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RESUMO 

 

O presente trabalho relata a utilização de sementes de gergelim secas e germinadas como 

fonte de enzimas em reações de redução, hidrólise e esterificação. Uma série de reações de 

redução utilizando como biocatalisador sementes de gergelim quimiotipo negra (SGN) foram 

realizadas, tendo como substratos: acetofenona e derivados halogenados de acetofenona: 2-

bromo-acetofenona, 3-bromo-acetofenona, 4-bromo-acetofenona, 2-cloro-acetofenona, 3-

cloro-acetofenona, 4-cloro-acetofenona, 2-fluor-acetofenona, 3-fluor-acetofenona, 4-fluor-

acetofenona, 2,4-dicloro-acetofenona, 2,4-dibromo-acetofenona e 2,2,2-trifluor-acetofenona. 

Também foram submetidos à análise derivados de acetofenona substituídas com grupos 

retiradores como, 2-metoxi-acetofenona, 3-metoxi-acetofenona e 4-metoxi-acetofenona e por 

nitro compostos. Também foram empregadas acetofenonas substituídas por grupo amina nas 

posições 2, 3 e 4 do anel aromático. Para vários dos compostos citados, os alcoóis foram 

obtidos com bons e excelentes conversões (43–99%), a SGN foi enantio e quimiosseletiva, 

apresentando exelentes excessos enantioméricos (80-99%). A segunda parte do trabalho 

consistiu na utilização do sistema enzimático do gergelim com sementes germinadas (SGG) 

em reações de esterificação e na hidrólise de ésteres. A 1,2-difenil-α-hidroxi-etanona, foi 

selecionada como substrato padrão, em mistura com o agente acilante acetato de vinila, 

observando como produto o composto identificado como α-acetato de 1,2-difenil-etanona, 

com um excelente ee ˃99% e conversão de 50%. Todos os produtos foram analisados através 

de CCD, CLAE, CG-EM e RMN
1
H e nas determinações dos excessos enantioméricos 

utilizou-se CLAE em colunas quirais. 

 

Palavras-chave: biorredução; α-hidroxicetonas; biocatálise; Sesammum indicum. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present work reports the use of enzyme present in the sesame seeds in the in reduction, 

hydrolysis and esterification reactions. A series of reactions using as seeds black chemotype 

extract  (SBS) were performed, using selected substrates such as  acetophenone and 

halogenated acetophenones: 2-bromo-acetophenone, 3-bromo-acetophenone, 4-bromo-

acetophenone, 2-chloro-acetophenone, 3-chloro-acetophenone, 4-chloro-acetophenone, 2-

fluoro-acetophenone, 3-fluoro-acetophenone, 4-fluoro-acetophenone, 2,4-dichloro-

acetophenone, 2,4-dibromo-acetophenone and 2,2,2-trifluoro-acetophenone. Experiments 

were also performed with substituted acetophenone such as 2-methoxy-acetophenone, 3-

methoxy-acetophenone and 4-methoxy-acetophenone as well as  acetophenones having amine 

group at C-2, C-3 and C-4 of the aromatic ring. Chiral  alcohols were obtained vary from 

good to excellent yields, in some cases reactions proceeded with chemoselectivity, in others, 

with enantioselectivity. The second part of research involved the use of the enzyme system of  

sesame seeds in the esterification and esters hydrolysis. In these reactions were used  

germinated seeds (GSS) using methodology adapted from the literature. The compound 1,2-

diphenyl-α-hydroxy-ethanone were selected as a standard substrate in  acetylation reactions. 

The reactions using vinyl acetate as acylation agent and germinated seeds (GSS) yielded the 

product identified as α-ethyl- 1,2-diphenyl-ethanone. Optimized parameters were obtained 

including: amount of seed and substrate, reaction time, solvent, speed and temperature. All 

products were analyzed by TLC, HPLC, GC-MS and 
1
H NMR and enantiomeric excess were 

determined using chiral columns using HPLC. 

 

Keywords: bioreduction; α-hydroxyketones; biocatalysis; Sesammum indicum. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A aplicação de processos biotecnológicos é conhecida pela humanidade há 

milhares de anos. Os primeiros relatos de processos fermentativos pelas civilizações antigas 

referem-se à fermentação de cereais em grãos para produção de bebidas alcoólicas pelos 

sumérios e babilônios há cerca de 6000 a. C.. A fabricação de produtos lácteos como queijo e 

iogurtes é utilizada pelo homem há milhares de anos (800 a. C.), apesar dos fatores 

responsáveis por esses processos não serem conhecidos (LERESCHE e MEYER, 2006). Já a 

história das transformações microbianas é associada com os dados da produção de vinagre há 

cerca de 2000 a. C., porém foi somente em 1856, após a invenção do microscópio, que Louis 

Pasteur provou que as fermentações eram feitas por microrganismos, e que cada processo 

fermentativo era característico de um tipo particular de organismo. (TURNER,
 
1995). 

Em 1897, Eduard Büchner observou que os extratos celulares isolados de células 

de leveduras eram responsáveis por gerar a fermentação alcoólica, determinando assim que o 

agente responsável pelo processo não era o complexo celular do microrganismo, porém, uma 

substância solúvel, então chamada de "zymase", iniciando nesse momento as 

biotransformações com extratos celulares. A seletividade da catálise enzimática foi 

reconhecida em 1984 por Emil Fischer, que deduziu que as enzimas eram moléculas 

assimetricamente construídas, e que elas interagiam como uma “chave-fechadura” na 

molécula onde atuavam. O reconhecimento da catálise biológica mediada por enzimas 

anunciava o crescimento da bioquímica e a elucidação de vias metabólicas catalizadas por 

enzimas (BUGG, 2004).  

Durante a primeira grande guerra mundial, a Alemanha que necessitava de 

grandes quantidades de glicerol para a fabricação de explosivos, desenvolveu um processo 

microbiológico de obtenção desse álcool, tendo chegado a produzir mil toneladas do produto 

por mês. Por outro lado, a Inglaterra produziu em grande quantidade a acetona para o fabrico 

de munições, pelo processo ABE (acetona, butanol e etanol) desenvolvido pelo químico 

Chaims Weizmann. O processo permitia a produção de grandes quantidades de acetona, pela 

bactéria Clostridium acetobutylicum, e gerava butanol e etanol como subprodutos. 

(WEIZMANN, 1919) 

Mais tarde, na década de 40, antibióticos, como a penicilina, também passaram a 

ser produzidos por processos biotecnológicos. A descoberta e isolamento da penicilina a partir 

do fungo Penicillium notatum há 80 anos pelo biólogo e farmacólogo Sir Alexander Fleming 
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constituiu um marco histórico, sendo esta certamente uma das drogas mais importantes do 

século 20. Posteriormente, outros antibióticos, como estreptomicina, cloranfenicol, neomicina 

e cefalosporina, foram produzidos por processos fermentativos utilizando outras linhagens de 

bactérias e fungos, e até os dias atuais, as principais ferramentas industriais para produção de 

antibióticos envolvem processos fermentativos, sendo que as etapas sintéticas são realizadas 

somente para pequenas modificações estruturais do produto de origem natural. (HOPWOOD, 

2007 e KIESER et al. 2000) 

Outro grande marco foi a descoberta da estrutura tridimensional do DNA por 

Watson e Crick em 1953, que fez com que ocorresse o desenvolvimento de inúmeras 

ferramentas para manipulação genética que estabeleceram a base para a tecnologia do DNA 

recombinante. A partir da década de 70, as técnicas de engenharia genética tornaram possível 

a obtenção de organismos e proteínas recombinantes, de modo a produzir substâncias ou 

catalisar reações para as quais aqueles não se encontravam naturalmente programados. Estes 

métodos ganharam emprego em vários processos industriais, sendo um dos precursores a 

fabricação da insulina recombinante. DAVIES, 1981). 

Embora espetaculares avanços tenham sido alcançados na compreensão dos 

mecanismos de reações químicas e na síntese de moléculas complexas, a química não poderia 

se igualar à habilidade da natureza em gerar estruturas moleculares envolvidas nos marcantes 

processos da vida como, por exemplo, reconhecimento molecular, catálise enzimática e 

regulação gênica. Com o desenvolvimento da Química Orgânica Sintética tornou possível à 

elaboração estericamente controlada de uma variedade de moléculas complexas, porém, com 

dois desafios principais: o desenvolvimento de técnicas para preparar biossubstâncias aquo-

solúveis e o desenvolvimento de processos ambientalmente aceitáveis. O uso de enzimas tem 

sido utilizado para solucionar estes problemas, pois, obtêm-se menos subprodutos, as reações 

ocorrem com um consumo menor de energia e os rejeitos não agridem o ambiente, pois 

consistem de proteínas biodegradáveis, sendo fáceis de descartar. As reações podem ocorrer 

em meio aquoso, a temperatura ambiente e pH neutro. Neste contexto, uma extensão de rotas 

sintéticas empregando catalisadores naturais é atualmente uma das áreas mais importantes em 

síntese orgânica. Esta área é a biocatálise, a qual desenvolve transformações orgânicas em 

uma ou mais etapas, para a produção de substâncias bioativas com alto grau de pureza 

(LILJEBLAD, A. & KANERVA, L. T., 2006). Nestas biossínteses os catalisadores naturais 

ou biocatalisadores são enzimas obtidas a partir de fontes naturais, que podem ser utilizados 

na forma de células íntegras de animais, vegetais e microrganismos, ou de enzimas isoladas 

destas fontes, agregando assim, importantes vantagens para sua utilização. 
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O sequenciamento de genomas de um grande número de organismos, observado 

no atual cenário mundial, fez com que a enzimologia entrasse em um período de crescimento 

sem precedência. Um grande número de novas enzimas e caminhos biossintéticos tem sido 

revelado pós era genômica. Atualmente as análises das sequências que podem desvendar 

informações importantes são realizadas em minutos, onde anteriormente eram necessários 

vários anos para conclusão das descobertas. Esse fluxo constante de informações tem levado a 

descobertas fundamentais nessa área, levando também ao desenvolvimento de rotas para o 

planejamento de novas drogas e biotecnologia para explorar a evolução da atividade 

enzimática (BEGLEY & TSAI, 2003). 

Com todo esse aparato, a produção de fármacos e moléculas precursoras, com alta 

pureza enantiomérica vem se destacando no setor acadêmico e industrial, o que tem 

contribuído bastante para o crescente desenvolvimento da biocatálise e de novas metodologias 

ecologicamente adequadas (FABER e PATEL, 2000; FABER, 1997; DEMIRJIAN; 

CHARTRAIN et. al., 2001). Mesmo a biotransformação não podendo ainda competir com a 

produção química, já otimizada, de compostos industrialmente importantes, a aplicação de 

enzimas em síntese representa uma alternativa viável, chamada “química ecologicamente 

correta” (green chemistry), principalmente pelo controle ambiental. A versatilidade de reações 

catalisadas por enzimas é de particular interesse devido à grande diversidade de processos 

metabólitos, condições brandas de reações, natureza régio, químio e enantiosseletiva e o 

número não limitado de fontes enzimáticas presentes na natureza.  

Segundo Straathof et al. (2002), os processos de biotransformação em nível 

industrial têm apresentado um grande avanço no decorrer dos anos, tendo dado um grande 

salto em número de processos utilizados, como nos mostra a Figura 1. O setor industrial que 

mais utilizou processos de biotransformação foi o farmacêutico (STRAATHOLF et al., 2002), 

como mostrado na Figura 2. 
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Figura 1. Número de processos de biotransformação utilizados no setor industrial 

(STRAATHOLF et al., 2002). 

 

Figura 2. Setores industriais que mais utilizam processo de biotransformações 

(STRAATHOLF et al., 2002). 

 

 

A origem das enzimas está intimamente relacionada com as variações em suas 

propriedades catalíticas. No entanto, o alto custo associado ao isolamento e purificação de 

enzimas microbianas e de origem animal tem limitado as suas aplicações em processos 

industriais. Para tentar equacionar este problema, vários estudos têm orientado o uso de 

enzimas vegetais, cujo custo de produção é significativamente menor, além desses fatores, 

essas enzimas vegetais também podem apresentar outras vantagens, tais como elevada 

seletividade e especificidade (em alguns casos, similares às microbianas), a não exigência de 

alto grau de purificação, podendo, ainda, ser obtida com grande facilidade no mercado 

(CARO et al, 2000).  Uma das enzimas de origem vegetal que vem desempenhando 

importante papel na indústria é a papaína. Este material pode ser obtido do látex de frutos 

verdes do mamoeiro (Carica papaya L.) e corresponde a uma mistura de enzimas 

proteolíticas que inclui a quimopapaína e a lisozima (MELO et al., 1997). Vários autores 

também têm constatado a presença de lipases na papaína bruta e sua presença certamente está 
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relacionada com a hidrólise de metabólitos secundários importantes para o metabolismo da 

planta (GIORDANI et al., 1992; FOGLIA e VILLENEUVE, 1997). Os sistemas de 

bioconversão que utilizam vegetais podem ser usados de forma isolada para originar novos 

produtos químicos ou em combinação com a síntese orgânica. Os processos em múltiplos 

passos catalisados pela cultura de plantas ou micro-organismos geram frequentemente os 

metabólicos intermediários que ajudam a estabelecer caminhos biossintéticos (GIRI et al., 

2001). 

 

1.1 Enzimas 

 

Enzimas constituem um grupo de subtâncias orgânicas protéicas com atividade 

intra ou extracelular, as quais possuem funções catalíticas em reações químicas. Estas, sem a 

presença das enzimas ocorreriam a velocidades extremamente baixas.  Com exceção de um 

pequeno grupo de moléculas RNA catalíticas, todas as enzimas são proteínas e suas atividades 

dependem da integridade de sua conformação protéica original. Se uma enzima é desnaturada, 

dissociada em subunidades ou ainda quebrada em seus componentes aminoácidos, a atividade 

catalítica é normalmente perdida. Assim as estruturas primária, secundária, terciária e 

quaternária são de fundamental importância para esta atividade (LEHNINGER, 2002). 

As enzimas possuem várias propriedades que as tornam atrativas como 

catalisadores para biotransformações, atuando como catalisadores versáteis, existindo um 

processo enzimático equivalente para cada tipo de reação orgânica (FABER, 2000).  

 

1.2 Cofatores 

 

Muitos biocatalisadores necessitam da presença de certas substâncias para que 

possam desenvolver seus processos adequadamente, essas substâncias são denominadas 

cofatores, e podem ser moléculas (coenzimas) ou íons metálicos (Co
+2

, Cu
+2

, Fe
+2

, Mo
+2

, 

Zn
+2

), uma grande quantidade de coenzimas são derivadas de vitaminas que atuam em 

conjunto com as enzimas. NADH e NADPH, utilizados nas reduções de cetonas e aldeídos 

por oxirredutases, são alguns dos cofatores mais conhecidos em biocatálise, essas substâncias 

garantem a transferência dos elétrons necessários para o processo de redução. Algumas 

coenzimas e cofatores comumente encontradas estão relacionadas na tabela 1 (BRUICE, 
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1998), na tabela 2 estão relacionadas algumas coenzimas com suas funções nas respectivas 

reações. 

Tabela 1: Principais cofatores naturais 

Cofatores Enzima 

Metais  

Zn
2+ 

Anidrase carbônica, carboxipeptidase 

Ca
2+ 

α-amilase 

Ni
2+ 

Urease 

Mn
2+ 

Superóxido dismutase 

Coenzimas  

FAD Desidrogenase 

NAD Desidrogenase 

Biotina Piruvato carboxilase 

Coenzima A Acetil CoA carboxilase 

Fonte: Coelho, Salgado e Ribeiro, 2008 

 

 

Tabela 2: Principais cofatores naturais e os tipos de reações catalisadas 

COENZIMA TIPO DE REAÇÃO 

NAD
+
/NADH Remoção ou adição de hidrogênio 

NADP
+
/NADPH Remoção ou adição de hidrogênio  

ATP, GTP, CTP e UTP Fosfoliração 

SAM C1-alquilação 

Acetil-CoA C2-alquillação 

Flavinas Oxigenação 

Piridoxal-fosfato Transaminação 

Biotina Carboxilação 

Complexos metal-porfirina Peroxidação, oxigenação 
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1.3 Seleção do biocatalisador 

 

A escolha do biocatalisador é um dos passos mais importantes na obtenção de um 

processo biocatalítico viável. A seleção pode ser realizada a partir de um grupo de 

catalisadores já disponíveis no comércio ou mediante “screening” de novos biocatalisadores. 

Esta etapa é denominada bioprospecção e, muitas vezes, representa o maior gasto no 

estabelecimento de um novo processo (SANTOS, 2005). 

Miya et al. (1996) através de “screening” com 450 cepas bacterianas utilizando 2-

metil-3-oxobutanoato de etila como substrato obtiveram, com a cepa Klebsiella pneumoniae 

IFO 3319, o respectivo enantiômero (2R, 3S)-hidroxiester com 99,0 % de rendimento e um 

excesso enantiomérico superior a 99,0 % (MIYA et al., 1996), como mostrado no esquema 1. 

 

Esquema 1: “Screenging” da capacidade biocatalítica de cepas bacterianas na redução de 2-

metil-3-oxobutanoato de etila. 

CO2Et

O

CO2Et

OH

Klebsiella pneumonia      

IOF 3319                
                                 c = 99%
                               ee = 99%

450 Cepas de bactérias

 

 

Os métodos de imobilização empregados usualmente utilizam suportes sólidos e 

são baseados em processos físicos (adsorção) ou químicos (ligação) entre a enzima e o 

suporte (DALLA-VECHIA, NASCIMENTO e SOLDI, 2004; BARON, 2008). Métodos que 

utilizam reagentes multifuncionais através de ligações cruzadas, confinamento em matrizes 

formadas por géis poliméricos, encapsulamento em membranas poliméricas e em micelas 

reversas são os mais encontrados, porém, pesquisas recentes têm demonstrado a utilização de 

novos materiais para imobilização de enzimas (SEBRÃO et al., 2007).  

Regeneração do cofator: como dito anteriormente, algumas enzimas como as 

álcool desidrogenases (ADHs), são dependentes da presença de cofatores para realização de 

sua atividade catalítica. A redução de um aldeído ou cetona é resultado da consequente 

oxidação do cofator NAD(P)H para NAD(P)
+
. Antes que  um novo ciclo de redução do 

substrato principal ocorra é necessário a regeneração do cofator que, em meio celular, é 
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dirigida pela enzima formiato desidrogenase (FDH) através da oxidação de HCO2H a CO2 

(NAKAMURA et al., 2003; DAUBMANN, ROSEN e DUNKELMANN, 2006). 

Em meio reacional não natural, como através do uso de ADHs comerciais em 

meio biocatalítico, uma técnica para regeneração do cofator durante o processo catalítico é a 

adição uma fonte de hidrogênio gerando uma reação em cadeia, como mostra a esquema 2. 

Um dos principais agentes utilizados nesse processo é o 2-isopropanol gerando acetona como 

subproduto (DAUBMANN, ROSEN e DUNKELMANN, 2006). 

 

Esquema 2: Regeneração do cofator NAD(P)
+
 em meio não natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando os aspectos abordados, neste trabalho estudamos a redução de 

carbonilas de cetonas e de uma dicetona (1,2-difeniletanodiona) pró-quirais e de 

nitrocompostos, usando como fonte enzimática células íntegras dormentes de Sesamum 

indiucum L. (SGN), com conversões elevadas e tempos de reação curtos. A fim de estudar a 

regio e estereosseletividade deste biocatalisador, examinamos a resolução do racemato de 

uma R/S-α-hidroxicetona (1,2-difenil-α-hidroxi-etanona), a partir da reação de esterificação 

do referido racemato com o doador de grupo acila, acetato de vinila, usando como 

biocatalisador o complexo enzimático extrato aquoso de sementes de gergelim germinada 

(SGG). 

 

 

 

 

 

 

ADH

NAD(P)H + H+
NAD(P)+

O HO H

ADH

O

OCH3

O OH

OCH3

O
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2. CONSIDERAÇÕES SOBRE GERGELIM 

 

O gergelim (Sesamum indicum, L.) pertence à família Pedaliaceae que é 

constituída por 16 gêneros e 60 espécies, é originário da Índia e encontrado em áreas tropicais 

e subtropicais (CALDWELL, 1958). Essa espécie não é apenas a nona oleaginosa mais 

plantada no mundo, mas também, um alimento de grande valor nutritivo, que constitui opção 

para o semiárido nordestino, como alternativa de renda, fonte de proteína para o consumo 

humano e enriquecimento de outros produtos, dos segmentos fitoterápicos e fitocosméticos 

(BELTRÃO; VIEIRA, 2001). Como toda planta que foi domesticada há muito tempo, o 

gergelim possui muitas variedades que diferem em tamanho, forma, hábitos de crescimento, 

cor das flores, tamanho, cor e composição das sementes (WEISS, 1983).  

Em média, a semente de gergelim possui 45 a 63% de óleo e 17 a 23% de 

proteína. Comparada ao padrão da FAO (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations), a proteína de gergelim apresenta uma composição em aminoácidos adequada, a não 

ser por uma pequena deficiência em lisina, sendo especialmente rica em metionina, cisteína, 

arginina e leucina. Entretanto, foi observado que a composição de aminoácidos varia muito 

entre as espécies cultivadas. 

