a 80%. Já o microrganismo Yarrowia lipolyttica 6861 

fornece o isômero ( R ) com excesso enatioméricos em torno de 99% e rendimentos químicos 

de 61 a 80% . 

 

Tabela 1. Biorredução de derivados da acetofenona por diferentes microganismos  

Cetona Microrganismo Alcool Rendimento% Ee% 
p-C1 Rhodotorula glutinis 16740 (S) 80 >99 
p-F “  (S) 62 >99 
p-Cl Rhodotorula, mucilaginosa 6484 (S) 65 >99 
p-F “  (S) 68 95 

p-OCH3 “  (S) 23 >99 
p-Cl Yarrowalipolytica 8661 (R) 86 >99 
p-F “  (R) 87 85 

p-CH3 “  (R) 77 73 
p-OCH3 “  (R) 61 >99 

Fonte. RODRIGUES, 2004 
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1.6. Biocatálise em Solventes Orgânicos 

 
 

A biocatálise depende do meio no qual se encontra a enzima. Geralmente, a bioca-

tálise é mais favorável em meio aquoso, entretanto, estudos realizados mostram que esses 

biocatalisadores podem catalisar reações, em uma ampla variedade de solventes orgânicos. 

(LAANE, C. 1987) 

Entretanto este processo é limitado pois solventes orgânicos apresentam em geral 

uma ação tóxica sobre os biocatalisadores, especialmente células vivas levando a uma desati-

vação biocatalíca. É necessário o estudo dos fatores que levam a tolerância de células micro-

bianas a solventes orgânicos para compreender o seu comportamento (GUINN, 1991). As 

bioconversões em sistemas bifásicos, requer que a enzima seja protegida de contato com o 

solvente, pois o mesmo pode desnaturá-la. Diferentes técnicas de imobilização tais como liga-

ção covalente com um suporte, por aprisionamento em uma matriz polimérica porosa ou em 

gel tem sido usado para criar um micro ambiente protetor do contato do solvente não polar, 

meio no qual se realiza a biotransformação. (RAMOS, 1999; CABRAL et all, 2003). Estudos 

da viabilidade celular por longos períodos em sistemas bifásicos foi estudada por WEN-

DHAUSEN. 2005. O sistema estudado foi a degradação da cadeia lateral do B-sitosterol por 

ação do microrganismo Mycobacterium sp. NRRL B-3805 fornecendo a 4 – androstene-3 , 

17- diona  (Figura 13 ) , um importante precursor de esteroídes antiflamatórios. O solvente 

utilizado foi o ftalato de 2 – etilhexil que em trabalhos anteriores mostrou boa compatibilida-

de apenas por períodos de tempo ( 7  dias ) após o qual os microrganismos perdiam a viabili-

dade. Com a imobilização do microrganismo em crisotila, um argilo mineral de superfície  
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hidroxilada o sistema apresentou viabilidade por períodos superiores a trinta dias operando 

em regime contínuo em reatores de leito fluidizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Reação Química do Beta-Sitosterol 

Fonte: Wendhausen, 1998. 

1.6.1. Influência do solvente na biocátalise 

O efeito do solvente na biocatálise é aumentar a solubilidade do substrato, possi-

bilitando assim um maior ataque enzimático. 

O principal critério observado na seleção de um solvente orgânico está na con-

servação da biocatálise e a interação de células microbianas. O solvente não poderá ter intera-

ções com a camada de hidratação da enzima, sendo esta necessária para que não haja uma 

desativação biocatalitica (BARROS, 2002).  

Muitas maneiras diferentes tem sido descritas na literatura para quantificar a hi-

drofobicidade do solvente (BARROS, 2002). 
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1.6.2. Seleção do solvente orgânico 

 

As bioconverções em sistemas multifásicos dependem da escolha do solvente mais 

adequado para o sistema biocatalítico. 

Os principais critérios a considerar na seleção de um solvente orgânico são apre-

sentados na tabela abaixo, e incluem critérios físico-químicos, biológicos, de segurança, logís-

tica e econômicos. Do ponto de vista físico-químico, os aspectos mais importantes são a capa-

cidade de extração (coeficiente de partição) e solubilização de substratos e/ou produtos pelo 

solvente orgânico, e as suas propriedades que vão determinar a facilidade de separação das 

fases e a transferência de massa. O solvente orgânico deve ser química e termicamente está-

vel, não deve formar de emulsões em meio aquoso, de forma a facilitar a separação de fases, a 

sua viscosidade deve ser reduzida, de forma a facilitar a transferência de massa, e não ser de-

gradado pelo biocatalisador. Do ponto de vista de segurança, o solvente orgânico não deve 

apresentar toxicidade ambiental nem ser prejudicial para a saúde, e não ser inflamável. Em 

termos logísticos, a sua disponibilidade deverá ser elevada e a sua reciclagem deve ser possí-

vel. Em termos econômicos, o seu custo deve ser baixo. O critério biológico, toxicidade do 

solvente orgânico para o biocatalisador é, de todos estes, o que se apresenta mais restritivo. 

Quadro 3 - Critérios para a seleção do solvente orgânico 

Físico Químico - Capacidade para solubilização do substrato e do 
produto; 
- Coeficiente de partição Log P – logaritimo de coefi-
ciente de partição; 
- Densidade; 
- Pontos de fusão e de ebulição; 
- Tensão Superficial; 
- Viscosidade. 

Biológicos - Toxicidade para o biocatalisador. 
Segurança - Toxicidade; 

- Inflamabilidade. 
Logísticos - Facilidade de obtenção; 

- Eliminação de resíduos. 
Econômicos - Custo. 
Fonte: Hall, G. F. 1998 
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 Trabalhos envolvendo a seleção de solventes orgânicos são amplamente encontra-

dos na literatura.  Uma das formas mais simples de se verificar a toxicidade de um solvente 

em relação a um determinado microrganismo é a medida do crescimento do mesmo em meio 

bifásico com o solvente orgânico como uma segunda fase. Utilizando esta metodologia, RIS-

CH, 2006, estudou o comportamento da linhagem Saccharomyces cerevisiae CCT 0294, na 

presença de diferentes solventes orgânicos conforme a Tabela 2, foi constatado o crescimento 

celular para os solventes: n-heptano, 1-decanol, 1-undecanol, 1-dodecanol. Estes resultados 

são coerentes uma vez que estes solventes apresentam Log P� 4  que segundo a literatura são 

os que apresentam menor toxicidade para os microrganismos. 