As sementes variam de cor entre o branco, cremoso e escuro, e tamanho diminuto 

(2 a 4mm de comprimento e até 2mm de largura) e forma achatada, sendo que a massa de mil 

sementes pode atingir em média, 2,50 a 3,60g. O óleo é o principal produto desta planta, 

extraído de suas sementes, possui aromar característico e agradável, é muito rico em ácidos 

graxos insaturados, como oléico (média de 47%) e linoléico (média de 41%). Amin & Kothari 

(1989) encontraram o índice de saponificação variando de 187,93 a 218,79, índice de 

peróxido de 19,83, índice de acidez 3,93 a 7,29, ácido palmítico de 9,09 a 15.59% e ácido 

esteárico 3,8 a 6,0% (BELTRÃO, 1995).  

Sementes de Sesamum indicum L. (gergelim), também apresentam vários 

constituintes secundários que são importantíssimos na definição de suas qualidades. Entre os 

constituintes menores do óleo de gergelim, encontram-se o sesamol, a sesamina e a 

sesamolina (Esquema 3). É o sesamol com suas propriedades antioxidantes que confere ao 

óleo uma elevada estabilidade química, evitando a rancificação, sendo dentre os demais óleos, 

o que apresenta a maior resistência à oxidação (BELTRÃO et al., 1994; FIRMINO, 1996). 

Devido à sua alta estabilidade oxidativa, o óleo de gergelim tem sido adicionado à 

margarina e aos óleos de salada e fritura. Nos últimos anos, atenção especial tem sido dada 
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aos antioxidantes naturais, devido à tendência mundial de redução de aditivos sintéticos 

(FRANKEL, 1996).  

Esquema 3: Estruturas das substâncias sesamol, sesamina e sesamolina 

O

O

HO

O

O

O

O

O

O

O

O

OO

H

H
O

O

O
Sesamina

Sesamolina                             

 Sesamol

 
 

Outra característica peculiar desse óleo é sua função de ativador de certas 

substâncias inseticidas, como a rotenona e a piretrina (esquema 4), entre outras, cujos efeitos 

tóxicos são aumentados em presença do óleo de gergelim. Esta propriedade não foi 

encontrada em nenhum outro óleo e é atribuída, principalmente, à sesamina. (SILVA, 1993). 

Esquema 4. Estruturas das substâncias rotenona e piretrina 

O
O

OMe

OMe

O

O

H

H

              Rotenona                                                                    Piretrina

RO

O

CHCH2

O

HCHCCH2CH

 
De acordo com Arriel et al (1998), no período de 1990-1996, a área plantada de 

gergelim no mundo, girou, em torno de seis milhões de hectares; Ásia e África detêm cerca de 

90% da área cultivada, destacando-se a Índia (37%) e China (12%), como os maiores 

plantadores. Em 1995, a produção total de grãos de gergelim, no mundo, foi de 2,738 mil 



11 

 

toneladas; os principais países produtores são a Índia e China, com 50% da produção total, 

seguidos do Sudão, Uganda, Bangladesh e Etiópia.  

A Torta de gergelim, subproduto da extração do óleo pode ser destinada à 

alimentação humana e animal, sem quaisquer restrições, podendo ser utilizada para 

enriquecimento de pão ou para ração devido ao seu balanço de aminoácidos (LYON, 1972; 

YERMANOS et al, 1972; NAMIKI, 1995). Possui um alto teor de proteínas (39,77%) e baixo 

teor de fibras (4,7%); obtida por prensagem (método Expeller) dos grãos a torta possui ainda 

8,2% de umidade, 12,8% de óleo, 22,8% de carboidratos e 11,8% de cinzas. 

Figura 3. Sesamum indicum L. vargem, flores e sementes brancas e negras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.agroanalysis.com.br/images, acesso em 

05/06/2012 

 

O maior diferencial da cultura do gergelim na Região Nordeste aconteceu com o 

lançamento da cultivar BRS Seda de cor branca pela Embrapa Algodão, no final de 2007 

(QUEIROGA et al., 2010). Segundo Mazzani e Layrisse (1998), este genótipo atende os 

padrões mínimos internacionais de mercado, que são de 50% óleo e de 21% de proteínas nas 

sementes descascadas, cujas características intrínsecas da nova cultivar irão permitir maior 

aceitação nos mercados nacional e internacional.  

As sementes de gergelim são consumidas in natura ou se utilizam para refinar 

produtos confeitados como os de panificadora. Quando inteiras, as sementes apresentam sabor 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.agroanalysis.com.br/images
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amargo devido à acidez oxálica presente no tegumento (película), que pode ser removida por 

processos manual, mecânico, físico e químico (AUGSTBURGER et al., 2000). A sua semente 

é rica em constituintes minerais, como: cálcio, ferro, fósforo, potássio, magnésio, zinco e 

selênio, conforme Namiki (1995). Segundo levantamento estatístico feito pelo IICA (Inter-

American Institute for Cooperation on Agriculture) em 2004, 88% do comércio mundial deste 

produto é de sementes de gergelim, seguido da torta de gergelim (8%) e do óleo com 4%. A 

principal demanda de gergelim provém da indústria alimentícia, sendo que 70% da produção, 

na maioria dos países importadores, são utilizadas para a elaboração de óleo e farinha. 

Em muitos países, onde uma parte considerável da população tem difícil acesso 

aos alimentos proteicos de origem animal, existe a possibilidade da utilização de fontes 

proteicas vegetais que podem suprir as necessidades nutricionais de diferentes grupos da 

população (GADELHA, 2009). Quando a farinha de gergelim se destina ao consumo humano 

é necessária uma atenção especial à qualidade da matéria-prima e seu tratamento, objetivando 

a segurança, sanidade, qualidade e valor nutricional da torta extraída (SUBRAMAINIAN, 

1980). 

 

2.1 Estudo Fitoquímico 

 

O gergelim apresenta teores consideráveis de fibra alimentar e de antioxidantes, 

com destaque para o conteúdo de compostos fenólicos, fitatos, lignanas e tocoferóis (CHEN 

ET AL., 2005). Os benefícios proporcionados pelo consumo do gergelim têm sido reportados 

por diversos autores e incluem a melhora da função reprodutiva, em decorrência de seus 

efeitos antioxidantes e do aumento nos níveis de testosterona (ASHAMU et al., 2010); o 

controle glicêmico e do peso corporal (FIGUEIREDO & MODESTO‑FILHO, 2008); o 

aumento da atividade de enzimas antioxidantes em condições de estresse oxidativo 

(VISAVADIYA & NARASIMHACHARYA, 2008); a redução do colesterol sérico; e o 

aumento da capacidade antioxidante na hipercolesterolemia (CHEN et al., 2005).   

Na literatura, as informações sobre a composição química e as propriedades 

funcionais do gergelim branco e preto são escassas. Em geral, há mais estudos disponíveis 

sobre o gergelim branco do que sobre o gergelim preto. O gergelim branco apresenta maior 

teor de carboidratos, lipídios e valor calórico, e menor valor de fibra alimentar total e fibra 

alimentar insolúvel (ANTONIASSI e SOUZA, 2001), (Tabela 3).  
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Tabela 3. Composição química média e valor calórico de grãos integrais de gergelim creme e 

preto (1) 

Composição SGB (g/kg) SGN(g/kg) 

Proteínas 18,83 19,46 

Lipídio  56,45 48,92 

Carboidrato  7,06 0,0 

Umidade 3,03 3,24 

Cinzas 3,76 4,28 

Fibra alimetar total  10,87 24,10 

Fibra alimentar insolúvel  8,91 22,23 

Fibra alimentar solúvel  1,97 1,95 

Valor calórico (Kcal g-1)  611,60 518,49 

 

 

O gergelim preto apresenta teor duas vezes superior, para fibra alimentar total, e 

aproximadamente três vezes superior para fibra alimentar insolúvel. Em relação aos 

carboidratos, o gergelim preto apresentou todo o seu conteúdo unicamente na forma de fibra 

alimentar, principalmente insolúvel, tendo diferido do gergelim branco, nesse aspecto.  

Os componentes do gergelim podem sofrer grandes variações, e dependem da 

variedade e da origem dos grãos, Queiroga et al. (2010), ao avaliar a composição química de 

alguns de seus componentes, como umidade, lipídios, proteínas e cinzas, observaram valores 

semelhantes. O teor de fitatos diferiu entre os tipos de grãos analisados (Figura 4). O gergelim 

preto apresenta concentração de fitatos duas vezes superior à do branco. Os efeitos biológicos 

relacionados ao potencial antioxidante de fitatos, em contraste aos tradicionais efeitos 

antinutricionais historicamente relatados (FREDLUND et al., 2006; KUMAR et al., 2010), 

têm justificado o crescente interesse em quantificar esses compostos nos alimentos. Estudos 

que reportam os benefícios dos fitatos dietéticos no controle glicêmico (Kim et al., 2010), na 

proteção contra o câncer (NORAZALINA et al., 2010), na prevenção de litíase renal 

(GRASES et al., 2006), na redução do colesterol e de lipídios plasmáticos (ONOMI et al., 
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2004), entre outros, indicam uma nova visão da ação desses compostos no organismo 

humano. 

 

Figura 4. Teores médios de fitatos e fenólicos solúveis totais em grãos integrais de gergelim 

branco e preto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O teor de fenólicos solúveis totais do gergelim preto foi cerca de duas vezes 

superior ao encontrado para o gergelim creme (Figura 4), Shahidi et al. (2006) também 

obtiveram teor de fenólicos solúveis totais superior para gergelim preto, quando comparado 

ao branco. De acordo com Walter (2009), essas variações podem ser atribuídas, 

principalmente, à cor dos grãos.  

O teor de fenólicos solúveis totais do alimento influencia diretamente a sua 

capacidade antioxidante e, consequentemente, a sua propriedade funcional na redução de 

riscos de doenças crônicas não transmissíveis (VALTUEÑA et al., 2008). A eficácia de 

qualquer antioxidante depende de sua capacidade de eliminar e limitar a reatividade de 

radicais livres com outras biomoléculas (JOSHI et al., 2005). Os extratos metanólicos do 

gergelim branco e preto apresentaram capacidade de eliminar o radical DPPH e de reduzir o 

Fe
3+

.  

No caso dos fenólicos, a atividade antioxidante tem sido atribuída às suas 

propriedades redutoras, as quais conferem a essas substâncias alta capacidade de neutralizar 

ou sequestrar radicais livres, quelar metais pró‑oxidantes e inativar o oxigênio singleto. A 

ressonância do anel aromático presente nas estruturas dos compostos fenólicos permite que os 

intermediários formados sejam estáveis (SOARES, 2002). Os fitatos também apresentam 

habilidade quelante de metais pró‑oxidantes, principalmente de ferro livre, o que torna esse 

elemento cataliticamente inativo e inibe a oxidação e a consequente formação de radicais 



15 

 

hidroxil (KUMAR et al., 2010). A capacidade antioxidante foi influenciada pelo conteúdo de 

compostos fenólicos solúveis totais. O gergelim preto apresenta teor de compostos fenólicos 

solúveis aproximadamente duas vezes superior ao do branco, além do potencial de sequestrar 

radicais livres duas vezes mais elevado e do poder redutor uma vez e meia maior, resultado 

verificado por Shahidi et al. (2006). 

 

2.2 Composição Mineral do Gergelim 

 

As análises de variância correspondentes à caracterização dos elementos minerais 

fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca) e enxofre (S), obtidos em três cultivares distintas de 

gergelim, encontram-se na Tabela 4. A composição mineral das sementes de gergelim tem 

uma especial importância por sua valorização comercial, principalmente quando o produto 

elaborado é destinado à alimentação humana.  

Tabela 4: Análise da variação de minerais em sementes de duas espécies 

Tipos de Gergelim                   Quantidades em mg/100g de sementes 

P K Ca S 

Branco 778,60 247,50 1184,00 179,62 

Negro 586,30 226,25 1872,00 208,72 

Fonte: Journal of the Science of Food and Agriculture, Hoboken (USA), v. 65, n. 3, p. 331-336, 1994. 

 

2.3 Germinação das sementes de gergelim 

 

A semente é o principal meio para a reprodução da maioria das espécies, suas 

características morfológicas externas, por não variarem com as condições ambientais, são 

importantes para auxiliar na identificação da família, gênero e espécie, além de poderem 

auxiliar nos estudos de germinação, armazenamento e métodos de cultivo (AMORIM et al., 

1979). A morfologia de plântulas tem merecido atenção como parte de estudos morfo-

anatômicos, com o intuito de ampliar o conhecimento sobre determinada espécie ou 

agrupamento sistemático de plantas, e para facilitar o reconhecimento e identificação das 

espécies de uma determinada região, dentro de um enfoque ecológico (OLIVEIRA, 1993). De 

acordo com Pereira (1988), a observação do desenvolvimento da plântula permite diferenciar 
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grupos taxonômicos muito semelhantes entre si, assim como, auxiliar nos estudos de 

regeneração. Segundo o mesmo autor, a moderna sistemática se baseia no maior número de 

caracteres para comparação, constituindo-se em mais um importante elemento de 

identificação, mesmo com limitação de dados, conforme enfatizou Oliveira (1993). 

Figura 5. Fotografia mostrando detalhe da semente de Gergelim (Sesamum indicum Linn.) 

 
Fonte: http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.agroanalysis.com.br/images, acesso em 

05/06/2012 

 

O processo de hidratação das sementes segue um padrão trifásico, conforme o 

descrito por Bewley e Black (1994), no qual a primeira fase é bastante rápida, ocorrendo 

como conseqüência do potencial matricial de vários tecidos (FLOSS, 2004); é caracterizada 

pelo início da degradação das substâncias de reserva. Na segunda fase, a semente absorve 

água muito lentamente, estabelecendo-se, aparentemente, o transporte ativo de substâncias 

desdobradas na fase anterior, do tecido de reserva para o tecido meristemático (CARVALHO 

e NAKAGAWA, 2000). Na terceira fase, torna-se visível a retomada do crescimento do 

embrião, identificada pela protrusão da raiz primária, etapa alcançada apenas por sementes 

vivas e não dormentes (MARCOS FILHO, 2005). A hidratação das sementes depende de sua 

composição química, da permeabilidade do tegumento, espécie, disponibilidade de água, área 

de contato, temperatura (CARVALHO e NAKAGAWA, 2000), tamanho e forma dos poros 

das sementes e quantidade de cera na epiderme (CALERO et al., 1981). A hidratação da 

semente, segundo Hegarty (1978), ocorre em taxas diferentes para cada indivíduo de um lote; 

as sementes mortas podem hidratar-se mais rapidamente do que aquelas capazes de germinar. 

 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.agroanalysis.com.br/images
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Figura 6. Fotografia do Gergelim no campo de plantação (Sesamum indicum Linn.) 

 
Fonte: http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://baixaki.ig.com.br/imagens, acesso em 09/07/2012 
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3. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Redução assimétrica de cetonas por enzimas 

 

As reduções de cetonas empregando enzimas são biotransformações muito 

utilizadas em síntese orgânica. O mecanismo de redução envolve uma transferência 

estereosseletiva de hidrogênio a uma das faces da carbonila próquiral e o processo de 

regeneração de NAD(P)H utilizando açúcar como fonte de energia (PEREIRA, 1998). 

 

Esquema 5: Redução de cetonas catalisada por ADHs 

 

 

Em 1964, Prelog (FABER, 1997) observou que a estereosseletividade da 

biorredução de cetonas dependia do tamanho dos grupamentos ligados a carbonila, 

representado no esquema 6. 

 

Esquema 6: Via de transferência de hidrogênio 

 

 P                      G

Face siO

 P                      G

H OH

Face re
NAD(P)H             NAD(P)

Desidrogenase

 

 

A carbonila do esquema 6 é reduzida assimetricamente com biocatalisadores a 

álcool. Se o volume de G (grupo grande; mais volumoso) não é tão diferente de P (grupo 

menor), o produto teria baixa pureza ótica. Logo seria possível obter ambos os enantiômeros 

de um álcool pela mudança de tamanho dos dois substituintes ligados no grupo carbonila com 

um rendimento ótico desejavelmente alto podendo ajustar o volume dos substituintes na 

condição desejada (MORI et al., 1998). 
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A escolha de fontes enzimáticas mais adequadas para cada síntese é baseada na 

reação que se deseja obter e na especificidade da enzima ao substrato. Um exemplo da 

utilização do microrganismo S. cerevisiae como biocatalisador na redução de carbonilas dos 

substratos acetoacetato de etila, 4-aminoacetofenona e 4 - hidroxiacetofenona é apresentada 

no esquema 7, (PERREIRA, 1998). Pode-se verificar que na redução de carbonilas com 

Saccharomyces cerevisiae visualizada pela regra de Prelog (BRENELLI, 2002), o curso 

estereoquímico da reação ocorre via transferência de hidrogênio à cetona pró-quiral pela “face 

re“ (NAKAMURA et al. , 1991). 

 

Esquema 7: Redução de carbonila por S. cerevisiae. 

 

CH3 O CH3
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ND(P)H         NAD(P+)

HO

O

HO

O

HO

O

+

 

 

A redução seletiva de nitrocompostos aromáticos é utilizada na síntese de aminas, 

importantes intermediários na obtenção de produtos farmacêuticos e outros derivados 

(BREUER et al., 2004; PENG e SHAO, 2008; MELCHIORRE et al., 2008). Esta reação é 

também de interesse em processos de biorremediação, pois nitrofenóis, amplamente utilizados 

como intermediários na indústria, são poluentes com forte impacto ambiental devido à sua 

toxicidade e resistência à biodegradação. Diversas metodologias convencionais têm sido 

descritas para transformações química de nitrocompostos (DE NORONHA; ROMÃO e 

FERNANDES, 2009; LI e XU, 2009; SPENCER et al., 2008). 
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3.2 Enzimas isoladas 

 

Diversas enzimas isoladas de fontes naturais são empregadas em síntese através 

do seu uso como biocatalisadores. Dentre elas, o grupo das lipases, enzimas hidrolíticas 

presentes em vários organismos, incluindo animais, plantas, bactérias e fungos, encontra 

destaque por serem enzimas de baixo custo, especialmente estáveis em solventes orgânicos e 

com flexibilidade quanto a sua especificidade, com capacidade de catalisar reações com 

vários grupos de substratos e apresentarem alta estereosseletividade (COSTA e AMORIM, 

1999; GHANEM, 2007). As aplicações biotecnológicas envolvendo lipases têm crescido 

significativamente, principalmente na síntese de compostos quirais.  

Kamal et al. (2008) investigaram a resolução cinética de γ-azido alcoóis com 

diversas lipases. Os autores estudaram também os efeitos referentes ao solvente como meio 

reacional e verificaram que a lipase de Pseudomonas cepacia imobilizada em terra 

diatomáceas em hexano apresentaram as melhores condições reacionais obtendo-se excelentes 

conversões e excessos enantioméricos dos respectivos alcoóis e acetatos quirais superiores a 

99 % em alguns casos, como mostrado no esquema 8. 

 

Esquema 8: Uso de lipases microbianas na resolução cinética de γ-azido alcoóis 

 

 

 

 

 

 

Trabalho realizado por Kitayama (1996) de síntese total do feromônio de 

Bactrocera nigrotibialis obteve um composto intermediário enantiomericamente puro, 

utilizando como substrato o álcool racêmico 3-nitropropan-2-ol por meio de resolução 

cinética com lipase, como mostrado na esquema 9 (SIQUEIRA FILHO, 2002). Após essa 

etapa de obtenção do enantiômero desejado o respectivo feromônio foi sintetizado com 

rendimento total de 15,1% (KITAYAMA, 1996).  
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Esquema 9: Produção do intermediário enantiopuro de feromônio de Bactrocera nigrotibialis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em revisão realizada por Faber e Kroutil (2005), diversos outros grupos de 

enzimas estão sendo estudadas em processos biocatalíticos e algumas delas já são obtidas 

comercialmente. Segundo os autores, em estudos com sulfatases, enzimas responsáveis pela 

hidrólise de ligações ester sulfato, observou-se que, diferente das lipases e esterases, a 

estereoquímica da reação de hidrólise pode ser controlada a partir da escolha do tipo de 

sulfatase visto que, as reações com aril-sulfatases geralmente resultam na retenção da 

configuração, já em alquil-sulfatases é observado inversão na configuração do produto 

(FABER e KROUTIL, 2005). Outro grupo de enzimas também citado pelos autores é o das 

haloalcool dehalogenases, enzimas responsáveis pela des-halogenação de haloalcoóis vicinais 

ou haloidrinas resultando em um haleto e o correspondente epóxido (FABER e KROUTIL, 

2005). Spelberg et al. (2001) investigaram as reações envolvendo diversos óxidos de estireno 

substituídos utilizando haloalcool dehalogenase de Agrobacterium radiobacter AD1 através 

de reações de azidólise. Os azido alcoóis formados apresentaram alta enantiosseletividade 

para todos os substratos estudados e a reação também mostrou-se regiosseletiva com ataque 

preferencial na posição β do epóxido (Esquema 10). 

Esquema 10: Uso de haloalcool dehalogenase na resolução cinética de epóxidos 
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3.3 Microrganismos 

 

Investigações utilizando a espécie Saccharomyces cerevisiae, comumente 

conhecida como fermento de pão, em reduções assimétricas de cetonas através de biocatálise 

tem tido muito interesse nos últimos anos, principalmente pelo fato das enzimas provenientes 

de S. cerevisiaae nessas reações gerarem produtos com altos rendimentos e excesso 

enantiomérico (SIQUEIRA FILHO, 2002). Vários estudos relacionam essa espécie como 

catalisador da biorredução de 3-oxobutanoato de etila, formando o (S)-(+)-3-hidroxibutanoato 

de etila. Este composto é um bloco de construção quiral para a síntese de inúmeros produtos 

naturais. O esquema 11 ilustra alguns destes produtos obtidos a partir de sua redução 

enantiosseletiva mediada por S. cerevisiae (ALBUQUERQUE et al., 2007; ROBERTS, 1999). 

 

Esquema 11: Obtenção de (R)-(+)-recifeiolida e (S)-(+)-sulcatol a partir da biorredução do 3-

oxobutanoato de etila mediada por S. cerevisiae 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em trabalho realizado por Crumbie et al. (1978) observou-se a variação nos 

valores dos excessos enantioméricos de reações biocatalíticas promovidas por S. cerevisiae na 

redução da ligação C=O de α-tiocetonas. O aumento do grupo alquila resultou na diminuição 

do ee dos alcoóis obtidos, como mostrado no esquema 12, (CRUMBIE et al., 1978). 
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Esquema 12: Variação no e.e. na redução de α-tiocetonas com S. cerevisiae 

 

  

 

 

 

 

 

 

Além de estudos com S. cerevisiae, diversas outras espécies microbianas são 

encontradas em investigações de biotransformação. Das e Rosazza (2006) citam o uso de 

microrganismos na modificação estrutural de flavonóides, entre estas, reações de isoflavonas 

e isoflavononas por cepas de Aspergillus niger e Absidia blakesleeana, como é representado 

no esquema 13, (DAS e ROSAZZA, 2006). 

 

Esquema 13: Reações biocatalíticas de flavonóides mediadas por microrganismos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Espécies vegetais 

 

Uma das principais vantagens do uso de sistemas de plantas em biocatálise é que 

estas produzem uma gama mais limitada de enzimas e células vegetais apresentam um tempo 

de duplicação mais longo que as microbianas. Sabe-se também que sistemas vegetais 
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apresentam enzimas únicas que são responsáveis pela produção de diversos compostos 

químicos. A síntese química destes compostos pode ser bastante dispendiosa e complicada, 

por isso, biotransformações utilizando células de plantas possuem um grande potencial na 

síntese de produtos farmacêuticos e até mesmo na obtenção de novas drogas (GIRI et al., 

2001; ISHIHARA et al., 2003). 

São poucos os métodos enzimáticos descritos na literatura usando extrato bruto de 

tecidos vegetais.  Nos últimos anos, reações químicas utilizando culturas de células de plantas 

e partes de plantas como biocatalisador tem recebido certa atenção (GIRI et al., 2001; BRUNI 

et al., 2002). Esse interesse crescente é devido à profundidade do potencial biotecnológico de 

reações enzimáticas. Ishihara et al. (2003), resume os principais tipos de reação biocatalítica 

envolvendo espécies vegetais, destacando-se as reações de hidroxilação, oxidação de alcoóis, 

redução de grupos carbonila, hidrogenação de ligação C-C, hidrólise e esterificação. Algumas 

dessas reações bem como os biocatalisadores envolvidos são mostradas a seguir: 

 

- Hidroxilação: 

 

Esquema 14: Hidroxilação regiosseletiva do linalol para obtenção do derivado 8-

hidroxilinalol por cultura de célula de Nicotiana tabacum 

 

 

 

 

 

 

 

- Oxidação (CARRIERE et al.; 1989): 

Esquema 15: Oxidação do geraniol a partir de cultura de célula de Glycine max (soja) 
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- Redução (FURUYA, YOSHIKAWA e TAIRA, 1984): 

Esquema 16: Redução da codeinona por células imobilizadas de Papaver somniferum em 

alginato de cálcio para obtenção da codeína 

 

 

 

 

 

 

 

- Hidrogenação 

Esquema 17: Hidrogenação da verbenona catalisada por cultura de células de Nicotiana 

tabacum 

 

 

 

 

 

 

 

- Hidrólise (HAMADA e NAKATA, 1992) 

Esquema 18: Hidrólise da glicirrina por cultura de célula de Catharanthus roseus 
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- Esterificação (MACHADO et al., 2008b) 

Esquema 19: Esterificação enantiosseletiva de derivados do (±)-1-feniletanol através de 

enzimas imobilizadas de Manihot esculenta 

 

 

 

 

 

Em um trabalho de revisão, Cordell et al. (2007) descreveu o uso de diversas 

espécies de plantas como fonte enzimática em reações de biocatálise. Nesse trabalho, os 

autores reportam a capacidade de culturas de células vegetais de distinguir entre dois 

diastereoisômeros de um dibenzilbutanolídeo (Esquema 20). A obtenção de um único 

diastereoisômero foi possível através da reação do racemato de dibenzilbutanolídeo com 

culturas das espécies de Catharanthus roseus, Camelia sinensis, Nicotiana tabacum e Daucus 

carota em períodos de 5 dias, 18 h, 6 h e 3 dias, respectivamente. 

 

Esquema 20: Desracemização de dibenzilbutanolídeo por cultura de células de plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Novas estratégias para melhoramento da atividade enzimática de um 

biocatalisador 

 

Inovadoras técnicas de biologia molecular e, metodologias de seleção de 
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especificidades melhoradas, assim como a exploração da biodiversidade. Os biocatalisadores 

naturais disponíveis, em sua maioria apresentam limitações quanto à utilização em processos 

industriais, sendo este o maior desafio do campo (JONES E WONG, 1998). As restrições 

encontradas no uso de enzimas em sua forma bruta estão sendo contornadas atualmente 

através da alteração da atividade, estereoespecificidade e termoestabilidade envolvendo 

técnicas de biologia molecular de mutações sítio dirigidas ou aleatórias (ARNOLD, 1998, 

REETZ, et al., 1998, REETZ et al., 1999, RILLAND, BERMUDEZ, SHEMMER, 1998). 

As mutações sítio dirigidas podem ser aplicadas para melhorar a atividade 

enzimática e a seletividade de um biocatalisador, mas não de um modo geral, uma vez que 

este processo requer o conhecimento detalhado da estrutura tridimensional da enzima, do 

mecanismo catalítico e também um certo grau intuitivo com respeito à escolha do aminoácido 

a ser substituído (REETZ, et al., 1998). Neste contexto, uma nova abordagem para o 

desenvolvimento de catalisadores enantiosseletivos foi desenvolvida por Reetz et al. Este 

método denominado evolução in vitro (in vitro evolution) aumenta a enantiosseletividade 

passo a passo de um dado catalisador não seletivo. O princípio está baseado na combinação de 

métodos biológicos apropriados de mutações aleatórias e expressão gênica, com uma 

metodologia eficiente de seleção (screening) para a identificação de mutantes seletivos. Esta 

nova abordagem não requer o conhecimento da estrutura enzimática ou do mecanismo de 

biocatálise. A grande vantagem do método desenvolvido por Reetz et al., é a utilização das 

técnicas de termografia de infravemelho que detecta os mutantes mais eficientes e de 

espectrometria de massas ESI/MS que leva a determinações rápidas e com alta precisão dos 

excessos enantioméricos (ee) (REETZ, et al., 1999). 

Um exemplo ilustrativo do método é a hidrólise de 2-decanoato de p-nitrofenila, 

esquema 22, mediada por lipase da bactéria Pseudomonas aeruginosa PAO1. (REETZ, et al., 

1999). 

Esquema 21: hidrólise de 2-decanoato de  p-nitrofenila, mediada por lipase da 

bactéria Pseudomonas aeruginosa PAO1. 
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Através da técnica PCR (polimerase chain reaction), um gene da bactéria foi 

submetido a mutações aleatórias. Os genes mutantes foram ligados a um vetor de expressão, 

amplificado em Escherichia coli e transformado em Pseudomonas aeruginosa. Os clones da 

bactéria foram então cultivados, cada um produzindo teoricamente uma lipase mutante. Em 

cada geração foi escolhido o clone com maior enantiosseletividade para um novo ciclo de 

mutagênese. A enantiosseletividade da enzima pode assim ser aumentada acima de 81% de ee 

após quatro gerações (REETZ, ET AL, 1998, REETZ ET AL, 1999). 

Uma vez que as modificações das propriedades enzimáticas através de técnicas de 

biologia molecular se restringem a fazer substituições de aminoácidos naturais em proteínas, 

um novo método que combina mutações sítio dirigidas com modificações químicas da enzima 

está sendo utilizado para a alteração das propriedades enzimáticas objetivando sua aplicação 

sintética (JONES E DESANTIS, 1999). 

Utilizando esta nova técnica Jones et al, empregaram uma estratégia na qual 

cisteína, um aminoácido natural, foi introduzido em uma enzima alvo, subtilisin Bacilus 

lentus (SBL) (3), por mutação sítio dirigida em posições pré-selecionadas. A seguir esta 

enzima mutante foi quimicamente modificada com reagentes metanotiossulfonados (4), 

oferecendo assim possibilidades ilimitadas para se criar novos ambientes estruturais em 

qualquer localização da molécula da enzima (5), como pode ser notado no esquema 23. 

 

Esquema 22: Adição de cisteína numa enzima alvo, subtilisin Bacilus lentus (SBL) 

SBL SH    +   H3C  S SR  

O

O

SBL S
S

R   +  S CO2H

O

O

H3C

(3)                                (4)                                         (5)
 

   

Neste estudo a enzima SBL foi considerada ideal, uma vez que o tipo selvagem 

não contém cisteína em sua estrutura. Esta enzima bem caracterizada, de interesse industrial e 

sintético bem reconhecido, teve sua estrutura cristalina identificada por cristalografia de raios-

X bem como já foi clonada, expressada e purificada, com comportamento cinético bem 

caracterizado. As modificações estruturais obtidas por este método podem ser reversíveis por 

tratamento com β-mercaptoetanol, independentemente do grupo R utilizado. As várias 

modificações da enzima assim obtidas levaram em alguns casos a melhorias na atividade e 

estabilidade térmica. (HARING et al., 1998).  
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Métodos de biotransformação que utilizam enzimas em solventes orgânicos são 

bem conhecidos atualmente e, bastante úteis em síntese orgânica. Assim, a síntese de ésteres, 

lactonas, amidas, peptídeos e perácidos têm sido realizadas através de procedimentos padrões. 

Por outro lado, o entendimento da influência da natureza do solvente na enantiosseletividade 

de enzimas é ainda pouco conhecida, não havendo regras de aplicação geral para um melhor 

entendimento dos fatores envolvidos na ligação enzima-substrato, no estado de transição em 

solventes orgânicos (FABER, 1997). 

Neste sentido, estudos mecanísticos relevantes para um melhor entendimento da 

atividade enzimática em solventes orgânicos, foram desenvolvidos por Alexander et al. Uma 

nova abordagem com o objetivo de se aumentar a enantiosseletividade de enzimas em 

solventes orgânicos está sendo estudada, assumindo-se que o substrato enantiomérico menos 

reativo experimenta, no estado de transição maiores impedimentos estéricos na ligação com a 

enzima, que o enantiômero mais reativo. Tornando o substrato ainda mais volumoso através 

da formação de sais com um contra-íon, estes impedimentos estéricos seriam 

desproporcionalmente aumentados no enantiômero menos reativo e portanto, a 

enantiosseletividade será aumentada. Esta estratégia foi implementada e confirmada 

utilizando-se compostos quirais de diversas estruturas, os quais foram convertidos aos seus 

sais correspondentes, reagindo-se com vários ácidos ou bases de Bronsted-Lowry.  

Transesterificações ou hidrólises enzimáticas dos sais racêmicos resultantes, 

foram muito mais enantiosseletivas que as observadas com as bases livres. Este efeito foi 

observado em vários solventes orgânicos (mas não em água onde os sais aparentemente 

dissociam-se regenerando a base livre), utilizando-se enzimas cristalinas ou liofilizadas 

(Pseudomonas cepacia e protease subtilisin Carlsberg). Em alguns casos, os quais foram 

demonstrados em escala analítica ou em quantidades preparativas, a enzima estudada não 

exibiu enantiopreferência frente ao substrato na forma de base livre, porém exibiu uma 

profunda seletividade perante os seus sais. (KE E KLIBANOV, 1999). 

Um exemplo ilustrativo do método é a transesterificação enzimática do éster 

metílico de fenilalanina com propanol, para formar o éster propílico de fenilalanina em 

acetonitrila (Esquema 24). 
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Esquema 23: transesterificação enzimática do éster metílico de fenilalanina com propanol, 

para formar o éster propílico de fenilalanina em acetonitrila. 

O
H2N

O

+ OH
P. cepacia / CH3CN

(30°C, 300 rpm) O
H2N

O

+ CH3OH

Éster metílico de fenilalanina        propanol                                        Éster propílico de fenilalanina      Etanol 

 

Apesar do grande desenvolvimento de técnicas de biologia molecular com o 

objetivo de se obter enzimas com suas especificidades alteradas, a exploração da 

biodiversidade com a seleção de novos microorganismos e enzimas é ainda o método mais 

empregado para o desenvolvimento da biocatálise em escala industrial. Também de uso mais 

imediato é a clonagem e expressão de enzimas em microorganismos hospedeiros de fácil 

cultivo (nos casos em que as enzimas são encontradas em pequenas quantidades nos 

organismos sensíveis), que levam à obtenção de biocatalisadores em quantidades compatíveis 

para a utilização em processos industriais (FABER, 1997). 

 

3.6 Síntese de α-hidroxi-cetonas assimétricas 

 

Do ponto de vista químico, α-hidroxi cetonas (também chamadas de aciloínas) são 

blocos de construção altamente valiosos para muitas aplicações em alguns setores da Química 

Fina, bem como para a indústria farmacêutica. Por exemplo, α-hidroxi cetonas são 

encontrados em alguns antidepressivos, inibidores seletivos de β-amilóide, proteína usadas 

para o tratamento de Alzheimer, na síntese de farnesil, inibidor da transferase Kurasoína A e 

B, em agentes antifúngicos, ou, em alguns antibióticos antitumorais (Olivomycin A, 

Cromomicina A3, e epotilonas). (TANAKA, et al., 2004) e (ADAM, et al., 1999). 

Figura 7. Estruturas de transferase Kurasoína A, B e inibidor de β-amilóide. 

HO

O

OH

Kurasoína A

HN

O

OH

                                          Kurasoína B

(Inibidor de farnesil transferase)  
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Além disso, eles podem ser usados para formação de muitas outras estruturas 

importantes como por exemplo, amino álcoois, dióis e outros. (Figura 8). Em virtude da 

importância de α-hidroxi cetonas, várias abordagens químicas com o objetivo de prepará-los 

foram reportadas (PLIETKER, 2005). 

Provavelmente as estratégias mais empregadas são a α-hidroxilação de cetonas 

através da oxidação enantiosseletiva do enolato (formado in situ, catalisada por oxidantes 

quirais), e a diidroxilação Sharpless assimétrica do sililenol, éter do produto da reação 

química da cetona correspondente (ZHOU, 2001). Outras abordagens são a cetohidroxilação 

de olefinas (PLIETKER, 2005), a mono-oxidação assimétrica de 1,2-dióis (ONOMURA, 

2007), bem como a resolução cinética oxidativa de racematos α-hidroxi cetonas 

(MUTHUPANDI, 2009).   

Algumas estratégias organocatalíticas têm sido propostas. Estas envolvem α-

oxigenação assimétrica direta de cetonas na presença de prolina, ou alanina (BOGEVIG, 

2004), bem como a condensação de benzoína tradicional, realizadas estereosseletivamente por 

meio de catalisadores oticamente ativos, tais como tiazólio quiral e os seus sais triazólio 

(ENDERS, KALLFASS, 2002).  

 

Figura 8. Lipases catalisam resoluções cinéticas para formar blocos para síntese de epotilonas. 
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Como foi discutido existem muitas possibilidades químicas para a síntese 

assimétrica de α-hidroxi cetonas, porém, embora existam alguns exemplos de sucesso de 

moléculas produzidas, em muitos casos, as sínteses exigem um número significativo de 

passos químicos, baixando assim rendimentos globais e aumentando a produção de resíduos. 

Além disso, enantiosseletividades altas são raras. 

Para superar estes desafios, a biocatálise abrange muitas estratégias para produzir 

um grande número de estruturas químicas importantes, que podem ser obtidas com elevada 

enantio-, régio-, e quimiosseletividades. Além disso, em muitos casos, estas seletividades 

podem ser combinadas com baixo custo econômico e condições ambientalmente corretas 

(LIESE, 2006). Dada a importância sintética de α-hidroxi cetonas, vários conceitos 

enzimáticos para produzir estas estruturas químicas têm sido desenvolvidos, levando em 

alguns casos processos a nível comercial (Esquema 24). 

 

Esquema 24. Estratégias químicas para a síntese assimétrica de α-hidroxi-cetonas 
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3.7 Monorredução enantiosseletiva de 1,2-difenil-etanodiona catalisada por 

células íntegras de microrganismos 

As α-Hidroxicetonas enantiomericamente puras são úteis na de construção blocos 

em síntese de diversos produtos farmacêuticos tais como antibióticos antitumorais 

(Olivomicina A e Cromomicina A) (ROUSH et al, 1996), inibidores de farnesiltransferase 

(Kurasoin A e B) (UCHIDA et al., 1994), inibidores da produção de proteína β-amiloide 

(WALLACE et al., 2003), e de medicamentos antidepressivos como bupropiona e seus 

metabólitos (FANG et al., 2002). Mais concretamente, benzoínas (1,2-difenil-α-

hidroxicetonas), Esquema 21, são úteis como inibidores de urease (TANAKA et al., 2004), ou 

como blocos de construção para a síntese de diferentes heterociclos. (WILDEMANN et al., 

2003). Benzoína homoquiral pode ser obtida quimicamente através de condensação 

benzoínica catalisada por tiazólio quiral ou sais de triazólio (ENDERS et al., 2002), ou 

enzimaticamente, por condensação de benzoína a partir de benzoínas racêmicas catalisadas 

por várias enzimas tiaminadifosfato dependentes (DOMÍNGUEZ DE MARÍA et al., 2006), 

bem como por desracemização fúngica ou resolução dinâmica e cinética de benzoínas 

racêmicas (HOYOS et al., 2008), esquema 25.  

 

Esquema 25: Resolução dinâmica e cinética de benzoínas racêmicas 

O

O

O

OH

P. glucosyma

CBS 5766
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Outra estratégia enzimática surge através da redução enantiosseletiva de α-

dicetonas catalisadas por álcool desidrogenase, a utilização destes biocatalisadores, 

principalmente como células íntegras, representa uma alternativa atraente para a síntese 

química clássica, devido às condições brandas das reações, realizadas em meio aquoso. Mais 

concretamente, a redução biocatalítica de 1,2-difeniletanodiona para a benzoína (1,2-difenil-

2-hidroxietanona) quiral ou outras estruturas relacionadas, tem sido descrita, usando 

diferentes microrganismos e as condições operacionais, (DEMIR et al., 2008), que conduzem, 

em alguns casos, à desejada α-hidroxicetona e em outros para o correspondente diol. Na 

verdade, este processo foi inicialmente relatado com uma biorredução clássica usando 

fermento de pão ou seja, células íntegras de Saccharomyces cerevisiae, embora a reação tenha 



34 

 

acontecido sem  enantioseletividade (CHÊNEVERT, THIBOUTOT, 1988). Estudos mais 

recentes com este mesmo biocatalisador mostram a produção do enantiômero (R) com ee 

50%, com o uso de co-solventes orgânicos, houve um acréscimo para valores de maior pureza 

enantiomérica (MAHMOODI, NAVROOD, 2007). 

Alguns outros microrganismos também foram utilizados para a bioredução 

de dicetonas, sempre sendo utilizadas "células frescas", significando com este termo a 

utilização das células logo após o processo de fermentação. Também foi relatada, a utilização 

de células Rhizopus oryzae que permitiu uma boa enantiosseletividade, embora com uma 

conversão da reação baixa (DEMIR et al., 2004). As células de Xanthomonas oryzae 

produziram apenas (R), com baixas conversões, porém, Maruyama et al, 2001, e Saito et al, 

2003,  mostraram uma estereopreferência  para produção de (S). Neste caso, a enzima 

responsável desta reação (benzil redutase), B. cereus foi isolada, caracterizada e sobre-

expressa em Escherichia coli. Muito recentemente, a utilização de novas células em repouso a 

partir de Aspergillus oryzae e Fusarium roseum tem sido também descrita (DEMIR et al., 

2008). Por outro lado, as células liofilizadas de glucozyma Pichia têm sido descrita como um 

biocatalisador fácil de manusear para redução estereosseletiva de cetonas aromáticas 

(MOLINARI, et al., 1999). 