 

Tabela 2 Crescimento e viabilidade celular 

Solvente Log de P Crescimento Viabilidade 

Ciclo-hexano 3,2 ND + 

n-hexano 3,5 ND + 

n-heptano 4 + + 

1-hexanol 1,8 ND ND 

1-octanol 3 ND ND 

1-decanol 4 + + 

1-undecanol 4,5 + + 

1-dodecanol 5 + + 

Fonte: RISCH, 2006 
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1.6.3. Toxicidade molecular e toxicidade de fase em relação ao solvente orgânico 

O efeito tóxico do solvente pode ser devido a dois processos: um resultante da di-

fusão de moléculas de solvente através da membrana citoplasmática (toxicidade molecular); e 

outro associado ao contacto entre o biocatalisador e o solvente orgânico (toxicidade de fase). 

(LIMA, 1998). 

A presença de solvente orgânico dissolvido na fase aquosa (toxicidade molecu-

lar), pode provocar inibição enzimática, desnaturação de proteínas e alteração do DNA, e mo-

dificação da fluidez da membrana citoplasmática. A toxicidade da fase, que origina, para além 

da desorganização da membrana citoplasmática, a sua permeabilização do que resulta a perda 

de metabólicos essenciais e de cofatores, pode levar à extração de nutrientes, agregação celu-

lar e formação de emulsões (CABRAL, 2003). 

A toxicidade molecular do solvente é usualmente avaliada através do logaritmo 

do coeficiente de partição do solvente num sistema padrão n-octanol/água (Log Po/w), conhe-

cido como parâmetro de Hansch, o qual é um indicador do grau de hidrofobicidade do solven-

te em causa. O valor de Log Po/w de um dado solvente pode ser determinado experimental-

mente ou calculado através do método das constantes hidrófobas fragmentadas de Reckel. 

Trabalhos realizados com diferentes sistemas  biocatalíticos, envolvendo, em cada caso, o uso 

de solventes com diferentes  hidrofobicidades, confirmaram a existência de uma tendência 

generalizada para a relação entre a atividade catalítica e a hidrofobicidade do solvente, tradu-

zida por uma curva sigmoidal. Em média, solventes com Log P�/w inferior a 2-3 são conside-

rados tóxicos, enquanto aqueles com Log P�/w superiores a 4-5 são considerados biocompati-

veis, muito embora os pontos de inflexão sejam dependentes ao biocatalisador e nomeada-
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mente, do microrganismo considerado. O deslocamento do ponto de inflexão também pode 

ser motivado pelo grau de agitação do meio (CABRAL, 2003). 

A ação tóxica de solventes orgânicos hidrófobos é essencialmente devida à toxi-

cidade da fase, dada a sua baixa partição para o filme aquoso que rodeia o biocatlisador. Este 

fator minimiza a possibilidade de ser atingido um valor de concentração crítica do solvente na 

membrana celular, a partir da qual é observada a ação tóxica (CABRAL, 2003).  

A toxicidade de fase pode ser reduzida, através da utilização de nutrientes e inó-

culos mais concentrados, para compensar a extração de nutrientes, e diminuindo a área inter-

facial, usando uma agitação mais suave e/ou diminuindo a razão volumétrica de fases orgâni-

ca/aquosa, de modo a reduzir os fenômenos de agregação e emulsão. A imobilização do bio-

catalisador e a utilização de membranas hidrófobas, que evitam o contato do biocatalisador 

com a interface liquido-liquido, e a engenharia do biocatalisador, através do design de bioca-

talisadores mais resistentes e apropriados a solventes orgânicos, são outras alternativas possí-

veis para a diminuição da toxicidade da fase. (CABRAL, 2003). 

1.6.4. Hidrofobicidade e parâmetros relacionados  

São várias as maneiras na qual os solventes afetam a atividade é uma delas é por 

interação direta com a água essencial em torno da molécula enzimática. Solventes altamente 

polares são capazes de absorver água avidamente e retirar a camada de hidratação da enzima, 

provocando a perda das propriedades catalíticas por inativação ou desnaturação. Reciproca-

mente, os solventes hidrofóbicos por serem menos capazes de arrastar “ para fora”  ou defor-

mar a camada de hidratação podem apenas afetar parcialmente a atividade catalítica. 
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É importante frisar que há exceções notáveis. A xantina oxidase (GORMAN; L. 

A. S., DORDICK, J.S. 1992), a lípase pancreática suína (DASTOLI; F. R., 1967) e a subtili-

sina (ZAKS, A., 1985) mantêm suas propriedades catalíticas tanto em solventes orgânicos 

como em meio aquoso. Uma possível explicação para este fato é que essas enzimas são capa-

zes de reter sua camada de hidratação tão fortemente que mesmo solventes hidrofílicos não 

conseguem retirar a água. (RIVA et all, 1988). 

Muitas maneiras diferentes tem sido descritas na literatura para quantificar a hi-

drofobicidade. Os mais importantes indicadores de hidrofobicidade são citados no Quadro 4  

abaixo. 

Quadro 4 - Indicações de Hidrofobicidade 

δ Parâmetro de solubilidade de Hildebrand 

ΕΤ Solvatocromismo de corante 

ε Constante dielétrica 

µ Momento dipolar 

Log P Logaritmo do coeficiente de partição 
Fonte: Hall et al (1998). 

Laane et al (1987) discutiram amplamente os parâmetros da tabela acima e con-

cluíram que o Log P apresenta a melhor correlação com a atividade enzimática. Desta manei-

ra, o Log P, definido como o logaritmo do coeficiente de partição em um sistema bifásico 

padrão octanol/água foi introduzido como uma medida quantitativa da polaridade do solvente. 

Para moléculas simples, os valores do Log P são conhecidos ou podem ser calcu-

lados das constantes hidrofóbicas (hydrophobic fragmental constants – hfc) (LIMA, A. 1998). 