 

3.8 Catálise Dinâmica e Resoluções Cinética 

 

As hidrolases (lipases e esterases) ao catalisarem a resolução cinética de 

racematos provou ser um método eficiente para dar compostos enantiomericamente puros. 

(GOTOR-FERNÁNDEZ et al., 2006). Um grande número de estruturas diferentes de α-

hidroxi cetonas têm sido produzidas envolvendo compostos cíclicos e alifáticos, as 

substâncias alquil-arila α-hidroxi cetonas, (SILVA, KAHNE, KRAML, 1994; ADAM, DIAZ, 

SAHA-MÖLLER, 1998, OHTA et al., 1986) ou ainda diaril α-hidroxi cetonas (AOYAGI et 

al., 2001). Como um exemplo relevante, a produção de α-hidroxi cetona quiral foi obtida 

através de duas estratégias: Demir et al. (2001), realizou uma resolução cinética de acetatos, 

enquanto que Jeon et al.(2007), relataram a transesterificação enantiosselectiva do racemato 

catalisada por lipase imobilizada B a partir de Cândida antárctica (CALB) em solventes 

orgânicos (Esquema 26). Da mesma forma lipases catalisam resoluções cinéticas a fim de 

formar blocos para síntese de epotilonas, que são estruturas de interesse farmacológico 

(Figura 8). Assim, em solução aquosa, ésteres de α-hidroxi cetonas podem ser hidrolisados 
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enantiosseletivamente, conduzindo a rendimentos e excessos enantioméricos elevados, por 

meio de lipase B de Cândida antarctica (CALB) e lipase de Burkholderia cepacia (BCL) 

(Esquema 26). 

 

Esquema 26. Duas abordagens para a resolução cinética de α-hidroxi cetonas catalisada por 

Hidrolases (JEON et al., 2007). 

 

 

Figura 9. Alguns resultados de resolução com CAL B (JEON et al., 2007). 
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Esquema 27. Resolução cinética de α-hidroxicetonas, úteis como precursores para a síntese de 

epotilonas, por meio de lipase B de Cândida antarctica (CALB) e lipase de Burkholderia 

cepacia (BCL). 
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Outros processos eficientes com dois estágios têm sido desenvolvido (ÖDMAN, 

WESSJOHANN, BORNSCHEUER, 2005) envolvendo Cândida antárctica, lipase B (CALB) 

como biocatalisador para a transesterificação enantiosseletiva do substrato em um primeiro 

momento, e a racemização simultânea do álcool remanescente mediada por Amberlist 15 

(Esquema 28). Uma das estratégias mais amplamente aplicadas é a combinação de um KR 

enzimática com um metal de transição que catalisa a racemização do substrato, através de 

transferência de hidrogênio, podem ser usados vários complexos de rutênio por exemplo, 

catalisador Shvo (Esquema 29) (AHN et al., 2008), contudo, devido ao mecanismo de 

racemização via transferência de hidrogênio, quando o substrato é uma α-hidroxi-cetona "não 

simétrica" R1 e R2 são grupos diferentes, a DKR falha, uma vez que uma dicetona 

intermediaria seria formada, subsequentemente, levando à formação de diferentes 

regioisômeros (Esquema 29).  

 

Esquema 28. Transesterificação enantiosseletiva do substrato e a racemização simultânea do 

álcool remanescente mediada por Amberliste 15. 
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Esquema 29. Racemização de α-Hidroxi cetonas assimétricas (R1 * R2) 

Cat-Ru
R1

R2

OH

O

Cat-Ru
R1

R2

OH

O

R1
R2

O

OH
+R1

R2

O

O
 

 

Para resolver este problema, Bógar et al. descreveu uma outra estratégia baseada 

em uma eficiente DKR de alcóois alílicos, usando CALB para a resolução enantiosseletiva e 

uma racemização do substrato mediada por complexo de rutênio. Em sequência, os álcoois 

alílicos acilados enantiopuros formados na DKR foram oxidados, produzindo as aciloínas 

assimétricas desejadas com conversões elevadas e enantiopuras (Esquema 30) (BOGÁR, et 

al., 2007). 



37 

 

Esquema 30. Reação quimioenzimática a partir de um álcool alilico para formação de 

aciloínas enantiopuras (BOGÁR, et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

Quando são utilizadas benzoínas "simétricas" tipo 1,2-difenil-α-hidroxietanona 

como substrato (R1 = R2), a eficiência de DKR pode ser definida, através da combinação de 

Pseudomonas stutzeri como fonte de lipase (catalisador), de  acilação enantiosseletiva do 

substrato com uma racemização in situ do álcool restante, catalisada por Catalisador de Shvo 

(Esquema 31). Altas conversões e excelentes enantiosseletividades foram obtidos em uma 

gama ampla de diferentes benzoínas  simétricas. No entanto, devido à desativação térmica da 

enzima, a 50 ° C (temperatura requerida para racemização), o processo tinha que ser realizado 

em três diferentes etapas, com algumas adições de lipase fresca. A proposta é imobilização de 

lipases de de Pseudomonas stutzeri em esferas de silicone, assim ocorre o melhoramento de 

sua atividade e estabilidade a altas temperaturas.( HOYOS et al., 2008). Isto conduziu ao 

desenvolvimento de uma one-pot altamente eficiente de DKR de várias benzoínas a 60 ° C. 

Além disso, a lipase imobilizada permitiu a sua recuperação e reutilização, promovendo assim 

uma melhoria significativa da produtividade no processo da DKR (Esquema 31). 

Esquema 31. Esterificação de benzoínas simétricas (1,2-difenil-2-hidroxicetonas) usando 

enzimas imobilizadas de Pseudomonas stutzeri e Catalisador de Rutênio. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A utilização dos biocatalizadores em reações de redução pode ser justificada tendo 

em vista que, os catalisadores convencionais (NaBH4 e LiAlH4), além de caros, apresentam 

elevada toxicidade, enquanto que os biocatalisadores, são mais seletivos, menos tóxicos e 

biodegradáveis, características interessantes no que diz respeito ao meio ambiente. Em busca 

da chamada Química verde (ecologicamente correta) a biotransformação surgiu como uma 

ferramenta poderosa, a qual levará cada vez mais a processos industriais comprometidos com 

o controle ambiental (DE CONTI; RODRIGUES e MORAN, 2001). Muitos estudos relatam o 

uso de microorganismos como fontes enzimáticas, porém, trabalhos utilizando vegetais são 

raros, algumas publicações vêm demonstrando o elevado potencial biorredutor dessas 

espécies, principalmente na redução de compostos carbonílicos (YADAV et al., 2002; 

MACHADO et al., 2006; ANDRADE et al., 2006) e atividades lipolíticas. 

Objetivando avaliar o potencial biocatalítico das sementes de Sesamum indicum 

Linn. (gergelim), foram investigadas a biorredução de uma série de compostos carbonílicos e 

de resolução cinética de uma mistura racêmica de uma α-hidroxicetona, utilizando extratos 

aquosos de sementes secas e germinadas. A análise e a quantificação dos produtos foram 

realizadas utilizando Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrometria de Massa (CG-EM) e 

Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN 
1
H). 

 

4.1 Triagem das espécies vegetais 

 

Dando continuidade aos estudos em busca de biocatalisadores para serem 

utilizados como reagentes químicos foi feita uma triagem utilizando várias espécies vegetais 

como: Moringa oleifera L. (moringa) – MO, Helianthus annuus L. (girassol)- SG, Brassica 

juncea L. (mostarda) – SM e Sessamum indicum L. (gergelim) – SGN, branco, negro, 

sementes dormentes e germinadas buscando selecionar a mais ativa na biorredução do 1,2-

difenil-etanodiona (1) e da acetofenona (2), utilizados como substratos modelos. Em seguida, 

foi feita a determinação do teor de proteínas e da atividade lipásica da espécie que apresentou 

melhor resultado frente aos referidos compostos pró-quirais, utilizando para isso o método de 

Bradford e a hidrólise do palmitato de p-nitrofenol respectivamente.  
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Esquema 32. Estruturas de substratos modelos 
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Posteriormente, foi realizado um estudo para otimização da conversão e do 

excesso enantiomérico (e.e.) da reação de biorredução com 1,2-difenil-etanodiona (1) e da 

acetofenona (2), testando os parâmetros: concentração de biocatalisador, tempo, temperatura, 

pH do meio reacional e quantidade de substrato. Após a otimização outros substratos foram 

testados em reações de redução. A confirmação dos produtos obtidos ocorreu inicialmente por 

comparação em CCD entre os Rfs do material de partida e do produto em cada reação de 

biorredução. O teor de conversão foi determinado por curva de calibração, utilizando as áreas 

dos picos cetona e do álcool. Os excessos enantioméricos foram determinados por CLAE, 

utilizando coluna quiral, através dos picos dos enantiômeros R/S. Os resultados das reações de 

redução com as sementes selecionadas que utilizaram como substrato acetofenona encontram-

se sumarizadas na tabela 5. 

 

Tabela 5: Rendimentos e excessos enantioméricos das biorreduções da acetofenona utilizando 

diferentes biocatalisadores. 

Biocatalisadores Bioconversão (%)  ee (%) – Config. 

Semente de gergelim (SGN) 93 94 – R 

Semente de gergelim (SGB) 89 73 – R 

Semente girassol (SG) 57 92 – S 

Sementes de mostarda (SM) 28 96 – S 

Sementes de moringa (SMO) 87 89 – S 
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Pelos dados obtidos pode-se observar que as sementes gergelim e moringa foram 

as que apresentaram melhor resultado tanto para conversão quanto para o e.e.. O 

biocatalizador gergelim foi o único que formou o álcool com configuração anti-Prelog, R, 

diferindo dos demais que apresentaram configuração S.  

Dentre os biocatalizadores estudados as sementes de mostarda (SM) apresentaram 

o menor percentual de conversão e um ótimo excesso enantiomérico, conforme pode ser visto 

na tabela 5, e confirmados pelas figuras 10 e 11.  

Figura 10. Cromatograma CG-EM da biorredução da acetofenona (2) com SM. 

 

Figura 11. Cromatograma CLAE da biorredução da acetofenona (2) com SM. 
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Como pode ser observado nos cromatogramas das figuras 10 e 11, a reação de 

redução da cetona pró-quiral, acetofenona, utilizando como biocatalisador sementes de 

mostarda (SM), apresentou uma conversão de 28% e com a análise dos picos no 

cromatograma da figura 11, pode-se constatar um excesso enatiomérico de 96%, podendo 

assim ser considerado um bom biocatalisador em reações de redução de carbonilas de cetonas 

aromáticas e outras moléculas semelhantes. 

Figura 12. Cromatograma CG-EM da mistura obtida na biorredução da acetofenona (2) com 

SMO 

 

Figura 13. Cromatograma de CLAE da mistura obtida na biorredução da acetofenona (2) com 

SMO 
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Figura 14. Espectro de RMN 
1
H (300 MHz, CDCl3) da mistura obtida na biorredução da 

acetofenona (2) com SMO 

 

Analisando as figuras 12, 13 e 14 resultantes da reação de redução do substrato 

acetofenona, tendo como biocatalisador sementes de moringa (SMO), pode-se observar que 

houve uma conversão de 87% da cetona em seu respectivo álcool, com um excesso 

enantiomérico de 89% do composto (S)-1-feniletanol, cuja comprovação foi feita com o 

auxílio de RMN
1
H, onde observou-se a presença da cetona e seu respectivo álcool (figura 14).  

Figura 15. Cromatograma CLAE da mistura obtida na biorredução da acetofenona (2) com 

SG. 
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A figura 15 representa o cromatograma de CLAE da biorredução da acetofenona, 

usando como biocatalisador sementes de girassol (SG), que mostraram uma conversão de 

57% com um excesso enantiomérico de 92% do álcool de configuração S.  

 

Figura 16. Espectro de massa 1-feniletanol (2a), tr: 4,01min. 

              

 

 

Figura 17. Espectro de massa da acetofenona (2), tr: 3,88 min. 

 

Figura 18. Cromatograma CG-EM da biorredução da acetofenona (2) com SGB. 
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Figura 19. Cromatograma CLAE da mistura obtida na biorredução da acetofenona (2) com 

SGB. 

 

A biorredução da acetofenona tendo como biocatalisador sementes de gergelim 

branco (SGB) apresentou um ótimo resultado tanto de bioconversão como de seletividade, 

pois, a reação ocorreu com 89% de redução da carbonila e excesso enantiomérico de 73% de 

R (Figura 19). 

 

Figura 20. Cromatograma CG-EM da biorredução da acetofenona (2) com SGN. 
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Figura 21. Cromatograma CLAE (coluna OB-H) da mistura obtida na biorredução da 

acetofenona (2) com SGN. 

 

 

Usando sementes de gergelim negro (SGN), a bioconversão foi de 93% e o 

excesso enantiomérico de 94% de R.  

Após a análise dos resultados das reações, verificou-se que todos os vegetais 

estudados apresentaram ação biocatalítica frente à acetofenona (2). Dando continuidade com 

os experimentos de triagem, passou-se a utilizar o substrato 1,2-difenil-etanodiona (1), e 

manteve-se as espécies das sementes, com o objetivo de comparar o potencial biocatalítico 

frente aos dois substratos. Estas reações foram realizadas seguindo os mesmos procedimentos 

das reações com acetofenona.  

Os resultados com 1,2-difenil-etanodiona (1) mostraram uma boa conversão e 

especificidade frente às fontes biocatalíticas SGB e SGN e uma ausência de atividade 

catalítica frente às demais espécies em estudo, como pode ser observado nos resultados a 

seguir.   

Com base nos dados obtidos nas duas triagens a SGN foi selecionada para estudos 

mais aprofundados como biocatalisador por ter fornecido uma excelente conversão e ee, além 

de ter fornecido o enantiômero de configuração R (anti-Prelog), que se trata de um fato raro, 

pois comumente são produzidos em sínteses enantiosseletivas produtos com configuração S 

(Prelog). 
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Figura 22. Cromatograma CLAE (coluna AS-H) do 1,2-difenil-etanona padrão (1). 

 

 

Figura 23. Cromatograma CLAE (coluna AS-H) do R/S- 1,2-difenil-α-hidroxi-etanona padrão. 

 

 

Tabela 6. Tempos de retenção da 1,2-difenil-etanona e dos anantiômeros R/S- 1,2-difenil-1-

hidroxi-etanona. 

Enantiômero Tempo de retenção em minutos 

1,2-difenil-etanona padrão 7,325 

S- 1,2-difenil-1-hidroxi-etanona padrão. 9,401 

R- 1,2-difenil-1-hidroxi-etanona padrão. 16,871 
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Tabela 7. Conversão e excesso enantiomérico da reação de 1,2-difenil-etanona usando 

sementes de gergelim branca (SGB) e negra (SGN). 

Substrato Biocat Conversão (%) e.e (%) 

1,2-difenil-etanona SGB > 99 % 83 R 

1,2-difenil-etanona SGN > 99 % > 99 % R 

Acetofenona SGB 89% 90% R 

Acetofenona SGN 90% 94 % R 

 

 

Figura 24. Cromatograma CLAE (coluna AS-H) da biorredução do 1,2-difenil-etanodiona (1) 

com SGN 96h /175 rpm/ meio aquoso 

 

 

A reação usando sementes de gergelim negro (SGN) como biocatalisador na 

redução da diona 1,2-difenil-etanodiona (1) foi específica e regiosseletiva, pois foi obtida uma 

conversão maior que 99%, onde foi observado que no produto a redução só ocorreu em uma 

das duas carbonilas existentes em sua molécula, apresentando também especificidade, pois só 

foi produzido um enantiômero (R). 
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Figura 25: Cromatograma CLAE (coluna AS-H) da biorredução do 1,2-difenil-etanodiona (1) 

com SGB 96h /175 rpm/ meio aquoso. 

 

 

Figura 26. Cromatograma CLAE (coluna OB-H) da biorredução do 1,2-difenil-etanodiona (1) 

com SGB 72h/175rpm/meio aquoso. 

 

A biocatálise usando sementes de gergelim branca (SGB) na redução de 1,2-

difenil-etanodiona (1) apresentou quimiosseletividade, onde foram observados nos produtos a 

redução de apenas uma das duas carbonilas existentes em sua molécula, porém os alcoóis 

produzidos foram R e S, com excesso enantiomérico de 85% de R e uma conversão maior que 

99%. 

Objetivando avaliar o potencial biocatalítico das sementes de gergelim (Sesamum 

indicum Lin.), foram investigadas a biorredução de uma série de compostos carbonílicos. A 
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análise e a quantificação dos produtos foram realizadas utilizando Cromatografia Gasosa 

acoplada a Espectrometria de Massa (CG-EM), CLAE e Ressonância Magnética Nuclear de 

Hidrogênio (RMN 
1
H). 

 

4.2 Sementes de Gergelim Germinadas (Sesamum indicum L.) 

 

Na tentativa de verificar o potencial enzimático das sementes de gergelim, 

decidiu-se examinar o complexo enzimático elaborado com sementes germinadas de 

gergelim, para fins comparativos com o potencial biocatalítico de extratos de sementes 

dormentes.  

Segundo Beckert et al., (2000) a germinação pode ser definida como uma série de 

processos metabólicos e morfogenéticos, que se inicia com a absorção de água pela semente 

seca e quiescente, seguida da síntese e ativação de várias enzimas. Com essa perspectiva 

buscou-se a otimização no processo de biorredução da 1,2-difenil-etanodiona (1) e da 

acetofenona (2) com sementes de Sesamum indicum L. germinadas. A germinação ocorreu em 

um período máximo de 120 horas, onde as sementes foram deixadas em meio úmido até a 

abertura dos cotilédones e surgimento das primeiras porções de raiz.  

As sementes germinadas foram submetidas às mesmas condições reacionais 

descritas na metodologia de sementes dormentes e ambos os extratos foram analisados em 

cuba de eletroforese, com a finalidade de determinar a massa molar das proteínas presentes 

em cada extrato e dessa forma poder escolher os substratos e reações que poderiam ser 

realizadas com cada um desses biocatalisadores.  

4.3 Determinação de proteínas 

 

Nesse tópico foram estudados somente extratos vegetais do gergelim, com a 

finalidade de estimar a quantidade de enzimas no material, uma vez que a grande maioria das 

enzimas são proteínas.  

A determinação de proteínas solúveis nesses extratos foi realizada pelo método de 

Bradford (BRADFORD, 1976).  
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4.4 Método de Bradford 

É um método que utiliza o corante Coomassie Brillant  Blue BG-250 que interage 

com macroproteínas que contém aminoácido de cadeia laterais básicas ou aromáticas. A 

interação entre as proteínas de alto peso molecular e o corante BG-250 provoca o 

deslocamento do equilíbrio do corante para forma aniônica, absorvendo fortemente em 595 

nm (COMPTONS e JONES, 1985). Logo, este método consiste na fixação de corantes na 

superfície das enzimas.  

 

4.5 Determinação de Proteínas de sementes dormentes 

O extrato aquoso das sementes de gergelim apresentou um teor de proteínas 

bastante considerável, 22,4g/L, mostrando-se com esse resultado a possibilidade da ocorrência 

de enzimas neste material, possibilitando sua utilização em processos biocatalíticos.   

Figura 27. Determinação de proteínas após a adição do reagente Coomassie Brilliant Blue G-

250. 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Determinação de Proteínas de sementes de gergelim germinadas (SGG).  

 

Determinação de Proteínas por Bradford para sementes germinadas de gergelim, 

variando o tempo, tampão, pH e adicionando fontes de nitrogênio, fósforo e potássio 

apresentaram os resultados expressos abaixo. Equação da reta de calibração: y= 

0,0537x+0,01329 
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Tabela 8. Determinação de proteínas por Bradford, temp ambiente, 72 horas, variando o meio 

de germinação. 

Meio Absorbância [Proteínas ug/uL] 

Água pH 5,9 0,4323 0,3650 

Tampão Tris pH 7,3 0,4535 0, 3764 

Tampão Tris pH 8,0 0,5324 0,4187 

Tampão PNa pH 7,3 0,6771 0,4965 

Tampão PNa pH 8,0 0,94405 0,6398 

 

Tabela 9. Determinação de proteínas por Bradford, temperatura ambiente, 120horas, Tampão 

fosfato pH 8,0, variando a adição de fontes de nitrogênio, fosfato e potássio. 

Fontes de N, P e K Absorbância [Proteínas ug/uL] 

Na2HPO4 – 0,01g 0,6438 0,4786 

Na NO3 – 0,01g 0,7417 0,5311 

Na2HPO4 0,01g  +  Na NO3 – 0,01g 0,9417 0,6385 

NaNO2 – 0,01g 0,5892 0,4493 

KCl – 0,01g 0,4890 0,3954 

 

4.7 Eletroforese dos extratos enzimáticos brutos de sementes de Sesamum 

indicum L.  

A eletroforese consiste na separação de moléculas ionizadas, de acordo com suas 

cargas elétricas e pesos moleculares num campo elétrico. Moléculas orgânicas como RNA, 

DNA e proteínas são separadas pela migração destas em um gel durante a aplicação de um 

potencial elétrico. O princípio da eletroforese utilizada para separação de DNA, por exemplo, 

baseia-se na carga total negativa do DNA (conferida pelos grupamentos fosfatos). Sendo 

assim, as moléculas de DNA tendem a migrar em direção ao polo positivo (cátodo). Uma 

molécula de DNA, quando exposta a um campo elétrico, migra para o eletrodo na velocidade 
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ou mobilidade eletroforética, proporcional a força do campo e a carga líquida da molécula. A 

mobilidade eletroforética é também inversamente proporcional ao coeficiente friccional da 

molécula, que, por sua vez, é em função do tamanho e forma da molécula, e da viscosidade do 

meio.  

4.8 Eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) - Gel desnaturante  

 

Entre as diferentes técnicas de eletroforese em gel de poliacrilamida uma das mais 

utilizadas é o desenvolvido por Laemmli, 1970, que se realiza na presença do detergente 

dodecilsulfato de sódio (SDS) e α-mercaptoetanol. Este composto reduz as pontes de sulfeto 

das proteínas e o detergente aniônico forma complexos desnaturalizados com as proteínas 

carregadas negativamente. A quantidade de SDS unido à proteína será proporcional ao seu 

tamanho, dando uma relação final carga/massa constante para as diferentes proteínas, de 

forma que estas serão separadas no gel poroso principalmente em função de seu peso 

molecular quando são expostas a um campo elétrico: a de menor tamanho, maior mobilidade 

da proteína. 

Esta técnica possui um elevado poder de resolução, devido a um sistema 

eletroforético descontínuo, formado por dois géis de diferentes porosidades e pH, onde o 

primeiro compacta as amostras (no gel superior o concentrante) e depois as separa (no gel 

inferior o separador) (Figura 25). 

                            

Figura 28. Géis em que se realiza a eletroforese. 

                       

 

Com a eletroforese se pode determinar o peso molecular aproximado das proteínas 

presentes no extrato reacional (biocatalizador), comparando sua mobilidade eletroforética 

com as de proteínas de peso molecular conhecido. Foram realizadas eletroforeses em gel de 

poliacrilamida (SDS-PAGE) - Gel desnaturante, de dois extratos enzimáticos de sementes de 

gergelim, extrato aquoso de sementes secas, pH 5,9 e extrato aquoso de sementes germinadas 
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pH 8,0 – tampão fosfato. Esses valores de pH foram determinados experimentalmente na 

otimização de um melhor meio enzimático para ocorrência das reações de redução e hidrólise. 

  

4.9 Cuba de Eletroforese 

 

Nessa técnica é utilizada uma cuba com dois compartimentos, eletrodos e solução 

salina para condução de eletricidade. Entre os compartimentos da cuba é encaixado o gel que 

deve ficar submerso. Pequenos poços são feitos no gel durante sua preparação com pentes. As 

amostras são pipetadas nesses poços. Essas amostras devem ser previamente misturadas a um 

corante, chamado gel loading buffer (GelRed). Esse corante é uma solução composta de azul 

de bromofenol (e/ou xileno cianol) e glicerol e é utilizado para aumentar a densidade das 

amostras, impedindo que elas saiam dos poços, além de dar a coloração que serve como 

indicador do progresso eletroforético. Para a migração, aplica-se voltagem e corrente elétrica 

ao sistema. 

A distância que o fragmento percorreu a partir do ponto de aplicação, é 

comparada com a distância que outros fragmentos de tamanhos conhecidos percorreram no 

mesmo gel. Esses fragmentos são os ladders (marcadores de peso molecular), misturas de 

segmentos de proteínas de tamanhos variáveis e equidistantes entre si, e que são aplicados em 

um poço no gel no início do processo. A eletroforese pode ser conduzida em solução com 

gradiente de densidade ou em diferentes meios-suportes, tais como papel de filtro, sílica gel, 

membranas de acetato de celulose, gel de agarose, amido ou poliacrilamida, entre outros. O 

suporte deve ser química e fisicamente inerte, de modo a não interferir na mobilidade das 

moléculas. No caso de eletroforese em géis, como poliacrilamida e agarose, a migração das 

moléculas é profundamente influenciada pelas malhas porosas. Em relação a géis de 

poliacrilamida ou agarose, a porosidade do gel determina o poder de resolução das bandas, 

sendo este geralmente decorrente do grau de polimerização entre os monômeros. Géis de 

poliacrilamida são frequentemente usados para análises de alta resolução (sequenciamento de 

DNA/RNA) em análises proteicas e isoenzimáticas que requeiram maior definição das 

bandas. Géis de agarose também são amplamente usados na separação de DNA/RNA, 

especialmente para fragmentos maiores. 
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Figura 29. Cuba de eletroforese para fazer separação de proteínas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Eletroforese do extrato enzimático das sementes de gergelim secas e germinadas de 

melhor atividade: 

 

 

a) Extrato aquoso semente seca de gergelim 

b) Extrato aquoso semente germinada de gergelim 

c) Marcador de peso molecular Sigma-Aldrich S8445 

 

 

 

 

 

Figura 31. Eletroforese de uma amostra de um extrato bruto de gergelim. 

 

 

1 - Marcador de peso molecular  

2 a  6 - Extrato aquoso de semente de gergelim 

 

 

         Fonte: CHUN ET AL, 2007 
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Os resultados da eletroforese dos extratos das sementes de gergelim germinadas e 

secas apresentaram de um modo geral somente três bandas principais, bandas essas com 

baixos pesos moleculares (CHUN ET AL, 2007), na fração a, que representa o extrato aquoso 

das sementes secas, pode-se observar uma banda intensa de aproximadamente 24kDa que 

sugere ser o peso característico de uma redutase já registrada na literatura. No extrato das 

sementes germinadas surgiu outra banda com 29kDa, que não foi verificada no extrato de 

sementes secas. Com esses resultados foram selecionados substratos modelo para iniciar-se 

estudos a fim de serem determinados os potenciais enzimáticos das sementes de gergelim 

(SGN) como fonte enzimática.  

Esquema 33: Estruturas de substratos modelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10 Obtenção dos alcoóis padrões por via química 

 

Foram obtidos alcoóis padrões para fins de comparação com os produtos obtidos 

via enzimática, uma série de reduções dos compostos carbonílicos estudados foi realizada 

utilizando para isto NaBH4/MeOH através de metodologia descrita no, procedimento 

experimental. Estes foram quantificados através do rendimento obtido da coluna 

cromatográfica realizada para devida purificação dos mesmos.  

Esquema 34: Reação de redução por via química 
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Tabela 10. Rendimentos da obtenção dos alcoóis padrões 1-21 

Álcool Padrão Rendimento (%) 

Feniletanol 72,4 

2-Bromo-feniletanol 94,2 

3-Bromo- feniletanol 97,7 

4-Bromo- feniletanol 94,5 

2-Cloro- feniletanol 86,9 

4-Cloro- feniletanol 73,2 

2-Fluor- feniletanol 89,8 

4-Fluor- feniletanol 80,0 

2,4-dicloro- feniletanol 73,7 

2,4-dibromo- feniletanol 91,1 

2,2,2-Trifluor- feniletanol 58,9 

2-Nitro-feniletanol 82,4 

3-Nitro- feniletanol 97,9 

4-Nitro- feniletanol 86,8 

2-Amino-feniletanol 84,3 

3- Amino- feniletanol 88,0 

4- Amino- feniletanol 79,6 

2-Metoxi- feniletanol 80,8 

3- Metoxi- feniletanol 78,8 

4- Metoxi- feniletanol 90,8 
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4.11 Curvas de calibração dos substratos 

As análises do teor de conversão dos substratos 1-15 (cetonas) utilizados nas 

reações de biorredução foram realizadas por intermédio de curvas de calibração. Os 

respectivos padrões foram injetados em equipamento de Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (CLAE) e as curvas elaboradas em programa Origin 7.0. A obtenção das curvas 

tanto do substrato, cetona, quanto do produto, álcool, fez-se necessária para minimizar os 

erros de quantificação da conversão. Os substratos utilizados estão listados na Tabela 11 a 

seguir, bem como os respectivos produtos. 

 

Tabela 11. Substratos utilizados para a obtenção das curvas de calibração para análise do teor 

de conversão nas reações de biorredução. 

SUBSTRATO PRODUTO 

 

  

 

Acetofenona  

 

 

 

(±)-1-Feniletanol 

 

 

 

4-bromo-acetofenona  

 

 

 

(±) 1-(4-bromofenil)-etanol  

 

 

 

4-fluor-acetofenona  

 

 

 

(±) 1-(4-fluorfenil)-etanol  

 

 

 

4-cloro-acetofenona  

 

 

 

(±) 1-(4-clorofenil)-etanol  
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4-metóxi-acetofenona 

 

 

 

(±) 1-(4-metóxifenil)-etanol 

 

 

 

 

3-bromo-acetofenona 

 

 

 

 

(±) 1-(3-bromofenil)-etanol 

 

 

 

 

3-metóxi-acetofenona 

 

 

 

 

(±) 1-(3-metóxifenil)-etanol 

 

 

 

2-bromo-acetofenona 

 

 

 

(±) 1-(2-bromofenil)-etanol 

 

 

 

2-cloro-acetofenona 

 

 

 

(±) 1-(2-clorofenil)-etanol 
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A seguir são apresentadas as curvas de calibração de cetonas utilizadas no 

procedimento experimental, bem como dos alcoóis obtidos. Os gráficos foram plotados em 

função das concentrações versus absorbâncias, obtendo-se os respectivos valores de “R” e 

equação da reta para cada composto.  

 

4.12 Acetofenona e (±)-1-feniletanol 

20 40 60 80 100

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

A
b
s
o
rb
â
n
c
ia

Concentraçمo em ppm

0 10 20 30 40 50

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

A
b
s
o
rb
â
n
c
ia

Concentraçمo em ppm

 

 

4.13 4-bromo-acetofenona e (±) 1-(4-bromofenil)-etanol 
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Gráfico 3. Curva de calibração para o 

substrato: 4-bromo-acetofenona. 

Gráfico 4. Curva de calibração para o 

substrato: (±) 1-(4-bromofenil)-etanol. 
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Gráfico 2. Curva de calibração para o 

substrato: (±) 1-feniletanol. 

Gráfico 1. Curva de calibração para o 

substrato: acetofenona. 
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4.14 4-fluor-acetofenona e (±) 1-(4-fluorfenil)-etanol 
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4.15 4-cloro-acetofenona e (±) 1-(4-clorofenil)-etanol 
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4.16 4-metóxi-acetofenona e (±) 1-(4-metóxifenil)-etanol 
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Gráfico 6. Curva de calibração para o 

substrato: 4-fluor-acetofenona. 

Gráfico 5. Curva de calibração para o 

substrato: (±) 1-(4-fluorfenil)-etanol. 
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Gráfico 7. Curva de calibração para o 

substrato: (±) 1-(4-clorofenil)-etanol. 

Gráfico 9. Curva de calibração para o 

substrato: (±) 1-(4-metóxifenil)-etanol. 

Gráfico 8. Curva de calibração para o 

substrato: 4-cloro-acetofenona. 

Gráfico 10. Curva de calibração para o 

substrato: 4-metóxi-acetofenona. 
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4.17 4-metil-acetofenona e (±) 1-(4-metilfenil)-etanol 
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4.18 3-bromo-acetofenona e (±) 1-(3-bromofenil)-etanol 

0 20 40 60 80 100

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

A
b
s
o
rb
â
n
c
ia

Concentraçمo em ppm

0 20 40 60 80 100

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

A
b
s
o
rb
â
n
c
ia

Concentraçمo em ppm

 
 

4.19 3-metóxi-acetofena e (±) 1-(3-metóxifenil)-etanol 
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Gráfico 13. Curva de calibração para o 

substrato: (±)3-bromo-feniletanol. 

 

Gráfico 14. Curva de calibração para o 

substrato: 3-bromo-acetofenona 
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Grafico 15. Curva de calibração do  

substrato: (±) 1-(3-metóxifenil)-etanol. 

Figura 32 
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R = 0,99982 R = 0,99996 

Gráfico 12. Curva de calibração para 

o substrato: (±) 1-(4-metilfenil)-etanol. 

 

Gráfico 11. Curva de calibração para o 

substrato: 4-metil-acetofenona. 

 

Gráfico 16. Curva de calibração para o 

substrato: 3-metóxi-acetofenona. 
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4.20 2-bromo-acetofenona e (±) 1-(2-bromofenil)-etanol 
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4.21 2-cloro-acetofenona e (±) 1-(2-clorofenil)-etanol 
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4.22 2-metóxi-acetofenona e (±) 1-(2-metóxifenil)-etanol 
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Gráfico 17. Curva de calibração para o 

substrato: 2-bromo-acetofenona. 

Gráfico 18. Curva de calibração para o 

substrato: (±) 1-(2-bromofenil)-etanol. 

 

Gráfico 21. Curva de calibração para o 

substrato: 2-metóxi-acetofenona. 

Gráfico 22. Curva de calibração para o 

substrato: (±) 1-(2-metóxifenil)-etanol. 

Gráfico 20. Curva de calibração para o 

substrato: (±) 1-(2-clorofenil)-etanol. 

 

 

Gráfico 19. Curva de calibração para o 

substrato: 2-cloro-acetofenona. 
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4.23 2,2,2-trifluor-acetofenona e (±)-2,2,2-trifluor-feniletanol 
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4.24 α-tetralona e (±)-α-tetralol 
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4.25 α-indanona e (±)-α-indanol 
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Gráfico 24. Curva de calibração para o 

substrato: 2,2,2-trifluor-acetofenona. 

Gráfico 28. Curva de calibração para o 

substrato: α-indanol. 

 

Gráfico 25. Curva de calibração para o 

substrato: (±)-α-tetralol. 

Gráfico 27. Curva de calibração para o 

substrato: α-indanona. 

Gráfico 23. Curva de calibração para o 

substrato: 2,2,2-trifluor-feniletanol. 

Gráfico 26. Curva de calibração para o 

substrato: α-tetralona. 
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4.26 2-nitro-acetofenona e 1-(2-nitrofenil)-etanol 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.27 3-nitro-acetofenona e 1-(3-nitrofenil)-etanol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.28 4-nitro-acetofenona e 1-(4-nitrofenil)-etanol 
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Gráfico 30. Curva de calibração para o 

substrato: 2-nitroacetofenona. 

Gráfico 29. Curva de calibração para o 

substrato: 1-(2-nitrofenil)-etanol. 
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Gráfico 32. Curva de calibração para o 

substrato: 3-nitroacetofenona. 

Gráfico 31. Curva de calibração para o 

substrato: 1-(3-nitrofenil)-etanol. 
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Gráfico 34. Curva de calibração para o 

substrato: 4-nitroacetofenona. 

Gráfico 33. Curva de calibração para o 

substrato: 1-(4-nitrofenil)-etanol. 
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4.29 2-amino-acetofenona e 1-(2-aminofenil)-etanol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.30 3-amino-acetofenona e 1-(3-aminofenil)-etanol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.31 4-amino-acetofenona e 1-(4-aminofenil)-etanol 
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Gráfico 35. Curva de calibração para o 

substrato: 1-(2-aminofenil)-etanol. 
Gráfico 36. Curva de calibração para o 

substrato: 2-aminoacetofenona. 
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Gráfico 39. Curva de calibração para 

o substrato: 1-(4-aminofenil)-etanol 

 

 

Gráfico 38. Curva de calibração para o 

substrato: 1-(3-aminofenil)-etanol 
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Gráfico 40. Curva de calibração para o 

substrato: 4-amino-acetofenona 

Gráfico 37. Curva de calibração para 

o substrato: 3-nitro-acetofenona. 
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A seguir estão relacionados os espectros de RMN 
1
H do substrato modelo 

acetofenona e do respectivo álcool obtido por redução química com NaBH4. 

 

Figura 33. Espectro de RMN 
1
H (300 MHz, CDCl3) do padrão acetofenona (2) 

 

Figura 34. Espectro de RMN 
1
H (500 MHz, CDCl3) do padrão 1-fenil-etanol (2a) 
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4.32 Otimizaçao dos processos catalíticos utilizando SGN como 

biocatalisador e o substrato 1,2-difenil-etanodiona (1) 

Foram realizados processos em diferentes condições reacionais buscando 

melhores conversões e excessos enantioméricos (ee) modificando condições de: quantidade 

de biocatalisador, tempo de reação, meio reacional com o uso de tampões, temperatura, 

cossolventes adicionados ao meio e estados das sementes utilizadas como biocatalisadores 

dormentes e germinativos que são discutidos em seguida. 

4.33 Concentração do biocatalisador 

 

O primeiro estudo foi determinar a quantidade ideal de biocatalisador 

(concentração). As quantidades foram variadas de 4 em 4 g (4, 8, 12, 16 e 20 g). As condições 

experimentais iniciais foram: temperatura de 30
0 

C, 100 mg de substrato, 80 mL de água 

destilada, 150 rpm de rotação e 72 h. Foi observado que a conversão aumentou com o 

aumento da concentração do biocatalisador até 12 g, e em quantidades superiores a conversão 

manteve-se constante até 20g. Os excessos enantioméricos variaram entre 28 e 99% dos 

alcoóis de configuração R (anti-Prelog), com melhores resultados para 12 g de biocatalisador.  

 

Tabela 12: Quantidade de biocatalizador na redução do 1,2-difenil-etanodiona com SGN. 

Biocatalisador e.e. (%) Conv (%) 

4g 28 R 50 

8g 37 R 67 

12g >99 R >99 

16g 53 R 99 

20g 61 R 99 

 

4.34 Tempo ideal de reação 

 

O tempo ideal foi determinado através da análise dos produtos obtidos da reação 

em intervalos de 12 horas (12-96h). As condições do experimento foram mantidas, incluindo 
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a quantidade otimizada de biocatalisador (12 g). A bioconversão variou entre 13-99% e o e.e. 

entre 34-99%.  

Tabela 13: Tempo ideal de redução do 1,2-difenil-etanodiona com SGN. 

T (h) e.e. (%) c (%) 

12 34 R 13 

24 46 R 60 

48 60 R 70 

60 63R 86 

72 69 R 89 

96 >99 R >99 

 

4.35 Meio reacional na Redução de 1,2-difenil-etanodiona com SGN. 

 

Avaliou-se a influência do pH do meio sobre o rendimento de conversão e o ee da 

reação de biorredução com Sessamum indicum. Inicialmente, o pH da água destilada, meio 

reacional utilizado nos experimentos anteriores, foi medido obtendo-se valor a 5,6. Em 

seguida, variou-se o pH do meio de 5,0, 6,0, 7,0 e 8,0 utilizando soluções tampão fosfato 

composto de Na2HPO4/NaH2PO4. Em pH 6,0 (conversão 99% e e.e. 99% - R). Com o 

aumento do pH para 7,0 houve uma diminuição na conversão 52% e no e.e. 48%, em pH 8,0, 

houve queda da atividade, conversão  45% e e.e. 38% do álcool. Em pHs acima de 6,0, houve 

drástica redução na atividade enzimática.  

Tabela 14: pH ideal de redução do 1,2-difenil-etanodiona com SGN. 

Solvente c (%) e.e. (%) 

TPNa – pH 5,0 32 21 R 

TPNa – pH 6,0 99 99 R 

TPNa – pH 7,0 52 48 R 

TPNa – pH 8,0 45 38R 
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4.36 Meio reacional na redução da acetofenona. 

 

Um estudo da influência do pH no meio sobre o rendimento de conversão e o ee 

da reação de biorredução da acetofenona com Sessamum indicum foi realizado inicialmente 

medindo o pH da água destilada, obtendo-se o valor de 5,9. Em seguida, variou-se o pH do 

meio de 5,0, 6,0, 7,0 e 8,0 utilizando soluções tampão fosfato composto de 

Na2HPO4/NaH2PO4. 

Os resultados mostram que a utilização da água (pH 5,9) no meio reacional 

proporcionou o maior teor de conversão e o melhor excesso enantiomérico na obtenção do 1-

feniletanol (2a) a partir da biorredução enzimática da acetofenona (2), com valores de 

bioconversão de 93%  e e.e. 94% - R, em um tempo de reação de 96h. Com outros valores de 

pH inferiores e superiores houve redução na atividade enzimática. 

Tabela 15: Estudo do meio reacional na redução da acetofenona (2). 

Meio reacional Bioconversão (%) ee (%) 

Água – pH 5,9 93 94 

TPNa – pH 5,0 60 77 

TPNa – pH 6,0 82 80 

TPNa – pH 7,0 87 81 

TPNa – pH 8,0 50 81 

 

4.37 Temperatura ideal de reação 

 

Dando continuidade aos estudos das melhores condições de reações, o substrato 

1,2-difenil-etanodiona e da acetofenona junto com as sementes secas de gergelim em meio 

tampão fosfato pH 6,0 e água pH 5,9 respectivamente, foram submetidas a variação de 

temperatura 30°, 40° e 50°, durante 96 horas. Na tabela a seguir encontram-se os resultados 

das conversões e dos excessos enantioméricos das reduções da diona em estudo e da 

acetofenona.  
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A temperatura ideal de reação foi de 30°C, em temperaturas superiores houve 

drástica diminuição dos excessos enantioméricos, porém não houve mudanças consideráveis 

nas conversões. Fator este que pode ser justificado devido à mobilidade que a estrutura 

molecular da enzima adquiriu com o aumento de temperatura, facilitando assim a entrada do 

substrato pelas duas faces, si e re, diminuindo a seletividade no sítio enzimático. 