Estes valores foram obtidos por comparação dos valores de Log P de uma série de compostos 

homólogos determinados experimentalmente. Os compostos orgânicos mais comuns e seus 

respectivos Log P estão listados na Tabela 3. Pela adição do hfc próprio, o Log P pode ser 

calculado para qualquer composto relativamente simples. 
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Tabela 3 - Valores do Log P para alguns solventes orgânicos 

Solvente Log P Solvente Log P 
Dimetil sulfóxido -1,30 Acido benzóico 1,90 
Dioxano -1,10 Éter dipropilico 1,90 
Metanol -0,76 Clorifórmio 2,00 
Acetonitrila -0,33 Benzeno 2,00 
Etanol -0,24 Heptanol 2,40 
Acetona -0,23 Tolueno 2,50 
Acetato de Metita 0,16 Estireno 3,00 
Propanol 0,28/ Xileno 3,10 
Tetrahidrofurano 0,49 Hexano 3,50 
Butano 0,80 Decanol 4,00 
Éter Dietílico 0,85 Heptano 4,00 
Cieloexanona 0,96 Octano 4,50 
Hexanona 1,30 Dodecanol 5,00 
Pentanol 1,30 Fialato de dibutil 5,00 
Fenol 1,50 Undecano 6,10 
Cicloexanol 1,50 Tetradecano 7,60 
Trietilamina 1,60 Hexadecano 8,80 
Hexanol 1,80 Oleato de Butila 9,80 
Fonte: Laane et al.(1987). 
 

Para exemplificar, o Log P do pentanol (CH3 (CH2)4 OH) é: 1 x CH3 + 4 x CH2 + 

1 X OH = 1 x 0,701 + 4 x 0,518 + (-1,595) = 1,182, que é um valor próximo ao determinado 

experimentalmente, 1,30. Deve-se  notar que para estruturas conjugadas os cálculos são mais 

elaborados, pois correções são necessárias para produzir o valor Log P adequado. Geralmente, 

para estruturas mais complexas, O Log P é determinado pela medida da concentração no equi-

líbrio do soluto em ambas as fases, por técnicas convencionais. 

Há poucos casos de desvios mais acentuados entre os valores calculados e os pre-

ditos: o pentanol, 1,56 (DUNN, W. J. 1987) comparado com 1,3; ciclohexanol 1,23 compara-

do com 1,5; acetato de benzila, 1,96 comparado com 1,60; CCI4, 2,72 comparado com 3,0. 

Algumas dessas diferenças podem refletir erros nas medidas. Em compensação, boa concor-

dância têm sido conseguida para numerosos solventes (BARROS, 2002). 

Baseado nestes resultados, o Log P foi introduzido como uma medida quantitati-

va da polaridade do solvente (MARTINEK, K. 1994). Geralmente, a atividade enzimática é 

baixa e solventes relativamente hidrofílicos, que apresentam Log P < 2, é moderada em sol-

ventes tendo Log P entre 2 e 4 e é alta em solventes apolares, onde Log P > 4 (ver tabela 1). 
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Outro fator a ser considerado para a seleção do solvente é a solubilidade do subs-

trato e do produto nos meios. Por exemplo, açucares são solúveis apenas em solventes hidrofi-

licos (miscíveis com a água) tais como piridina (Log P = 0,71) ou dimetilformamida (Log P –

0,1). O uso de solventes imiscíveis com a água é inviável para a catálise enzimática, pois não 

ocorre nenhuma interação entre o açúcar insolúvel e a enzima também insolúvel. De modo 

similar, compatibilidade dos produtos da reação enzimática com o solvente é crucial (BAR-

ROS, 2002). 

     Produtos polares tendem a permanecer na camada de água em torno da enzima e is-

to causará inibição ou reações secundárias indesejáveis. Esta situação foi encontrada na catáli-

se de fenóis pela polifenoloxidase em hexano (Log P = 3,50) e na oxidação do álcool benzili-

co pela álcool oxidase, também em hexano. No primeiro caso, os produtos polares gerados (o-

quinonas) são insolúveis em hexano e rapidamente se polimerizam no ambiente aquoso pró-

ximo a enzima, provocando a sua  inativação. Em um solvente mais polar como o clorofórmio 

(Log P = 2,0), os produtos se distribuem por todo o solvente e não inativam a enzima (BAR-

ROS, 2002). 

Apesar da ampla utilização do Log P como parâmetro para ser relacionado com a 

atividade enzimática, algumas discrepâncias tem sido relatadas (CANTARELLA et all, 1991), 

mostrando que a inclusão do parâmetro solubilidade de Hildebrand (δ) em água ajudava na 

relação solvente orgânico/atividade enzimática VALIVETY e colaboradores mostraram que a 

atividade catalítica estaria melhor relacionada como uma função não só do Log P mas tam-

bém com o índice de aceitação de elétrons ou polarizabilidade. Posteriormente, (WEHTJE, 

1992; YANG; ROBB, 1994) verificaram que não havia nenhuma relação satisfatória entre a 

atividade do biocatalisador e o Log P. 

Outras propriedades do solvente tem sido relacionados com a atividade enzimáti-

ca. Por exemplo, tem sido relatado que a atividade da álcool desidrogenase aumentou com a 
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diminuição da constante dielétrica do solvente (GUINN et all, 1991) e enquanto uma relação 

linear foi observada entre a atividade da lípase e o Log S�/ο  (solubilidade molar da água em 

um solvente). (MARTINEK, K. 1994). 

Pelos aspectos apresentados, pode-se concluir que ainda não há um parâmetro 

quantitativo confiável que possa refletir as múltiplas interações entre enzima-solvente orgâni-

co que permita predizer, com sucesso, a atividade biocatalítica ótima em meio não aquoso. 

Vários autores tem buscado essa solução. BATRA propôs um parâmetro de solu-

bilidade tridimensiocal pela conbinação dos parâmetros Log P, δ e ligações por pontes de hi-

drogênio (BATRA, R. 1994). A partir disto foi desenvolvido um modelo matemático denomi-

nado “ capacidade desnaturante”  que relaciona algumas características físico-químicas do sol-

vente orgânico, tais como hidrofobicidade, capacidade de solvatação e geometria molecular 

(BATRA, 1994), mediram as atividades da polifenoloxidase, peroxidase, fosfatase ácida e 

tripsina na presença de diferentes solventes e constataram que a variação na atividade enzimá-

tica com a natureza do solvente não está relacionada com o Log P nem com a capacidade des-

naturante. 

É possível que estudos futuros, envolvendo um grande número de proteínas de 

natureza diferentes (por exemplo, proteínas oligoméricas), possam introduzir parâmetros que 

possiblitem a otimização das concentrações limites dos solventes orgânicos que retenham e/ou 

maximizem a atividade e a estabilidade do biocatalizador em sistemas bifásicos. 