 

Tabela 16: Temperatura ideal de redução do 1,2-difenil-etanodiona com SGN. 

1,2-difenil-etanodiona   

T°C e.e. (%) c (%) 

30 99 R 99 

40 49 R 97 

50 22 R 98 

Acetofenona   

30 94 R 90 

40 69 R 96 

50 50 R >99 

 

4.38 Influência do cossolvente 

 

Com a finalidade de aumentar a solubilidade do substrato no meio reacional, 

foram usados quatro tipos de co-solventes: acetonitrila, tetrahidrofurano (THF), 

dimetilsulfóxido (DMSO) e dioxano. Como pode ser observado nos valores da tabela abaixo, 

a adição de co-solventes diminuiu a conversão e o excesso enantiomérico em todos os casos. 
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Tabela 17: Influência de cossolvente na conversão e e.e. na redução do 1,2-difenil-etanodiona 

com sementes de gergelim negro (SGN). 

Solvente 10% Conversão (%) e.e. (%) 

Sem cossolvente 99 99 R 

DMSO 55 60 R 

THF 85 38 R 

Acetonitrila 94 42 R 

Dioxano 86 29 R 

 

4.39 Biorreduções de cetonas aromáticas pró-quirais 

  

Estabelecidas as melhores condições reacionais para o sistema enzimático de 

Sessamum indicum, utilizando benzil e acetofenona como substratos modelos, estendeu-se o 

estudo para outros compostos. A capacidade de biorredução das sementes de gergelim frente 

aos substratos foi avaliada e o estudo foi dirigido à influência dos substituintes do anel 

aromático na reatividade do complexo enzimático, a fim de avaliar fatores estéricos e 

eletrônicos devido à posição e a natureza dos substituintes. As discussões das biorreduções 

com as cetonas aromáticas pró-quirais foram divididas em: dionas e acetofenonas com 

substituintes nitro e halogênios. Avaliou-se também nitro-compostos, a fim de se determinar o 

potencial catalítico do complexo enzimático na redução do grupo nitro (NO2), em posições 

orto, meta e para do anel aromático. 
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4.40 Acetofenonas com substituintes halogenados.  

Esquema 35. Substratos derivados da acetofenona halo-substituídas 

2-bromoacetofenona (3)          3-bromoacetofenona (4)      4-bromoacetofenona (5)  

O

Br

O

Br

O

Br

2-cloroacetofenona (6)       4-cloroacetofenona (7)       2-fluoracetofenona (8)     4-fluoracetofenona (9)    

O

Cl

O

Cl

O

F

O

F

CF3

OO

Br Br

O

Cl Cl

2,4-dicloroacetofenona (10)       2,4-dibromoacetofenona (11)              2,2,2-trifluoracetofenona (12)

 

Os derivados da acetofenona (2) selecionados foram: 2-bromoacetofenona (3), 3-

bromoacetofenona (4), 4-bromoacetofenona (5), 2-cloroacetofenona (6), 4-cloroacetofenona 

(7), 2-fluoracetofenona (8), 4-fluoracetofenona (9), 2,4-dicloroacetofenona (10), 2,4-

dibromoacetofenona (11) e 2,2,2-trifluoracetofenona (12).  Foi observado que a presença dos 

substituintes retiradores de elétrons Br, Cl e F no anel aromático, como esperado, aumentou a 

reatividade das cetonas (3 a 9) com obtenção dos alcoóis (3a-9a) com rendimento superior se 

comparado ao 1-feniletanol (2a). As cetonas aromáticas 2,4-dicloroacetofenona, 2,4-

dibromoacetofenona e 2,2,2-trifluoracetofenona tiveram sua reatividade reduzida, o que não 

era de se esperar tendo em vista o efeito indutivo retirador de elétrons dos halogênios, porém, 

ocorre na molécula um grande impedimento estérico, devido aos substituintes volumosos, 

podendo este fato ser responsável pela diminuição na conversão ao respectivo álcool. Os 

outros compostos halogenados foram reativos, especialmente os bromados (3, 4 e 5), onde os 

três isômeros mostraram excelentes excessos enantioméricos (>99%) e bioconversão 

razoável, variando de (10 a 60%). O bromo na posição meta (4) gerou uma maior conversão 

do que na posição orto e para (3 e 5).  No entanto, os compostos 5, 7 e 9, cujo substituinte 
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halogênio encontra-se na posição para revelaram maior e.e. do que o composto que possui 

substituinte na posição meta (4). Observando os resultados, a ordem de reatividade, 

considerando a posição dos substituintes no anel aromáticos foi orto<meta<para, para a 

conversão, e orto<para<meta para o e.e. As configurações absolutas dos alcoóis obtidos dos 

derivados halogenados das acetofenonas com os substituintes Br, Cl e F foram comparadas 

com os dados da literatura (CHATTOPADHYAY; SALVI, 2008; HORIUCHI et al., 2006). 

Esquema 36. Biorredução dos halo-substituintes da acetofenona usando SGN. 

R1

R2

R3

O

Sesamum indicum

30°C R1

R2

R3

OH

 

Tabela 18: Resultados da biorredução de acetofenonas halo-substituídas 

Cetona Substituinte  c (%) e.e. (%) 

2 H 93 89 R 

3 2-Br 10 > 99 R 

4 3-Br 60 > 99 R 

5 4-Br 43 > 99 R 

6 2-Cl 10 > 99 R 

7 4-Cl > 99 >96 R 

8 2-F 96  92 R 

9 4-F 98 > 99 R 

10 2,4-diCl 5 > 99 R 

11 2,4-diBr 90 21 R 

12 2,2,2-TriF 80 88 R 

               *Conversão (c) e excesso enantiomérico (e.e.) determinados por CLAE. 

A reação com o derivado 2-bromo-acetofenona (3) apresentaram ótimo valor de 

excesso enantiomérico, entretanto o valor da conversão foi baixo, inclusive quando se utilizou 

a metodologia de melhor conversão para a acetofenona (2), como mostra a Tabela 18. A 

Figura 35 apresenta o cromatograma da bioconversão deste derivado em extrato bruto 

enzimático.  
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Figura 35. Cromatograma obtido por CLAE do produto da biorredução de 2-

bromoacetofenona com SGN. 

 

 

Utilizando-se o derivado 3-bromo-acetofenona (4), obteve-se um bom valor de 

conversão comparado com a cetona não substituída (2), entretanto, de acordo com o 

cromatograma obtido por CLAE do produto da biorredução desta cetona halogenada um 

ótimo valor de excesso enantiomérico foi alcançado. 

 

Figura 36. Cromatograma obtido por CLAE do produto da biorredução de 3-

bromoacetofenona (4) SGN. 

 

O derivado 4-bromo-acetofenona apresentou resultados não esperados em relação 

ao contexto já relatado, pois os valores de conversão para este substrato em comparação com 

Br

O

Br

OH

OH

Br

O

Br
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os substratos orto e meta foram inferiores de acordo com as figuras 37 e 38, porém em relação 

ao excesso enantiomérico não houve alteração (Tabela 24). 

Figura 37. Cromatograma obtido por CLAE do produto da biorredução de 4-

bromoacetofenona (5) SGN. 

 

 

Figura 38. Cromatograma obtido por CG-EM do produto da biorredução de 4-

bromoacetofenona (5) com SGN. 

 

Figura 39. Espectro de massas do4-bromoacetofenona(5), tr:6,73min. 

 

O

Br

OH

Br

O

Br
OH

Br

O

Br
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Figura 40. Espectro de massas do 1-(4-bromofenil)-etanol (5a), tr:  7,07 min. 

 

 

O derivado 2-cloro-acetofenona apresentou resultado de conversão baixo, 

destacando-se um excesso enantiomérico > 99 de R.  

  

Figura 41. Cromatograma CLAE do produto da biorredução de 2-cloroacetofenona com SGN. 

 

 

Na biorredução do 4-cloroacetofenona utilizando sementes de gergelim obteve-se 

bons resultados de conversão e de excesso enantiomérico, com >96% para o isômero (R) 

(Tabela 19). 
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Figura 42. Cromatograma CLAE da biorredução de 4-Cloroacetofenona com SGN. 

 

 

Utilizando-se o derivado 2-fluor-acetofenona (8), obtiveram-se excelentes valores 

de conversão em comparação com a cetona não substituída (2) (Tabela 19) com ótimo valor 

de excesso enantiomérico de acordo com o cromatograma (Figura 43). 

 

Figura 43. Cromatograma CLAE do produto da biorredução de 2-Fluoracetofenona com SGN. 

 

O derivado 4-fluoracetofenona (9) apresentou excelentes valores de conversão e 

de excessos enantioméricos superior a 99% (Tabela 19) como apresentado no cromatograma 

da Figura 44. 
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Figura 44. Cromatograma CLAE da biorredução de 4-Fluoracetofenona (9) com SGN. 

 

 

Os derivados de acetofenona halogenados substituídos nas posições 2 e 4 do anel 

aromático, tiveram valores de converões e excessos enantioméricos distintos, o substrato 2,4-

dicloroacetofenona (10) quando submetido a biocatálise com SGN mostrou uma baixa 

conversão (5%) e excelente excesso enantiomérico (ee >99). 

 

 

Figura 45. Cromatograma CLAE da biorredução de 2,4-dicloroacetofenona (10) com SGN. 

 
 

 

Analisando os dados obtidos para o derivado 2,4-dibromoacetofenona (11) 

utilizando como biocatalisador SGN, observou-se que houve um aumento considerável na 

bioconversão quando comparado com o substrato (10), pois foi obtido 90% de conversão, 

porém, o excesso enantiomérico reduziu para 21% de R. 
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Figura 46. Cromatograma CLAE da biorredução de 2,4-dibromoacetofenona (11) com SGN. 

 
 

Um derivado da acetofenona α-halogenado foi utilizado, sendo o substrato 

disponível para tal investigação o 2,2,2-trifluor-acetofenona (12). A substituição dos 

hidrogênios alfa pelos átomos de flúor, retiradores de elétrons por efeito indutivo, acarretaram 

uma diminuição na densidade eletrônica da carbonila, tornando-a mais eletrofílica e com isso 

mais reativa. O produto da biorredução deste substrato condiz com o esperado baseado no 

efeito eletrônico. Na figura 47, os picos referentes a referida reação podem ser observados. Os 

resultados de conversão e excesso enantiomérico foram obtidos por CLAE, usando curva de 

calibração e podem ser conferidos na tabela 19. 

 

Figura 47. Cromatograma CLAE da biorredução de 2,2,2-Trifluoracetofenona (12) com SGN. 
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A redução do derivado 2-hidroxi-acetofenona (12) não foi obtida. Os 

cromatogramas das reações com metodologia (figura 48) apresentam somente o pico 

correspondente a cetona, substrato inicial (tabela 19).  

Figura 48. Cromatograma CLAE da biorredução da 2-hidroxi-acetofenona (13) com SGN. 

 
 

A posição do grupamento hidroxila na posição -orto da cetona aromática favorece  

neste composto a formação de ligações de hidrogênio intramolecular tornando a carbonila 

pouco reativa. O espectro de RMN ¹H mostra o aparecimento de um sinal em δH 12,26 ppm 

(s, 1H) correspondente à hidroxila quelada, como pode ser observado na figura 49. 

 

Figura 49. Espectro de RMN ¹H (300 MHz, CDCl3) da 2-hidróxi-acetofenona. 
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4.41 Acetofenonas nitro substituídas 

 

Foi realizado um estudo cinético de 12 em 12 horas com as seguintes 

acetofenonas nitro substituídas: 2-nitroacetofenona (13), 3-nitroacetofenona (14) e   4-

nitroacetofenona (15). 

O substrato 2-nitroacetofenona (13), ao ser exposto às condições reacionais 

anteriormente otimizadas com o complexo enzimático de SGN, apresentou como resultado 

uma excelente quimiosseletividade, onde a única função química que reagiu na molécula foi o 

grupo NO2, que foi reduzido a NH2.  Quando foram feitas as análises da biorredução do 

substrato (14), notou-se que houve primeiro redução da carbonila com obtenção de nitro-

alcoóis R/S, seguida de redução do grupo nitro, formando os amino álcoois, de acordo com os 

espectros em anexo. A redução do para-nitroacetofenona (15), obteve-se uma conversão 

>99% e excesso enantiomérico 96%, (Tabela 20). As configurações absolutas dos alcoóis 

derivados das nitroacetofenonas foram comparadas e confirmadas através de dados da 

literatura (BARROS-FILHO et al., 2009). 

Tabela 19: Produto da biorredução de orto, meta e para-nitroacetofenona com SGN. 

Substrato Extrato enzimático  Conversão (%) ee (9%) 

2-nitroacetofenona SGN 75,0  - 

3-nitroacetofenona SGN * * 

4-nitroacetofenona SGN 96,0 >99 (R) 

* conversão e ee discutidos nos textos página 108. 

 

Esquema 37. Biorredução de 2-nitroacetofenona usando SGN. 

O

NO2

SGN

30 ° C

  

O

NH2
(13)

O

NO2

+

75% 25%  

 

Na redução do substrato (13), notou-se a quimiosseletividade do complexo 

enzimático com 75% de redução apenas do grupo NO2 em NH2, não ocorrendo redução da 

carbonila, uma explicação para este comportamento é o possível efeito estérico devido ao 
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grupo nitro na posição orto, dificultando a redução do grupo ceto.  Já seus isômeros, meta e 

para, foram reduzidos aos alcoóis correspondentes. O extrato enzimático foi monitorado no 

intervalo de 12 em 12 horas durante o período de 96 horas.  

 

Figura 50. Cromatograma CLAE da biorredução de 2-nitro-acetofenona 96h. 

 

 

Figura 51. Espectro de RMN
1
H da biorredução do 2-nitroacetofenona - 96h. 
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Esquema 38: Biorredução de 3-nitroacetofenona usando como biocatalisador SGN. 

O

NO2

SGN

30 ° C

  

NO2

OH

+

NH2

OOH

NH2

+

(14)

(67% R)            (33% S)                   (99% R)                     

NO2

OH

54 %                                                    36%

+

 

Para o substrato (14), notou-se redução da carbonila com obtenção de nitro-

alcoóis, com uma conversão de 54% e um excesso enantiomérico de 67% de R. Também 

pode-se verificar nos cromatogramas (figuras 52 e 53) a existência de outros dois 

constituintes, que ao serem analisados verificou-se tratar-se da amino cetona e do amino 

álcool correspondentes ao substrato de partida. Foi observado 36% de conversão da 3-

nitroacetofenona em 3-aminoacetofenona e 1-(3-aminofenil)-etanol, o aminoálcool apresentou 

um ee >99%. As conversões foram obtidas por curvas de calibração. 

 

Figura 52. Cromatograma obtido por CLAE do produto da biorredução de 3-Nitroacetofenona 

96h de reação com SGN. 
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Figura 53. Espectro de RMN H da biorredução do 3-nitroacetofenona - 96h 

 

Esquema 39. Biorredução de 4-nitroacetofenona usando SGN. 

O

NO2

SGN

30 ° C

  

OH

NO2

OH

NO2

+

 

 

Figura 54. Cromatograma CLAE da biorredução de 4-Nitroacetofenona 96h de reação com 

SGN. 
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Figura 55. Cromatograma obtido por CG-EM do produto da biorredução do 4-

Nitroacetofenona 96h de reação com SGN. 

 

 

Figura 56. Espectro de massas do 4-nitroacetofenona (15), tr: 11,85min. 

 

 

Figura 57. Espectro de massas do 1-(4-nitrofenil)-etanol (15b), tr: 12,70 min. 
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Figura 58. RMN H da reação de biorredução do 4-Nitroacetofenona com SGN - 72h /30°C 

/150rpm /pH-6,0. 

 

4.42 Acetofenona com substituintes doadores de elétrons 

 

Derivados acetofenônicos com substituintes doadores de elétrons foram testados a 

fim de serem reduzidos usando sementes de gergelim (SGN) como biocatalisador, buscando 

investigar a influência dos substituintes na reatividade do grupo ceto. Os substratos testados 

foram a 2-aminoacetofenona (16), 3-aminoacetofenona (17) e 4-aminoacetofenona (18), 2-

metoxiacetofenona (19), 3-metoxiacetofenona (20), 4-metoxiacetofenona (21), (Esquema 4).  

Foi observado que com a presença de grupos doadores de elétrons (-OMe e -NH2) 

no anel aromático ocorreu uma diminuição na reatividade do grupo carbonila, quando 

comparado ao substrato modelo acetofenona (2), exceto para o composto 3-

metoxiacetofenona (20). Os substratos com (-NH2), nas posições orto-, meta- e para- (16, 17 

e 18) mostraram pouca reatividade. As configurações absolutas dos alcoóis obtidos foram 

comparadas e confirmadas com dados da literatura (BARROS-FILHO et al., 2009; WILLS e 

MARTINS, 2009). 
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Esquema 40. Biorredução de acetofenonas com substituintes doadores de elétrons 

R1

R2

R3

O
OH

R3

R2

R1

Sesamun indicum

T.a / 72h
+ 

OH

R3

R2

R1

(a)                                    (b)  

16a-b  R1 = NH2, R2 = H, R3=H

17a-b  R1 = H, R2 = NH2, R3=H

18a-b  R1 = H, R2 = H, R3= NH2

19a-b  R1 = OCH3, R2 = H, R3=H

20a-b  R1 = H, R2 = OCH3, R3=H

21a-b  R1 = H, R2 = H, R3=OCH3

16  R1 = NH2, R2 = H, R3=H

17  R1 = H, R2 = NH2, R3=H

18  R1 = H, R2 = H, R3= NH2

19  R1 = OCH3, R2 = H, R3=H

20  R1 = H, R2 = OCH3, R3=H

21  R1 = H, R2 = H, R3=OCH3
 

 

O substrato 2-aminoacetofenona (16) apresentou apenas 3% de conversão e não 

apresentou nenhum enantiômero em excesso, sugerindo dessa forma que sua baixa reatividade 

tenha ligação com o fato de apresentar um grupo doador de elétrons na posição orto, 

desativando a carbonila. 

 

Tabela 20: Produto da biorredução de 2-aminoacetofenona (13) com SGN. 

Substrato Conversão (%) ee (%) 

(16) 2-Aminoacetofenona 3 0 

(17) 3-Aminoacetofenona 6,0 52 (S) 

(18) 4-Aminoacetofenona 3,0 >99 (S) 

(19) 2-metoxiacetofenona 12,0 >99 (S) 

(20) 3-metoxiacetofenona >99,0 >99 (S) 

(21) 4-metoxiacetofenona 5 >99 (S) 

 

 

 

 



89 

 

Figura 59. Cromatograma CLAE da biorredução de 2-Aminoacetofenona (16) com SGN. 

 

 

Produto da biorredução de 3-aminoacetofenona (17) com SGN apresentou um 

melhor resultado que o derivado orto. Este fato pode ser atribuído a posição meta que deixa a 

carbonila mais reativa, conforme pode ser observado na Tabela 21. 

Figura 60. Cromatograma obtido por CLAE do produto da biorredução de 3-

Aminoacetofenona (17) com SGN. 

 

 

A biorredução do 4-aminoacetofenona (18) com sementes dormentes de gergelim, 

apresentou uma baixa conversão, porém um excelente excesso enantiomérico superior a 99% 

de (R). 
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Figura 61. Cromatograma CLAE da biorredução de 4-Aminoacetofenona (18) com SGN. 

 

Figura 62. Espectro de massas do 4-aminoacetofenona (18), tr: 12,30 min. 

 

O composto 2-metoxiacetofenona (19), mostrou-se pouco reativo frente ao 

biocatalisador acetofenona, porém o excesso enantiomérico foi superior a 99% de (R). 

 

Figura 63. Cromatograma CLAE da biorredução de 2-metoxiacetofenona (19) 
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O derivado 3-metoxiacetofenona apresentou conversão >99 e e.e. >99% (R) 

superiores aos do substrato modelo (2), e dos derivados orto e para substituídos, uma das 

hipóteses desse resultado poderá ser o efeito mesomérico do grupo metoxi conjugado nas 

posições 2 e 4 que deslocaliza o par de elétrons da carbonila, diminuindo sua reatividade.   

 

Figura 64. Cromatograma CLAE da biorredução de 3-metoxiacetofenona (20) com SGN. 

 

 

Figura 65. Espectro de RMN 
1
H (300 MHz, CDCl3) do produto obtido da biorredução de 3-

metoxiacetofenona (20) com SGN. 
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O extrato enzimático de sementes de gergelim mostrou pouca atividade quando 

colocado em contato com o substrato 4-metoxiacetofenona (21), esse fato pode ser atribuído 

ao efeito mesomérico doador de elétrons do grupo metoxi com o anel aromático, dificultando 

assim a formação do produto, porém o excesso enantiomérico >99 (R), confirma a 

enantiosseletividade do complexo enzimático. 

 

Figura 66. Cromatograma CLAE da biorredução de 4-metoxiacetofenona (21) com SGN. 

 

Figura 67. Espectro de RMN 
1
H (300 MHz, CDCl3) da biorredução de 4-metoxiacetofenona 

(21) com SGN. 
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Figura 68. Cromatograma obtido por GC-MS do produto da biorredução de 4-

metoxiacetofenona (21) com SGN. 

 

 

Figura 69. Espectro de massas do 1-(4-metoxifenil)-etanol (21a), tr: 9,41 min. 

 

 

Figura 70. Espectro de massas do 4-metoxiacetofenona (21), tr: 10,58 min. 

 

 

 

 

 

O

CH3O

O

CH3O

OH

CH3O

OH

CH3O



94 

 

4.43 Compostos nitro aromáticos  

 

A redução de nitrocompostos é importante na produção de aminas, que são 

importantes intermediários farmacêuticos. Como SGN promoveu a redução de 

nitroacetofenonas (13-15), resolveu-se testar sua capacidade em reduzir outros 

nitrocompostos aromáticos. Foi estuda a reatividade de brometosnas posições orto, meta e 

para- nitrobenzila (22-24), resultando em uma alta eficiência de conversão (>99%) em 

aminobenzila (22a-24a), muito maior do que a obtida com Vigna unguiculata (BIZERRA et 

al., 2010), 16%. Porém, quando derivados substituídos por doadores de elétrons por 

mesomeria (doadores mais forte), como o-nitrofenol (25) e p-nitrofenol (26), verificou-se uma 

neutralização total da atividade enzimática, não sendo observada evidência de formação de 

aminofenol. 

 

Esquema 41. Biorredução de nitrocompostos usando SGN e suas respectivas bioconversões. 

 

Br

R1

R2

R3

22  R1 = NO2, R2 = H, R3=H

23  R1 = H, R2 = NO2, R3=H

24  R1 = H, R2 = H, R3= NO2

  

      T.A

Sesamun indicum

Br

R1

R2

R3

22a  R1 = NH2, R2 = H, R3=H

23b  R1 = H, R2 = NH2, R3=H

24c  R1 = H, R2 = H, R3= NH2

  
 

Tabela 21: Produto da biorredução de 2-Nitro-benzila (22) com SGN. 

Substrato Extrato enzimático 

bruto 
Conversão (%) 

Brometo de 2-Nitro-benzila SGN 98 

Brometo de 3-Nitro-benzila SGN 89 

Brometo de 4-Nitro-benzila SGN >99 
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Figura 71. Cromatograma obtido por CLAE do produto da biorredução de Brometo de 2-

Nitro-benzila (22). 

 

 

Figura 72. Espectro de RMN 
1
H (300 MHz, CDCl3) do produto obtido da biorredução de 

Brometo de 2-Nitro-benzila (22). 
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Figura 73. Cromatograma obtido por CLAE do produto da biorredução de Brometo de 3-

Nitro-benzila (23). 

 

 

Figura 74. Espectro de RMN 
1
H (300 MHz, CDCl3) do produto obtido da biorredução de 

Brometo de 3-Nitro-benzila (23). 
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Figura 75. Cromatograma CLAE da biorredução de Brometo de 4-Nitro-benzila (24). 

 

 

Figura 76. Espectro de RMN 
1
H (300 MHz, CDCl3) do produto obtido da biorredução de 

Brometo de 4-Nitro-benzila (24). 
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4.44 Reações de hidrólise do palmitato de p-nitrofenol usando como 

biocatalisador sementes de gergelim germinadas (SGG). 

 

Com o intuito de aumentar a liberação de enzimas nos extratos protéicos brutos de 

sementes germinadas de Sesamum indicum, foi feito um estudo com adição de NPK 

(nitrogênio, fósforo e potássio) de diferentes fontes e concentrações, em uma solução de 

tampão fosfato pH 8,0. A variação da atividade lipásica e concentração de proteínas dos 

melhores resultados alcançados nos extratos enzimáticos que foram usados nos processos 

biocatalíticos encontram-se nas tabelas 22 e 23. 

 

Tabela 22: Quantidade de Proteínas em extratos germinativos de sementes de gergelim: 

Tampão fosfato pH 8,0. 

Tempo horas Abs inicial Abs Final 

[Proteínas 

mg/mL] U/mg 

24 0,0052 0,2681 0,1792 0,0476 

48 0,0049 0,3463 0,2881 0,1344 

72 0,0113 0,4482 0,4427 0,3515 

 

Tabela 23: Atividade lipolítica com adição de fonte de fosfato: Na2HPO4  0,01g. 

Tempo horas Abs inicial Abs Final 

[Proteínas 

mg/mL] U/mg 

24 0,0451 0,6258 0,3792 0,0476 

48 0,0447 0,5476 0,8181 0,5344 

72 0,0404 0,6438 0,8827 0,6915 

 

No gráfico 41, a seguir pode-se observar uma relação entre a quantidade de 

proteínas e lipases no extrato em estudo. Foi observado nesse primeiro experimento, que ao se 

adicionar 0,01g de Na2HPO4, houve um considerável crescimento na concentração de proteínas 

e lipases. Em 72h pode-se notar uma quantidade máxima de lipase 0,6915U/mg produzidas em 

um extrato enzimático que continha 0,8827 mg/mL de proteínas totais. 
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Gráfico 41. Quantidade de Lipase versus quantidade de Proteína existente em um complexo 

enzimático de SGG com adição de 0,01g de Na2HPO4. 

 

 
 

 

Tabela 24: Atividade lipolítica com adição de fonte de nitrogênio: NaNO3 0,01g. 

 

Tempo horas Abs inicial Abs Final 

[Proteínas 

mg/mL] U/mg 

24 0,0627 0,7275 0,4602 0,0662 

48 0,0086 0,6277 0,9643 0,5750 

72 0,0673 0,7417 1,0126 0,6864 

 

Com base nos dados apresentados na tabela 24 e no gráfico 42, observa-se que ao 

adicionar 0,01g de NaNO3, houve um considerável crescimento na concentração de proteínas e 

lipases. Em 72h pode-se notar uma quantidade máxima de lipase 0,6864 U/mg, produzidas em 

um extrato enzimático que continha 1,0126 mg/mL de proteínas totais. 

Gráfico 42. Quantidade de Lipase versus quantidade de Proteína existente em um complexo 

enzimático de SGG com adição de 0,01g de NaNO3. 
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Tabela 25: Atividade lipolítica com adição de fonte de fosfato e nitrogênio: Na2HPO4 0,01g + 

NaNO3 0,01g. 

 

Tempo horas Abs inicial Abs Final 

[Proteínas 

mg/mL] U/mg 

24 0,0398 0,722 0,5322 0,0785 

48 0,0086 0,6277 1,1209 0,9009 

72 0,0673 0,9017 1,2119 1,0608 

 

Na próxima análise adicionou-se fontes de fosfato e de nitrogênio (Na2HPO4 

0,01g + NaNO3 0,01g) ao extrato de sementes de gergelim germinada, e pode-se observar que a 

quantidade de proteínas e lipases no extrato em estudo teve um aumento nas concentrações 

tanto de lipases como de proteínas. Em 72h pode-se notar uma quantidade máxima de lipase 

1,0608 U/mg produzidas em um extrato enzimático que continha 1,2119 mg/mL de proteínas 

totais. 

Gráfico 43. Quantidade de Lipase versus quantidade de Proteína existente em um complexo 

enzimático de SGG com adição de 0,01g de Na2HPO4 + 0,01g de NaNO3. 

 

 

 

Tabela 26: Atividade lipolítica com adição de fonte de nitrogênio: NaNO2 0,01. 

 

Tempo horas Abs inicial Abs Final 

[Proteínas 

mg/mL] U/mg 

24 0,0339 0,7242 0,3124 0,0467 

48 0,0521 0,6311 0,6769 0,5089 

72 0,0314 0,8892 0,7918 0,6312 
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Ao se adicionar apenas nitrogênio na forma de nitrito (NaNO2 0,01g), houve um 

decréscimo nas produções de proteínas e lipase no extrato em estudo. Em 72h pode-se notar 

uma quantidade máxima de lipase de 0,6312 U/mg produzidas em um extrato enzimático que 

continha 0,7918 mg/mL de proteínas totais. 

 

Gráfico 44. Quantidade de Lipase versus quantidade de Proteína existente em um complexo 

enzimático de SGG com adição de 0,01g de NaNO2. 

 

 

 

Tabela 27: Atividade lipolítica com adição de fonte de potássio: KCl 0,01g. 

 

Tempo Abs inicial Abs Final 

[Proteínas 

mg/mL] [Lipase]U/mg 

24 0,0097 0,3063 0,2320 0,0149 

48 0,0055 0,3089 0,5522 0,2180 

72 0,0274 0,489 0,6067 0,3638 

 

 

Analisando o extrato enzimático no qual se adicionou fonte de potássio na forma 

de (KCl 0,01g) ao extrato de sementes de gergelim germinada, pode-se observar que a 

quantidade de proteínas e lipases no extrato em estudo teve uma diminuição nas concentrações 

tanto de lipases como de proteínas. Em 72h pode-se notar uma quantidade máxima de lipase 

0,3638 U/mg produzidas em um extrato enzimático que continha 0,6067 mg/mL de proteínas 

totais. 
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Gráfico 45. Quantidade de Lipase versus quantidade de Proteína existente em um complexo 

enzimático de SGG com adição de 0,01g de KCl. 

 

 

 

A atividade lipolítica da semente de gergelim germinada mostrou um melhor 

resultado quando o solvente empregado na germinação foi Tampão fosfato pH 8,0, esse 

resultado  também se repetiu para produção de proteínas. 

A adição de fontes de nitrogênio e fosfato aumentou significativamente a 

quantidade de proteínas e lipases no meio germinativo, sendo que, os melhores resultados 

aconteceram com adição de NaHPO4 0,01g + NaNO3 0,01g, NaNO3 0,01g e NaNO2 0,01g 

respectivamente. 

 

4.45 Resolução cinética da (R,S)-1,2-difenil-2-hidroxietanona usando 

sementes germinadas de Sesamum indicum L. com adição de NaHPO4 

0,01g + NaNO3 0,01g como fonte de lipase. 

 

As lipases são os biocatalisadores mais empregados na resolução cinética de 

alcoóis, ésteres, ácidos e aminas (GOTOR-FERNÁNDEZ ET AL., 2006), baseado nisso 

resolveu-se utilizar o extrato bruto de sementes germinadas de gergelim como fonte de lipases 

para obtenção de benzoínas opticamente ativas por resolução cinética de hidroxicetonas 

racêmicas, através de transferências enantiosseletivas de grupo acila.  

Utilizamos racemato (R,S)-1,2-difenil-α-hidroxietanona como substrato padrão, 

pois se trata de uma das α-hidroxicetonas aromáticas de molécula mais simples e de fácil 

aquisição; como agente acilante, foi escolhido acetato de vinila, já que é um dos doadores de 

acila mais empregados nesse tipo de reação. 



103 

 

Esquema 42. Resolução cinética de (R,S)-1,2-difenil-2-hidroxietanona 

OH

O

OH

O

O

O

(R/S)                                                                                  (S)                                            (R)

+

S. indicum germinado

O

O

 
 

O referido substrato apresentou uma baixa solubilidade em solventes orgânicos, 

por isso se utilizou como co-solvente dimetilsulfóxido (DMSO) 0,1mL/100mL de extrato 

enzimático, tendo em vista que éter etílico, clorofórmio, diclorometano e outros solventes são 

considerados prejudiciais para processos catalisados por lipases, já que podem provocar uma 

perda de atividade catalítica ou modificar sua enantiosseletividade (CARREA ET AL., 2000; 

SUAN ET AL., 2004).  

Usando extrato bruto de SGN germinadas como fonte de lipase à temperatura 

ambiente obteve-se uma conversão de 50% e com excesso enantiomérico do produto superior 

a 99% em 72 horas de reação (Figura 79). 

 

Figura 77. Cromatograma CLAE mostrando a resolução cinética de (R,S)-1,2-difenil-α-

hidroxietanona catalisada com SGN germinada a temperatura ambiente. a) treação= 24h 

  

 

No levantamento bibliográfico deste trabalho foi visto que existem poucos 

processos descritos para obter benzoína enantiomericamente pura a partir do racemato 

(AOYAGI et al., 2000, AOYAGI et al, 2001, DEMIR et al., 2002) e, surpreendentemente, 

neste primeiro ensaio foram obtidos resultados melhores que os alcançados por Aoyagi et al., 

que só resultou numa conversão de 40% após 42 horas, com Rhizopus oryzae, o processo teve 

até 21 dias de duração e foi conduzido por Demir et al., 2002). 

RS
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Figura 78. Cromatograma CLAE mostrando a resolução cinética de (R,S)-1,2-difenil-α-

hidroxietanona catalisada com SGN germinada a temperatura ambiente. a) treação= 48h 

 

 

Figura 79. Cromatograma CLAE mostrando a resolução cinética de (R,S)-1,2-difenil-α-

hidroxietanona catalisada com SGN germinada a temperatura ambiente. a) treação= 72h 

 

 

 A evolução da reação foi seguida com análises de amostras tomadas em 

diferentes tempos em CLAE. A identificação do produto como (R)-acetato de 1,2-difenil-2-

oxoetila, se realizou por comparação do tempo de retenção e espectro de absorção do padrão 

racêmico e comparações com dados da literatura. A configuração absoluta se confirmou 

obtendo-se a rotação óptica do produto, que resultou em um valor negativo. No caso da 

benzoína e seus derivados, a rotação óptica negativa é referente à configuração absoluta R 

(KENYON et al., 1965; ENDERS et al., 1996; DEMIR et al., 2002). 

 

R

SR 2

R 2 S

R
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5. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

5.1 Material ultilizado 

 

Todos os reagentes comerciais usados nos ensaios de biotransformação foram de 

procedência MERCK ou ALDRICH. O biocatalisador, sementes de gergelim (Sessamum 

indicum L.), foi adquirido em lojas de produtos naturais no mercado central de Fortaleza-

Ceará. Os solventes utilizados nos tratamentos das reações e colunas cromatográficas são de 

procedência comercial SYNTH. Os reagentes: tartarato duplo de sódio e potássio 

(KNaC4H4O6.4H2O), carbonato de sódio (NaCO3), hidróxido de sódio (NaOH), sulfato 

cúprico (CuSO4.5H2O), sulfato de sódio anidro (Na2SO4), fosfato de sódio dibásico 

(Na2HPO4), fosfato de potássio monobásico (KH2PO4), sulfato de cobre (CuSO4) são todos de 

procedência VETEC. Boridreto de sódio (NaBH4) foi adquirido da PROSYNTH e o reagente 

de Folin-Cicateau da QEEL – Química Especializada Erich LTDA. As determinações de 

massas foram realizadas numa balança analítica Ohaus Analytical Plus. As reações 

enzimáticas foram realizadas em mesa agitadora modelo 109 da NOVA ÉTICA. As reações 

de biocatálises que foram realizadas no laboratório pertencente ao Departamento de Farmácia 

na Universidade Complutense de Madri, tiveram seus parâmetros controlados em biorreatores 

RR98072 da marca RADLEYS, que usa refrigeração com água circulante, agitação magnética 

e com controle de temperatura, representados na figura 80. 

Figura 80. Biorreator RADLEYS pertencente à Universidade Complutense de Madrid 
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5.2 Métodos de análises 

 

As análises necessárias para obtenção dos espectros e cromatogramas, incluindo 

técnicas de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-MS), 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), ressonância magnética nuclear (RMN) e 

espectroscopia na região do Ultravioleta-Visível (UV/VIS) foram realizadas na Central 

Analítica do departamento de Química Orgânica e Inorgânica da Universidade Federal do 

Ceará. 

 

5.3 Cromatografia em camada delgada (CCD) 

 

Para cromatografia em camada delgada (CCD) foram utilizadas cromatoplacas de 

gel de sílica 60 (Ф = 2-25μm) sobre poliéster T-6145 provenientes da marca SIGMA 

CHEMICAL CO com camada de 250 μm de espessura e dimensões de 10x5 cm. Também 

foram utilizadas placas de vidro revestidas com uma camada de aproximadamente 0,5 mm de 

espessura de sílica gel 60 (Ф = 0,004-0,005 mm) código 1094 da marca VETEC.Após 

eluição das substâncias nas cromatoplacas, as mesmas foram reveladas através de 

pulverização com solução de vanilina (C8H8O3, 5,0 g) e ácido perclórico (HClO4, 0,75 mol/L, 

100 mL) em etanol (C2H5O, 100 ml) seguida de aquecimento a 100ºC com pistola 

aquecedora da marca Steinel, modelo HL500, por aproximadamente 1 min (Figura 82). 

Figura 81. Placa cromatográfica em camada delgada (CCD) 
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5.4 Cromatografia em coluna por adsorção 

 

Os produtos reacionais, após extração, foram purificados em coluna 

cromatográfica utilizando como adsorvente sílica gel 60 ( Ф= 0,025-0,020 mm) de 

procedência VETEC. O comprimento e o diâmetro das colunas variaram de acordo com as 

massas das amostras e de sílica utilizadas. Para eluição foram usadas diclorometano, hexano 

e acetato de etila puros ou misturas binárias. 

 

5.5 Cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa (CG-EM) 

 

Os produtos reacionais obtidos foram analisados e quantificados por CG-EM em 

um equipamento SHIMADZU QP5050A equipado com coluna capilar de dimetilpolisiloxano 

OV-5 (30,0m x 0,25mm x 0,25µm) usando hélio a 1,0mL/min como gás carregador, em 

modo split, operando com gradientes de temperatura que variavam dependendo da natureza 

química dos compostos analisados. Os programas de aquecimento utilizados foram: 3
0
C/min 

de 100-130
0
C e 40

0
C/min de 130-300

0
C; 10

0
C/min de 100-180

0
C e de 40

0
C/min de 180-

300
0
C (5min), com a temperatura de injetor de 250

0
C e detector de 280

0
C. 

 

5.6 Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

 

Os tempos de retenção dos substratos e dos produtos das bioconverções, as 

conversões e as determinações dos excessos enantioméricos (ee) dos produtos foram 

determinadas em Cromatógrafos Líquido de Alta Eficiência da Shimadzu LC-20AT e 

10ADvp, com dois tipos de colunas quirais AS-H e OB-H (utilizando detector UV-Vis 

Shimadzu SPD-M20A), ambas de dimensões 150 x 4,6 mm. As condições empregadas 

variaram de acordo com a polaridade dos compostos. As  condições estabelecidas são 

mostradas na tabela 28 abaixo. Os resultados foram obtidos mediante curvas de calibração. 
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Figura 82. Cromátografo Líquido de Alta Eficiência utilizado nas análises de biorredução. 

 

 

 

Tabela 28: Condições de separação dos alcoóis aromáticos em CLAE. 

Composto Hex/IPA 

(%) 

Coluna Fluxo 

(mL/min) 

Tempo de Ret. 

(min)-Configuração 

1-feniletanol 5 OD-H 0.5 5.36 – S, 5.96 – R 

1-(2-bromofenil)- EtOH 5 OD-H 0.5 10.75 – S, 11.6 – R 

1-(3-bromofenil)- EtOH 5 OB-H 0.5 10.74 – S, 14.4 – R 

1-(4-bromofenil)- EtOH 5 OD-H 0.5 12.74 – S, 14.7 – R 

1-(2-clorofenil)- EtOH 8 OB-H 0.5 6.8 – S, 8.4 – R 

1-(4-clorofenil)- EtOH 5 OB-H 0.5 9.28 – S, 10.31 – R 

1-(4-flúorfenil)- EtOH 5 OB-H 0.5 8.86 – S, 9.73 – R 

1-(3-metoxifenil)- EtOH 8 OB-H 0.7 10.65 – R, 14.7 – S 

1-(2-metoxifenil)- EtOH 5 OB-H 0.5 10.5 – S, 18.82 – R 

1-(4-metoxifenil)- EtOH 5 OB-H 0.5 24.04 – S, 31.2 – R 

1-(2,5-dimetilfenil)- EtOH 8 OB-H 0.8 6.29 – S, 7.97 – R 

1-(2-nitrofenil)- EtOH 8 OB-H 0.7 12.17 – R, 12.8 – S 

1-(3-nitrofenil)- EtOH 8 OB-H 0.7 12.07 – R, 13.5 – S 

1-(4-nitrofenil)- EtOH 8 OB-H 0.8 10.79 – S, 11.4 – R 

Benzoína 5 AS-H 1.0 9,04 – R, 16.87 – S 
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1-(2-aminofenil)- EtOH 2 AS-H 1.0 18.08 – R, 19.3 – S 

1-(3-aminofenil)- EtOH 2 AS-H 0.8 18.62 – R, 19.9 – S 

1-(4-aminofenil)- EtOH 15 AS-H 1.0 8.36 – R, 15.56 – S 

2-fenil-fenil- EtOH 2 AS-H 1.0 7.21 – R, 8.04 – S 

2-Fenil-etOH-pirrol 2 AS-H 0.8 22.28 – R, 24.5 – S 

2-Fenil-etOH-furano 0 AS-H 1.0 31.56 – R, 35.7 – S 

1-(2-nitrofenil)- EtOH 2 AS-H 1.0 18.09 – R, 19.3 – S 

1-(3-nitrofenil)- EtOH 5 AS-H 0.5 8.25 – R, 8.85 – S 

1-(4-nitrofenil)- EtOH 15 AS-H 1.2 5.39 – R, 6.53 – S 

2,2,2-trifluor-fenil- EtOH 5 OB-H 0.5 8.44 – S, 9.52 – R 

2-Acetil-Tiofeno 5 OB-H 0.5 8.47 – R, 9.89 – S 

 

5.7 Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

 

Outra técnica utilizada para determinação da bioconversão dos produtos 

reacionais foi a Ressonância Magnética Nuclear de hidrogênio (RMN 
1
H). Os espectros de 

RMN 
1
H foram realizados no Centro Nordestino de Aplicação e Uso de Ressonância 

Magnética Nuclear (CENAUREM-UFC) desta universidade, utilizando-se Espectrômetros de 

Buker, modelo Avance DPX – 300 e modelo DRX – 500, que operam na freqüência de 300 e 

500 MHz para hidrogênio, respectivamente. Para dissolução das amostras utilizou-se solvente 

deuterado. 