1.7. Justificativa do Trabalho 

Nos últimos anos substâncias enantioméricamente pura tem despertado grande in-

teresse pela indústria devido a sua vasta aplicabilidade nos mais variados setores industriais e 

farmacêuticos. Essas substâncias, cuja preparação pela ação enzimática, principalmente pelo 
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microrganismo Saccharomyces cerevisiae sp. em sistemas bifásicos ou simplesmente em sol-

vente orgânico (MEDSON, 2001) promoveu um novo direcionamento quanto a um substanci-

al aumento dos excessos, enantioméricos e no rendimento.  

Atualmente processos bioconversivos, utilizando enzimas isoladas ou células in-

teiras, tem sido implementados por companhias como a Merck, Lonsa, Roche, Ciba, Degussa, 

Celgene, BAASF etc. Uma área de especial expansão na indústria é a síntese de fármacos 

quirais enantiomericamente puros, uma vez que uma maior consciência sobre a atuação parti-

cular de cada enantiômero tem sido questionada (MARGOLIN, STINSON, 1993). Como por 

exemplo podemos citar a síntese do trianfenicol, um potente  antibiótico industrializado pela 

Celgene Corporation. Neste processo são utilizados aldolases para produzir a D-

treofenilserina que é intermedicócio na manufatura do trianfenicol. 

 Diante desses fatores buscou-se a obtenção de álcoois quirais, a partir da biorre-

dução da 4-aminoacetofenona em sistemas bifásicos avaliando o efeito de diferentes linhagens 

de Saccharomyces cerevisiae com diferentes proporções do solvente n-heptano/água. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

 

Estudar a redução da 4-aminoacetofenona utilizando células de Saccharomyces 

cerevisiae sp. e fermento de pão em sistemas bifásicos, com diferentes concentrações de sol-

ventes, observando a viabilidade celular nestes sistemas. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 
• Aprender técnicas de reativação, manutenção e crescimento de microrganismos; 

 

• Selecionar as linhagens de Saccharomyces cerevisiae adequadas para o processo; 

 

• Promover a redução química da 4-aminoacetofenona; 

 

• Estudar a viabilidade do microrganismo na presença de diferentes proporções sol-

vente/água; 

 

• Analisar a razão orgânica/aquosa de modo a reduzir o fenômeno da emulsão. 

 

• Determinar o processo de purificação e identificação dos produtos obtidos. 

 

• Comparar o rendimento do processo bifásico em relação ao meio aquoso. 
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3. PARTE EXPERIMENTAL 

3.1. Materiais 

 

3.1.1. Microrganismos 

 

As linhagens purificadas de Saccharomyces cerevisiae  CCT 3174, CCT 0294, 

CCT 0472 foram adquiridas na forma lifolizadas em ampolas da Fundação André Toselo em 

Campinas –SP. O fermento de pão comercial da marca Feschmann foi adquirido no comércio 

local. 

3.1.2. Reagentes e solventes 

Quadro 5 – Relação dos reagentes utilizados com as respectivas procedências e pureza 

Reagentes Procedência Pureza 
n-heptano VETEC PA 
Etanol VETEC PA 
4 aminoacetofenona ALDRICH PA 
Éter etílico VETEC PA 
Acetato de etila VETEC PA 
Hexamo VETEC PA 
Sulfato de magnésio VETEC PA 
Borohidreto de sódio MERCK PA 
Extrato de Malte (BD) PA 
Extrato de Levedura VETEC PA 
Sacarose VETEC PA 
Agar VETEC PA 
Acetato de sódio NUCLEAR PA 
Ácido clorídrico VETEC PA 
Silica Gel 60 G_F 254 VETEC PA 
Clorofórmio VETEC PA 
Sílica Gel 60 (+20-230 mesh) VETEC PA 
Peptona VETEC PA 
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3.1.3. Equipamentos 

 

• Cromatógrafo gasoso Shimatzu, GC 14B 

• Coluna quiral Beta Dex 120 Supelco 

• Microscópio binocular biológico MBB-200 (INSTRUTHERM); 

• Ultra-som de 25 KHz 2840D (ODONTOBRAS); 

• Estufa de secagem 315D (FANEM); 

• Agitador magnético MQAMA 301 (MICROQUÍMICA); 

• Balança analítica GR200 (A&D Co); 

• Autoclave vertical (PHOENIX); 

• Centrifuga 206 BL (FANEM); 

• Incubadora com Agitação Orbital TE 420 (TECNAL); 

• Evaporador relatório RE 120 (BÜCHI); 

• Espectrofotômetro UV-VIS Cary 50 (VARIAN); 

• Espectrofotômetro IV Prestige 21 (SHIMADZU). 

 

3.2. Métodos 

 

3.2.1. Reativação dos microrganismos 

 

A reativação inicial foi feita rompendo-se a ampola contendo os microrganismos 

lifolizados, misturado-os a um sistema  contendo 20 ml de H²O deionizada 
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com uma pequena porção de peptona. O sistema foi deixado em skaker orbital a 150 RPM e 

30ºC por 2 horas para reidratação. Foram então preparados os meios nutrientes de manutenção 

e de crescimento celular dos microrganismos (YMA), extrato de malte 3g/L extrato de leve-

dura 3 g/L, peptona 5g/L, glicose 10 g/L e agar 25 g/L (o agar é utilizado somente para o meio 

sólido de manutenção). Os meios preparados foram autoclavados e colocados em placas de 

Petry e tubos de agar inclinados (slants). Em seguida as placas e os tubos foram inoculados 

com os microrganismos reidratados e mantidos em incubadoras a 30ºC por 48 horas. 

 

3.2.2. Teste de pureza microbiológica 

 

Após a reativação dos microorganismos em placas de Petry, estes foram inocula-

dos em 50mL de meio contendo: extrato de malte 3g/L, extrato de levedura 3 g/Lpeptona 

5g/L, glicose 10 g/L. Este procedimento foi feito para criar um inóculo que após 24 horas de 

incubação em schaker orbital a 30° C e 150 RPM, foi diluído em água esterilizada na propor-

ção de 1:100, com uma alça de platina. O inóculo diluído foi repicado para placas de Petry 

contendo o meio YMA sólido. As placas foram deixadas em incubadora a 30° C por 72 h. 

Após este tempo foram avaliadas quanto à formação de colônias e os microrganismos analisa-

dos em microscópio óptico com aumento de 400 vezes. 

 

3.2.3. Curva de calibração 

 

Preparou-se 30ml em meio Y.M.A líquido utilizando  10g/L de glicose; 2g /L de 

extrato de levedura; 2g/L de extrato de malte, devidamente autoclavado e resfriado a tempera-

tura ambiente. Com auxilio de uma alça de platina em meio estéril, uma pequena quantidade 

de células foram retirada de uma placa de Petry e semeada neste meio. Este sistema 
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foi mantido em incubadora  com agitação por 24 horas a 30ºC. Após este período uma alíquo-

ta de 5mL foram transferidos para 200 mL de meio de crescimento de YMA O sistema foi 

incubado sob agitação orbital a 130 RPM por 48 horas a 30ºC. Três alíquotas de 3mL foram 

utilizados para determinar a massa seca. 

A partir de uma suspensão de células, foram realizadas diluições da mesma com 

água destilada conforme a tabela abaixo. 

Tabela 4 – Diluição da suspensão celular 

FRASCO Vol. de Suspensão (mL) Vol. de Água (mL) 
1 2,75 0,25 
2 2,50 0,50 
3 2,25 0,75 
4 2,00 1,00 
5 1,75 1,25 
6 1,50 1,50 
7 1,25 1,75 
8 1,00 2,00 
9 0,75 2,25 
10 0,50 2,50 
11 0,25 2,75 
FONTE: Primária, 2006.  
 
 

Após as diluições foi mensurada a densidade óptica a 660nm de cada uma das a-

mostras. Com os dados da densidade óptica a massa seca foi construída uma curva de bioma-

sas em função das 4 linhagens da Saccharomyces cerevisiae.   

 

3.2.4. Curva de crescimento 

 

Foram preparados 200mL de um meio de crescimento, YMA ao qual foi inoculado 

com 3mL de uma suspensão de células. Imediatamente após inoculação foi mensurada a ab-

sorbância a 660nm e em seguida o meio foi colocado em incubadora com agitação orbital a 

30ºC, e a cada 2 horas uma alíquota deste meio era retirada e determinada a densidade a 

660nm.  
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Com a curva de calibração estes valores de densidade óptica foram transformados  

em valores de massa de células, e assim construída a curva de crescimento celular para o Sac-

charomyces cerevisiae CCT 0294, CCT 3174 e CCT 0472. 

 

3.2.5. Preparo do inóculo para crescimento celular 

 

Foram preparados seis inóculos de 50 mL de meio de YMA liquido, um para ca-

da linhagem dos microrganismos utilizado, pois com o fermente de pão o processo foi execu-

tado diretamente no meio de biotransformação. Os inóculos devidamente autoclavados e res-

friado à temperatura ambiente. Com o auxílio de uma alça de platina em meio estéril, uma 

pequena quantidade de células foi retirada de uma placa de Petry e semeada neste meio. Este 

sistema foi mantido em incubadora com agitação orbital por 24 horas a 30ºC. 

 

3.2.6. Aeração de microrganismos 

 

Em seis frascos de 1000mL, contendo 200mL de YMA líquido utilizando 20g/L 

de glicose; 2g/L de extrato de levedura; 2g/L de extrato de malte, devidamente autoclavado e 

resfriado a temperatura ambiente. Em meio estéril transferir o inóculo com as respectivas li-

nhagens para os três sistemas aerado em uma linha de 20 vvm por 24 horas com objetivo de 

obter maior massa celular e os outros três meios foram levados ao agitador rotatório para 

comparação da massa obtida. 

 

3.2.7. Determinação da massa celular 

 

O volume do meio aerado, foi centrifugado obtendo-se aproximadamente 20mL 

de massa hidratada e os outros três sistemas foram obtidos em valor próximo de 15 mL. Três 
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amostras de 5mL ou 5g da suspensão de células obtidas foram colocadas em um pedaço de 

papel alumínio previamente pesados e seco por 24 horas a 120ºC. A partir da massa seca foi 

estimada a massa de célula hidratadas levando-se em conta um conteúdo celular de 70% de 

água. O restante foi reservado para o uso do meio de biotransformação. (WENDHAUSEN, 

1998). 

 

3.2.8. Preparo do meio de biotransformação   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Preparo do meio de biotransformação 
Fonte: primária 
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3.2.9. Processo de extração e purificação 

 

Os meios fermentados obtidos do item anterior foram submetidos a um processo 

de extração com solvente, sendo que primeiramente o meio foi salinizado com NaCl  e 5mL 

de HCl 1 molar, baixando o pH  para 2, evitando assim a formação de emulsão. A mistura foi 

deixada sob agitação magnético por 5 minutos. Em uma pêra de separação adicionou-se a 

mistura salinisada com o solvente éter etílico para extrair o produto da fase aquosa. Foram 

feitas extrações com pelo menos três porções de solvente. Após a extração com funil de sepa-

ração, a solução etérea foi seca com sulfato de magnésio. Após filtração dos resíduos de sulfa-

to, a mistura foi submetida a um evaporador rotatório para eliminação do solvente obtendo-se 

então, o extrato bruto da biorredução. O extrato bruto foi submetido a purificação por técnica 

de cromatografia de coluna sílica utilizando eluente hexano: acetato de etila (50:50); (50:20) e 

(20:80). 

 

3.2.10. Redução química da  4-aminoacetofenona com NaBH4 

 

Os reagentes 4-aminoacetofenona e NaBH4 foram misturados numa proporção de 

1 mmol cetona para 1 mmol NaBH4 em metanol como solvente. 

Dissolveu-se 1,5g de 4-aminoacetofenona em 50mL de Metanol. Resfrio-se a 0ºC e manteve-

se esta temperatura durante a adição do NaBH4 em porções de 0,5g durante aproximadamente 

10 minutos, sob agitação magnética. A mistura foi deixada sob agitação por uma hora. Adi-

cionou-se aos poucos uma solução de HCI 2 M (16,5mL p/ 100ml de solução) em excesso. 

Evaporou-se o solvente (metanol) em rota evaporador e adicionou-se 30mL água. O produto 

da reação foi extraído com 3 porções de 30mL de clorofórmio e seco com sulfato  de magné-

sio. Após filtração e evaporação o produto foi purificado por cromatografia em coluna. 
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3.2.11. Caracterização dos compostos obtidos 

 
Os compostos obtidos na biorredução foram caracterizados por cromatografia em 

camada delgada, espectroscopia de infravermelho e cromatografia gasosa com coluna quiral. 