 

5.8 Espectroscopia na região do UV/VIS 

 

As medidas de absorbância na região do ultravioleta-vísivel foram obtidas 

utilizando-se um espectrofotômetro modelo Cary 50 Conc da Varian. As leituras foram 

realizadas no comprimento de onda determinado para cada análise, todas em triplicata (no 

mínimo).   
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5.9 Rotação óptica 

 

As rotações ópticas dos compostos foram determinadas em um polarímetro 

digital da PERKIN ELMER, modelo 341 utilizando diclorometano como solvente, para 

determinação de sua atividade ótica em comparação com os valores obtidos na literatura. As 

medidas foram feitas em um comprimento de onda 589 nm a temperatura de 20
0
C. 

 

5.10 Redução de cetonas pró-quirais por via Química 

 

Os alcoóis racêmicos foram obtidos a partir de cetonas pró-quirais usando como 

agente redutor boridreto de sódio (NaBH4) em metanol (CH3OH) (ASSUNÇÃO et al., 2008). 

A mistura reacional foi mantida sob agitação e banho de gelo por 2 horas, sendo esta 

analisada por CCD após este tempo, para confirmação do final da reação. Em seguida, o 

metanol foi evaporado sob pressão reduzida, a mistura reacional foi dissolvida em água 

destilada e o respectivo álcool foi extraído com acetato de etila (AcOEt). A fase orgânica foi 

seca com sulfato de sódio anidro e o solvente evaporado sob pressão reduzida. 

Os alcoóis foram purificados em coluna cromatográfica com gel de sílica 

utilizando como eluente uma mistura binária hexano/AcOEt (8:2). As amostras foram 

analisadas por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa (CG-EM).  

 

5.11 Uso de sementes dormentes (secas) de gergelim como biocatalisador 

(SGN) 

 

Inicialmente, sementes de gergelim (Sesamum indicum), passaram por assepsia 

utilizando solução de hipoclorito de sódio (NaClO) 5% por 10 minutos e, posteriormente, 

lavagem com água destilada. Foram pesados 20 g de sementes em erlenmeyer de 250 mL, 

100 mg do substrato e adicionado 80 mL de meio aquoso reacional (água destilada e 

deionizada, tampões fosfato e tris/HCl em diferentes pHs), o processo foi realizado em 

triplicata. Os frascos foram lacrados e submetidos à agitação em mesa agitadora a uma 

velocidade de 150 rpm durante 72h a temperatura ambiente (30ºC). Após esse período as 

amostras foram filtradas para a retirada do material vegetal e a fase aquosa foi submetida à 

extração com acetato de etila (3x60mL). A fase orgânica concentrada a pressão reduzida e 
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purificada em coluna cromatográfica com sílica gel utilizando hexano/acetato de etila (90/10, 

v/v) como eluente. Os produtos reacionais foram analisados inicialmente por cromatografia 

delgada de sílica gel (CCD) utilizando como eluente mistura binária de Hexano/AcOEt (8:2) 

e visualizadas utilizando revelador de vanilina (C8H8O3) seguido de aquecimento. 

 

5.12 Preparação do biocatalisador de sementes germinadas (SGG) 

 

Foram colocadas para germinar 10 gramas de semente de gergelim em 30 mL de 

diferentes soluções. Inicialmente as sementes foram esterilizadas com solução de hipoclorito 

de sódio a 5% por 30 minutos, depois foram lavadas com água destilada várias vezes até 

completa eliminação do hipoclorito, antes de serem colocadas para o processo de 

germinação.  

 

5.13 Preparação dos extratos germinativos das sementes de gergelim (SGG) 

usando água e diferentes Tampões e pHs. 

 

Os extratos germinativos foram preparados em erlenmayer de 250 mL, onde 

adicionou-se 10g de sementes de gergelim da variedade negra (SGN), em 30 mL de 

diferentes soluções e pHs distintos, a temperatura ambiente. 

Extrato I: Água destilada pH = 5. 

Extrato II: Tampão Tris/HCl 50mM, pH = 7,3. 

Extrato III: Tampão Tris/HCl 50mM, pH = 8,0 

Extrato IV: Tampão Fosfato 50mM, pH = 7,3. 

Extrato V: Tampão Fosfato 50mM, pH = 8,0. 

Foram retiradas alíquotas nos períodos de 24, 48, e 72 horas para análise do teor 

de proteína e lipase que são produzidas nos meios germinativos, os resultados são 

aprsentados na tabela 12 do capítulo resultados e discussão. 
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5.14 Usando tampão Fosfato pH 8,0 e diferentes fontes de Nitrogênio e 

Fósforo: 

 

O extrato V foi o que apresentou uma maior quantidade de proteínas em testes 

feitos utilizando o método de Bradford, por isso, o meio germinativo tendo como solvente 

tampão fosfato pH = 8,0, foi selecionado para uma outra análise, a adição de fontes de NKP 

(nitrogênio, potássio e fósforo) em busca de um aumento na concentração protéica e lipásica 

do biocatalisador. 

Os extratos germinativos foram preparados em erlenmayer de 250 mL, onde 

adicionou-se 10g de sementes de gergelim da variedade negra (SGN), em 30 mL de solução 

tampão fosfato pHs 8,0, a temperatura ambiente e fontes de nitrogênio, potássio e fósforo, de 

acordo com os dados a seguir: 

Extrato VI: 0,01g de Na2HPO4  

Extrato VII: 0,01g de NaNO3  

Extrato VIII: 0,01g de Na2HPO4 + 0,01g de NaNO3  

Extrato IX: 0,01g de NaNO2  

Extrato X: 0,01g de KCl  

Com alíquotas de 5,0 mL das soluções de germinação, rotineiramente foram 

feitas dosagens de proteínas de acordo com o método de Bradford. Usou-se 20µL de reagente 

de Bradford, 80µL de tampão e 2µL de amostra de extrato seguida de medição em UV-

visível a um comprimento de onda de 595nm. A atividade lipásica foi determinada pelo 

método espectrofotométrico descrito por Winkler e Stukmann (1979) e modificado por Lima 

et al. (2004). O método é baseado na hidrólise enzimática de uma solução 10 mM de 

palmitato de p-nitrofenila em isopropanol. A liberação do p-nitrofenol (pNF), de coloração 

amarela, foi analisada a 410nm.  Uma unidade de atividade enzimática foi definida como a 

liberação de 1μmol.min
1
 de pNF. As medidas foram realizadas em um espectrofotômetro de 

rede de fotodiodos Hewlett-Packard 8452a, com banho termostatizado a 37°C. Foram 

retiradas alíquotas após 24, 48 e 72 horas de início do processo germinativo. 

 

 

 

 

 



113 

 

Figura 83. Complexo enzimático de SGN e SGG após 72 de germinação. 

 

 

5.15 Otimização da biorredução da acetofenona e benzil usando SGN como 

biocatalisador. 

 

Benzil (1) e acetofenona (2) e foram selecionados como substratos modelos em 

busca de condições ótimas para biorredução, sendo testados os parâmetros concentração de 

biocatalisador (Sesamum indicum) (5-40g), cinética da reação de (12-96h) e meio reacional 

(água destilada e soluções tampão fosfato de pHs de 5,0, 6,0; 7,0; e 8,0 ), variando apenas 

uma das condições descritas neste subitem. 

5.16 Cetonas aromáticas pró-quirais 

 

Após seleção do biocatalisador (gergelim) e das melhores condições para as 

reações de biorredução, foram selecionados cetonas aromáticas pró-quirais para novos 

estudos. Os substratos testados foram: 2-bromoacetofenona (3), 3-bromoacetofenona (4), 4-

bromoacetofenona (5), 2-fluoracetofenona (6), 4-fluoracetofenona (7) 2- cloroacetofenona 

(8), 4-cloroacetofenona (9), 2,4-Dicloroacetofenona (10), 2,4-Dibromoacetofenona (11), 

2,2,2-Trifluoracetofenona (12) 2-nitroacetofenona (13), 3-nitroacetofenona (14), 4-

nitroacetofenona (15), 2-aminoacetofenona (16), 3-aminoacetofenona (17), 4-

aminoacetofenona (18), 2-metoxiacetofenona (19), 3-metoxiacetofenona (20), 4-

metoxiacetofenona (21). Os resultados são mostrados na tabela 24, do capítulo 4 deste 

trabalho. 
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5.17 Biorredução de nitro-compostos 

 

A fim de determinar o potencial catalítico de redução de Sesamun indicum em 

outros compostos nitrados, foram testados três brometos aromáticos nitrados, Brometo de 2-

nitro benzila (22), Brometo de 3-nitro benzila (23) e Brometo de 4-nitro benzila (24). Os 

resultados podem ser observados na tabela 25 do capítulo 4, resultados e discussão desse 

trabalho. 

 

5.18 Determinações de excessos enantioméricos e.e. 

 

Para determinar os excessos enantiomericos dos alcoóis quirais foram utilizados 

Cromatógrafos Líquido de Alta Eficiência da Shimadzu, modelos LC-LC-20AT e 10ADvp, 

equipados com três tipos de colunas quirais: OD-H (com detector de UV-Vis Shimadzu SPD-

10A), OB-H (com detector UV-Vis e Shimadzu SPD-M20A) e AS-H (com detector UV-Vis 

e Shimadzu SPD-M20A)  todas de dimensões 150 x 4,6 mm. O excesso enantiomerico (ee) 

foi calculado utilizando a razão da área dos picos, fornecendo a pureza enantiomerica da 

amostra como mostra a equação abaixo. 

 

ee(%) = E – D x 100%   

                E + D 

D= área do enantiômero minoritário; E= área do enantiômero majoritário 

 

5.19 Determinações das configurações absolutas R/S 

 

As configurações absolutas dos alcoóis obtidos a partir das cetonas aromáticas 

pró-quirais foram determinados por polarímetro. Os valores obtidos com as amostras foram 

comparados com outros obtidos na literatura, para os mesmo alcoóis. Valores de rotação ótica 

das amostras com sinal igual aos da literatura indicaram a presença do mesmo enantiômero. 

Na Tabela 35, são mostrados os valores de rotação específica e configuração absoluta dos 

alcoóis em comparação os dados da literatura. 
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Tabela 29: Configurações absolutas dos produtos de biorredução/literatura 

Composto 

[α]
20

589 

(g/100mL)
a
 

R/S 

[α]
T

D (g/mL)
b 

R/S 
Literatura 

1-feniletanol -R -S Machado et. al., 2009. 

1-(2-bromofenil)-etanol -11
 
(0,069)-S -55 (1,33)-S Chattopadh e Salvi, 2008. 

1-(3-bromofenil)-etanol -15
 
(0,062)-S -25 (1.33)-S Chattopadh e Salvi, 2008. 

1-(4-bromofenil)-etanol -13
 
(0,064)-S -37,3 (1,1)-S Horiuchi et. al., 2006. 

1-(4-clorofenil)-etanol -11
 
(0,072)-S -45 (0,9)-S Horiuchi et. al., 2006. 

1-(4-flúorfenil)-etanol -26
 
(0,041)-S -40 (0,9)-S Horiuchi et. al., 2006. 

1-(3-metoxifenil)-etanol +14
 
(0,066)-R -29,8 (0,85)-S Barros-Filho et. al., 2009. 

1-(4-metoxifenil)-etanol -21
 
(0,046)-S -29,1 (1,5) -S Barros-Filho et. al., 2009. 

1-(2,5-dimetilfenil)-etanol -23(0,048)-S +64(0,5) -R Wills e Martins, 2009. 

1-(2-nitrofenil)-etanol -17(0,040)-R +18,5(0,23)-S Barros-Filho et. al., 2009. 

1-(3-nitrofenil)-etanol +11 (0,072)-R -4.9 (1,22)-S Chattopadh e Salvi, 2008. 

1-(4-nitrofenil)-etanol -16 (0,054)-S -22,4 (1.42)-S Chattopadh e Salvi, 2008. 

a = produto da biorredução  b= dados comparados da literatura. 

5.20 Determinação de proteínas: método de Bradford 

A determinação da quantidade de proteínas contidas nas diferentes amostras de 

extratos de sementes de gergelim foi realizada seguindo o método colorimétrico de Bradford 

(BRADFORD, 1976). Esta metodologia se baseia na adsorção da proteína-azul brillante de 

Coomasie G-250. Essa adsorção provoca uma mudança no espectro de absorção visível, 

movendo o pico de absorbância máxima do mesmo de 465 nm a 595 nm. A esta longitude de 

onda, a absorbância será maior ou menor em função da concentração de proteína no meio. 

Foi feita uma curva de calibração, utilizando como padrão de proteína uma 

solução de seroalbumina bovina (SAB) de concentração 1,0 mg/mL, em tampão Tris-HCl 

100 mM, pH 7,0. O protocolo seguido para a curva de calibração se mostra na Tabela 31. 

Adicionou-se uma quantidade variável de solução de proteína padrão, que se 

completou com tampão Tris-HCl 100 mM, pH 7,0, até um volume total de 0,1 mL. 

Continuando o procedimento se adicionou a todos os tubos uma quantidade constante do 

reagente de Bradford (5 mL) e agitou energicamente, seguido de leitura UV.Vis. 
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Tabela 30: Protocolo de preparação dos padrões de Bradford da curva de calibração. 

Tubo 

Nº 

Proteína (µL) 

SAB 
Tampão (µL) Bradford (mL) Proteína (µg) 

1 0 100,0 5 0 

2 1,0 99,0 5 1,0 

3 2,5 97,5 5 2,5 

4 5,0 95,0 5 5,0 

5 10,0 90,0 5 10,0 

6 15,0 85,0 5 15,0 

7 20,0 80,0 5 20,0 

8 25,0 75,0 5 25,0 

9 30,0 70,0 5 30,0 

 

A adsorção da proteína acontece instantaneamente, sendo máxima e estável entre 

os 5 e 20 primeiros minutos depois de se colocar em contato com os reagentes, por esse 

motivo as medidas se realizaram neste intervalo de tempo. Para isso utilizou um 

espectrofotômetro UV- visível, a 595 nm e em temperatura ambiente. Os resultados de 

absorbância versus concentração de proteína foram ajustados, utilizando-se para o efeito o 

programa POLNOM do pacote informático SIMFIT, previamente descrito. A reta obtida é 

mostrada na Figura 85.  

Figura 84. Reta de calibração para determinação de proteína em uma amostra problema 
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5.21 Determinação dos tipos de enzimas no extrato enzimático por 

eletroforese 

 

Preparação dos géis de poliacrilamida SDS-PAGE a 12,5 %: os reagentes e as 

quantidades de cada um para preparar cada gel estão detalhados na Tabela 37. 

Tabela 31: Composição dos géis separadores e concentradores. 

Componentes Gel separador (12,5 %) Gel concentrante 

H2O 1,0 mL 3,85 mL 

A + B
a 

2,0 mL 0,81 mL 

Tris 1 M (pH 8,8) 1,9 mL 0,25 mL 

SDS (20 %) 25,0 µL 25,00 µL 

TEMED
b
  3,0 µL 5,00 µL 

Persulfato de amônio (10 %) 30,0 µL 25,00 µL 

A+B
a
 = acrilamida 30 %, bisacrilamida 0,8 %; TEMED

b
: tetrametiletilendiamina 

 

Para realizar esta técnica utilizamos o sistema de minigeles da BioRad (Mini-

Protean II
®

). Em misturou-se os componentes do gel separador e a solução foi colocada no 

molde, até um ponto do molde marcado a 1-1,5cm do nível do “pente de amostras”. Uma vez 

terminada a polimerização, fez-se a mistura dos componentes do gel concentrante e 

adicionou-se ao molde, sobre o polímero anterior. Colocou-se suavemente o pente que 

formará os pocilhos onde serão adicionadas as amostras e deixou-se polimerizar.  

Após completa polimerização o pente foi retirado dos pocilhos formados no gel e 

lavou-se com água destilada para eliminar o resto de componentes não polimerizados. Se 

prepararam as amostras com o tampão de amostras (composição detalhada na Tabela 38) e se 

carregaram nos pocilhos, incluindo os marcadores de peso molecular conhecido em pelo 

menos um dos pocilhos como referência. 
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Tabela 32: Composição do tampão de amostras 

Componentes  Tampão de amostras 

Tris 2,5 M; pH  6,8 0,5 mL 

Glicerol 2,0 mL 

β-mercaptoetanol 1,0 mL 

SDS (20 %) 2,0 mL 

H2O destilada 4,5 mL 

Azul de bromofenol 0,4 mg 

 

 

Uma vez carregados os poços, a câmara de eletroforese foi preenchida com 

tampão de eletroforese (composição detalhada na Tabela 39), posteriormente, adicionou-se o 

gel na câmara e as amostras foram eluídas a 170 v (tensão constante) até o azul de 

bromofenol chegar quase à borda inferior do gel. 

 

Tabela 33: Composição do tampão de eletroforese. 

Componentes Tampão de eletroforeses 

Tris 30,285 g 

Glicina 144,134 g 

SDS 10,000 g 

H2O 1000  

 

 

Após a eluição retirou-se o gel e o submergiu em uma solução de tingimento 

(Azul de Coomassie G-250 0,25 %; Metanol 50 %; Ácido acético 10 %) durante 30 minutos. 

Por último, o gel foi submergido em uma solução para eliminar o excesso de corante (50 mL 

de metanol; 100 mL de ácido acético y 850 mL de H2O). Como referência, utilizamos o kit de 

proteínas de Pm conhecidos listado na Tabela 34, onde são mostrados também os valores 

calculados da mobilidade eletroforética de cada proteína frente a eletroforese (Rf). 
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Tabela 34: Proteínas padrão de Pm conhecido com seus valores de mobilidade electroforética. 

Proteína Peso molecular (KDa) Rf 

Miosina 200,00 0,05 

β-Galactosidasa 116,25 0,11 

Fosforilasa b 97,40 0,15 

Seroalbúmina 66,20 0,22 

Ovalbúmina 45,00 0,35 

Anhidrasa carbónica 31,00 0,56 

Inhibidor de tripsina 21,50 0,74 

Lisozima 14,40 0,91 
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6. CONCLUSÕES 

 

A biotransformação utilizando células íntegras de vegetais pode ser um excelente 

caminho para a obtenção de compostos opticamente ativos, que são substâncias importantes 

em Síntese Orgânica.  

A partir dos resultados das reações onde as sementes secas de gergelim foram 

usadas como biocatalisadores foi possível verificar que a espécie estudada mostrou-se versátil 

em biorreduções, tanto para carbonilas como para grupos nitro.  

A investigação das condições ótimas da reação, usando acetofenona e 1,2-difenil-

etanodiona como substrato modelo, constatou que o meio reacional não influenciou 

significativamente na atividade enzimática, em pH 5,6 (água destilada) observou-se os 

melhores excessos enatioméricos (>99%), ao passo que, em pH 7,0 obteve-se os maiores 

rendimentos de conversão (94%). Na maioria dos casos, os produtos obtidos foram de acordo 

com álcool anti-Prelog. Em geral, a presença de substituintes retiradores de elétrons provocou 

o aumento da conversão e de doadores a redução da atividade enzimática. 

Verificou-se também que quando sementes germinadas são usadas como fonte 

enzimática, os resultados são promissores em estudos de biotransformação, esse complexo 

enzimático mostrou-se bastante ativo frente resolução do (R/S)-1,2-defenil-α-hidroxi-etanona, 

visto que, foi capaz de esterificar uma α-hidroxicetona com bioconversão de 50% e excesso 

enantiomérico >99-R.  

Reações de hidrólise do substrato palmitato de para-nitrofenol na presença da 

fonte enzimática formado por sementes de gergelim germinadas e fontes de nitrogênio, 

fosfato e potássio apresentaram uma agilidade na quebra da ligação muito intensa dando 

100% do produto para-nitro-fenol e ácido palmítico.  

No geral, pode-se concluir que os estudos de sementes de Sesamum indicum como 

biocatalisador mostraram-se bastante promissores, com relevante interesse sintético. Estudos 

adicionais devem ser realizados com enzimas imobilizadas em diferentes suportes para 

complementar esse estudo. 
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