O excesso enantiomérico foi determinado comparando-se o álcool racêmico obtido por redu-

ção química com o obtido por biorredução em cromatógrafo gasoso Modelo: Shimadzu GC 

14B com detector de ionização por chama (DIC) equipado com coluna de separação quiral 

Modelo : Beta Dex 120 (Supelco) de 30 m  x  0,25 mm com filme de 0,25 mm, com as se-

guintes condições de operação: 

 

� Temperatura do injetor – 250 ºC 

� Temperatura do detector – 280 ºC 

� Fluxos do detector :  
 

� Ar sintético 300 mL.min-1 

• H2                30 mL.min-1 

• Make up      25 mL.min-1 
 

� Fluxo do gás de arraste (N2) : 100 kPa de pressão 

� Razão de split  1:25 

� Fluxo na coluna  ≈ 1 –1,5 mL.min-1 

� Temperatura do forno: 100 °C (5 min) para 200 °C a 3 °C.min-1 (10 min). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 Os experimentos de biorredução do substrato 4-aminoacetofenona utilizando as 

linhagens Saccharomyces cerevisiae : CCT 3174; CCT 0294; CCT  0472 e fermento de pão, 

foram conduzidos em meio bifásico com o objetivo de promover uma maior solubilização e 

disponibilidade do substrato, observando a tolerância dos microorganismos frente as porcen-

tagens de solvente utilizado, avaliando assim as possíveis variáveis que podem promover ou 

afetar o processo biocatalítico. 

 Os resultados serão apresentados e discutidos na seguinte seqüência: 

� Teste de pureza microbiológica. 

� Curva de calibração. 

� Curva de crescimento. 

� Avaliação de concentração celular após crescimento. 

� Avaliação da concentração celular no meio de biotransformação. 

� Redução química da 4-aminoacetofenona. 

� Biorredução da 4-aminoacetofenona em sistemas bifásicos. 
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4.1 Teste de Pureza Microbiológica 

O Teste de pureza microbilológica é importante pois indica se não há interferência 

de outros microorganismos durante o processo de manipulação pré ou após a biotransforma-

ção. Para esta análise forma utilizadas a técnica de análise microscópica e avaliação macros-

cópica do crescimento do microorganismo em placas de petri com meio sólido. As análises 

realizadas podem ser visualizadas nas Figuras 15 e 16 para as  linhagens Saccharomyces ce-

revisiae CCT 0294 e CCT 3174.  

Os resultados obtidos, mostraram que não ocorreu contaminação com outros mi-

croorganismos pela formação de colônias isoladas, o que de acordo com a literatura (BOR-

ZANI, W, 2001) é um indicativo de pureza microbiológica. 

                                      

           Figura 15: Macro fotografia Sc 0294                                  Macro fotografia Sc 3174 

           FONTE: Dados primários (2006) 

                          

             Figura 16: Microfotografia SC 0294                                    Microfotografia Sc 3174 

             FONTE: Dados primários (2006)                                            Ampliação 400 vezes 
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4.2. Curvas de Calibração 

  A partir de suspensões celulares devidamente diluídas se obteve os gráficos de 

calibração mostrados na figura 17 a partir de medidas de UV feitas a 660 nm. 
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        Figura 17: Curvas de calibração para as linhagens Saccharomyces CCT 0294 e 3174 

        FONTE: Dados primários (2006).        

4.3. Curvas de Crescimento 

A partir das curvas de calibração foram obtidas as curvas de crescimento celular 

para as linhagens mostradas nas Figuras 18 e 19. Como não foram obtidos dados coerentes 

para a curva de calibração da linhagen  Saccharomyces cerevisiae CCT 0472 os dados de cur-

va de crescimento para esta linhagem foram baseados na curva de calibração da linhagem 

Saccharomyces cerevisiae CCT 3172, uma vez que os resultados para estas linhagens são 

semelhantes, Figura 17 . Analisando as Figuras 18, 19 e 20 a seguir, pode-se observar que 

independente da linhagem de Saccharomyces cerevisiae utilizada, a fase exponencial inicia 

em torno de 10 horas e um crescimento máximo é observado em torno de 20 horas formando 

de 8 g/L a 10 g/L de massa celular. De acordo com a análise das figuras apresentadas para as 

biorreduções optou-se por utilizar os microorganismos crescidos, ou seja, na “ fase estacioná-
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ria” , pois nesta fase em particular os microrganismos ficam em manutenção e utilizam a fer-

mentação anaeróbica via formação de etanol, utilizando as desidrogenases (NDAH) que deve-

rão atuar mais sobre os precursores que são moléculas com grupamento carbonila semelhante 

ao piruvato. (WENDHAUSEN, 1998). 
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     Figura 18: Curvas de crescimento para as linhagens Saccharomyces cerevisiae CCT 31 

                     FONTE: Dados primários (2006). 
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     Figura 19: Curvas de crescimento para as linhagens Saccharomyces cerevisiae CCT 0294 

                   FONTE:Dados primários ( 2006).        
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    Figura 20: Curvas de crescimento para a linhagens Saccharomyces cerevisiae CCT 0472 

                   FONTE:Dados primários ( 2006).        

 

Analisando as Figuras 18, 19 e 20 acima, pode-se observar que independente da 

linhagem de Saccharomyces cerevisiae utilizada elas iniciam a fase exponencial em torno de 

10 horas e um crescimento máximo em torno de 20 horas formando de 8 g/L a 10 g/L de mas-

sa celular. De acordo com a análise das figuras apresentadas para as biorreduções optou-se 

por utilizar os microrganismos crescidos, ou seja, na “ fase estacionária” , pois nesta fase em 

particular os microrganismos ficam em manutenção e utilizam a respiração anaeróbica via 

formação de etanol, utilizando as desidrogenases que deverão atuar mais sobre os precursores 

que são moléculas com grupamento carbonila semelhante ao piruvato.  

4.4. Avaliação da concentração celular.   

Os resultados obtidos para a concentração celular de Saccharomyces cerevisiae 

sp. em meio aerado  por uma linha de ar estéril ou em meio natural,  podem ser visualizados 

nas tabelas 5 e 6 abaixo. 
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Tabela 5 – Concentração de células obtida para as linhages de  Saccharomyces cerevisiae CCT  3174; 
CCT 0294 e CCT 0472 após 48 horas de fermentação em meio aerado. Os resultados são media de triplica-
ta. 

 

Microorganismos Volume obtido 

Da centrifugação 

(mL) 

Massa de células 

(g) em 0,5 mL 

Concentração 

Celular (g/L) 

CCT 3174 20 0,3316 13,264 

CCT 0472 16 0,3296 10,547 

CCT 0294 19 0,3315 12,578 

 

Tabela 6 – Concentração de células obtida para as linhages de  Saccharomyces cerevisiae CCT  3174; CCT 
0294 e CCT 0472 após 48 horas de fermentação em meio naõ aerado. Os resultados são media de triplica-
ta. 

 

Microorganismos Volume obtido 

Da centrifugação 

(mL) 

Massa de células 

(g) em 0,5 mL 

Concentração 

Celular (g/L) 

CCT 3174 14 0,232 9,284 

CCT 0472 10 0,206 6,591 

CCT 0294 13 0,226 8,606 

 

 Conforme os experimentos podemos observar dos dois métodos utilizados para a 

obtenção de massa celular no meio de crescimento, o método com meio aerado mostrou maior 

eficiência, pois houve para todas as linhagens testadas um substancial aumento na massa celu-

lar obtida. O Saccharomyces cerevisiae é um microrganismo de crescimento aerado, porém o 

crescimento celular é facilitado pela presença de oxigênio (BORZANI, W, 2001). 

4.5. Redução química da 4-aminoacetofenona. 

 A redução química foi realizada utilizando-se borohidreto de sódio (NaBH4). Esta 

redução apresentou resultados positivos com 90% de rendimento de produto avaliado por 
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massa de produto relativo a concentração inicial do reagente. A presença do álcool racêmico 

formado foi confirmada por cromatografia em camada delgada e espectroscopia de infraver-

melho. A Figura 21 abaixo mostra o espectro obtido, observando-se a formação da banda lar-

ga característica de deformação axial de OH de álcool alifático na região de 3500 cm-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 21.  Espectro de infravermelho obtido para o produto da redução química da 4-
aminoacetofeona. 

             FONTE: Dados primários (2006). 

4.6. Biorredução da 4-aminoacetofenona em sistemas bifásicos 

 Os experimentos em sistemas bifásicos foram realizados utilizando-se n-heptano 

como segunda fase. Este solvente foi selecionado por apresentar Log P = 4, facilidade de eli-

minação pós reação e baixo custo. Além disso, observou-se boa atividade dos microrganismos 

na presença deste solvente até determinada concentração. Os resultados para as concentrações 

de 5, 10 e 20% heptano/água são mostrados individualmente abaixo. 
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4.6.1. Experimentos na proporção heptano/água 5%. 

 Dos espectros de infravermelho relativos ao produto da biorredução da 4-

aminoacetofenona pelos microorganismos Saccharomyces cerevisiae CCT 3174, CCT 0294 e 

CCT 0472, na proporção solvente/água 5%, podemos verificar a existência de uma banda in-

tensa e alargada em aproximadamente 3500 cm-1 de deformação axial de OH de álcool alifáti-

co, comprovando então o produto 1-(4-aminofenil) etanol conforme figuras 22, 23 e 24. Não 

se observou a formação de álcool para os microorganismos de fermento de pão. 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.  Espectro de infravermelho obtido para o produto da biorredução da 4-aminoacetofeona 
em sistema bifásico heptano/água 5% para o microoganismo Saccharomyces cereviseae CCT 3174 

           FONTE: Dados primários (2006). 
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Figura 23.  Espectro de infravermelho obtido para o produto da biorredução da 4-aminoacetofeona 
em sistema bifásico heptano/água 5% para o microoganismo Saccharomyces cereviseae CCT 0294.  

          FONTE: Dados primários (2006). 

 

 

 

 

 

Figura 24.  Espectro de infravermelho obtido para o produto da biorredução da 4-aminoacetofeona              
em sistema bifásico n-heptano/água 5% para o microoganismo Saccharomyces cereviseae CCT 0472 

              FONTE: Dados primários (2006). 
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4.6.2 Experimento na proporção n-heptano/água 10% 

 Quando no processo foi utilizado a proporção n-heptano/água 10% e analisando 

os espectros, somente a linhagem CCT 3174 apresentou biotransformção efetiva, o que com-

prova a Figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.  Espectro de infravermelho obtido para o produto da biorredução da 4-aminoacetofeona em 
sistema bifásico n-heptano/água 10% para o microoganismo Saccharomyces cereviseae CCT 3174 

FONTE: Dados primários (2006). 

4.6.3 Experimento na proporção n-heptano/água 20%  

 A Figura 26 mostra o espectro obtido para o estudo da biotransformação da 4-

aminoacetofenona utilizando-se n-heptano/água 20% . Para nenhuma das linhagens testadas e 

inclusive fermento de pão não foi observada a formação do álcool com a banda na região de 

3500 cm-1. A banda presente em 1652 cm-1 acusa apenas a presença da cetona não reduzida.. 
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Figura 26.  Espectro de infravermelho obtido para o produto da biorredução da 4-aminoacetofeona 
em sistema bifásico n-heptano/água 20% para o microoganismo Saccharomyces cereviseae CCT 
3174. 

           FONTE: Dados primários (2006). 

4.6.4. Experimento envolvendo fermento de pão 

 A Figura 27 mostra o espectro para o estudo da biotransformação da 4-

aminoacetofenona utilizando-se fermento de pão. Para nenhuma das proporções n-

heptano/água não foi observada a formação de álcool com a banda na região de 3500 cm-1. A 

banda presente em 1652 cm-1 acusa apenas a presença da acetona não reduzida.   

 
Figura 27.  Espectro de infravermelho obtido para o produto da biorredução da 4-aminoacetofeona 
em sistema bifásico n-heptano/água. Fermento de pão. 

         FONTE: Dados primários (2006). 
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4.7. Considerações relacionadas a biocompatibilidade do solvente orgânico 

O n-heptano selecionado como solvente orgânico para este trabalho teve como ba-

se apenas o parâmetro de Lo P. No entanto, dados recentes da literatura  (RISCH, 2006) com-

provam a biocompatibilidade do n-heptano para a linhagem  Saccharomyces cereviseae CCT 

3174. Porém trabalhando em concentrações de 5 a 20%, pode-se afirmar que apenas na pro-

porção de 5% ouve boa compatibilidade inclusive com um aumento de rendimento químico 

quando comparado a sistemas conduzidos em meio aquoso nas mesmas condições experimen-

tais (VIEIRA, 2006). 

4.8. Análise de rendimento 

 O rendimento químico das biorreduções foi analisado com base na massa inicial 

de precursor.  A Tabela 7 abaixo sumariza os resultados. 

 

Tabela 7. Rendimento químico observado para as diferentes linhagens e proporções n-heptano/água na 
biorredução da 4-aminoacetofenona. 

 

Microorganismo 

Saccharomyces cere-
visiae 

n-heptano/água 
5(%) 

Rendimento (%) 

 

n-heptano/água 
10(%) 

Rendimento (%) 

 

n-heptano/água 
20(%) 

Rendimento (%) 

 

CCT 0294 45 0 0 

CCT 3174 30 15 0 

CCT 0472 20 0 0 

             FONTE: Primária, 2006 
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  Comparando estes rendimentos com sistemas análogos conduzidos em meio 

aquoso a (Tabela 6), observa-se um aumento de 22% para o microrganismo Saccharomyces 

cerevisae CCT 0492 e de 33% para o microrganismo Saccharomyces cerevisae CCT 3174, 

para uma proporção n-heptano/água de 5% (VIEIRA, 2006). Para concentrações maiores de 

solvente orgânico 10% o rendimento cai tendendo a 0% em concentrações de solvente de 

20%. 

Tabela 8. Comparação do rendimento químico observado para diferentes linhagens e proporções n-
heptano/água na bioredução da 4-aminoacetofenona, com relação a outros sistemas publicados na litera-
tura. 

Microorganismo 

Saccharomyces cere-
visiae 

n-heptano/água 
5(%) 

Rendimento (%) 

 

n-heptano/água 
10(%) 

Rendimento (%) 

 

Meio aquosos 

Rendimento %* 

CCT 0294 45 0 35 

CCT 3174 30 15 20 

CCT 0472 20 0 0 

            *Fonte: Vieira, 2006. 

4.9. Estrutura provável dos álcoois obtidos por biorredução 

 Não se obteve resultados positivos para a separação enantiomérica  dos isômeros  

dos álcoois formados para a 4-aminoacetofenona. No entanto encontramos na literatura  dados 

relativos a redução de derivados da acetofenona (RODRIGUES, 2004). 

Segundo os autores existe uma preferência pelo ataque a carbonila pela face re, 

seguindo a regra de Prelog (Figura 28) uma vez que temos um grupamento maior que é o gru-

pamento arila e o outro um grupamento metila, ligado à carbonila no substrato utilizado ,4 – 

aminoacetofenona  ( Figura 29 ) . Isto nos permite sugerir que o isômero formado seja o álco-

ol R-1-(4-aminofenil) etanol, mostrado na figura 30. 
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          Figura 28. Faces de ataque de um composto carbonílico 

Fonte: Rodrigues, 2004 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

           Figura 29. Substrato 4-aminoacetofenona 
  Fonte: Primária 
 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 30. Estrutura provável do álcool formado R-1-(4-aminofenil) etanol. 
  FONTE: WENDHAUSEN, 1998 
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5. CONCLUSÕES 

Com relação as linhagens CCT 3174, CCT 0472 e CCT 0294 escolhidas para o 

processo, apresentaram uma atividade biocatalítica positiva na proporção solvente/água 5%. 

O fermento de pão no entanto não apresentou eficiência no referido meio. 

Na proporção solvente/água 10% somente a linhagem CCT 3174 apresentou ati-

vidade positiva. As demais linhagens não apresentaram biotransformação nesse meio. 

O rendimento químico observado para as diferentes linhagens na proporção n-

heptano/água 5% foi de 45% para a linhagem CCT 0294; 30% na linhagem CCT 3174; 20% 

na linhagem CCT 0472. Na proporção n-heptano /água 10% a linhagem CCT 3174 apresentou 

um rendimento de 10%. 

Dados colhidos nos espectros do infravermelho indicaram que a proporção sol-

vente/água 20%, não mostrou caracterização na formação de álcool em nenhuma das linha-

gens testadas. O fato de não ter sido biorreduzido, sugere que houve uma desativação biocata-

lítica em função do solvente adicionado.  

Não se obteve resultados positivos para a separação enantiomérica dos isômeros 

dos álcoois formados a partir da 4-aminoacetofenona.  

Com relação a massa celular no meio de crescimento, o método com o meio aera-

do mostrou maior eficiência, pois houve para todas as linhagens testadas um substancial au-

mento na massa celular obtida. 

Quanto a curva de crescimento, pode-se observar que independente da linhagem 

de Saccharomyces  cerevisiae utilizadas, a fase exponencial inicia em torno de 10 horas e um 

crescimento máximo é observado em torno de 20 horas formando 8 g/L a 10g/L de massa 

celular. 
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Com relação a obtenção de álcool via química a partir de 4-aminoacetofenona uti-

lizando-se borohidreto de sódio (NaBH4 ), esta redução apresentou resultados positivos com 

90% de rendimento analisado por massa de produto relativo a concentração inicial do reagen-

te. 

Quanto ao rendimento da reação, os meios bifásicos que efetivamente produziram 

álcool mostraram eficazes, pois houve um aumento de 10% em relação ao meio monofásico. 

Constatou-se que no meio de biotransformação com uma concentração de 10.0g/L 

de células, foram suficientes para a biorredução da 4-aminoacetofenona. 

5.1 Publicações Originadas deste Trabalho 

LEHMKUHL, Ana Lúcia; WENDHAUSEN, R. Redução da 4-aminoacetofenona 

Por Saccharomyces cerevisiae sp. em Sistema Bifásico. 26ª.  Reunião Anual da Sociedade 

Brasileira de Química (SBQ), de 26/05 a 29/05/2003. 

 

VIEIRA, Marla Regina; WENDHAUSEN, R.; LEHMKHUL, Ana Lúcia,  CAR-

LI, Ivete Comunello de; RISCH, Daniel Henrico . Estudo De Leveduras Nacionais Imobiliza-

das Na Redução De Derivados De Acetofenona. In: XXVI Congreso Latinoamericano de 

Química, 2004, Salvador. LIVRO DE RESUMOS, 2004. v. 1. p. QO 309 
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