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RESUMO
O objetivo da presente pesquisa foi otimizar a biocatálisedo substrato 4-metilcicloexanona utilizando o fungo filamentoso
de pele humanaPhomasp.. Para tanto, foi testado a biomassa de fungo (2, 3 e 4 g) e massa do substrato (10, 20 e 30
mg).  Estas  reações foram realizadas em tampão fosfato  pH 7,  as  quais  foram mantidas  sobagitação  (200  rpm)  à
temperatura 28°C por 96 horas. A identificação e quantificação foram realizadas porcromatografia gasosa acoplada a um
espectrômetro de massas (CG-EM). Observou que os percentuais de conversão foram altos, em média, mais de 76%,
sendo que a baixa quantidade de substrato gerou melhores resultados. Os produtos obtidos da oxirredução foram 4-
metilcicloexanol  e  o  5-metiloxepan-2-ona,  demonstrando que  a  reação  não  foi  específica,  ou  seja,  houve  redução
também da carbonila.

PALAVRAS-CHAVE: Biocatálise; 4-metilcicloexanol; 5-metiloxepan-2-ona;Reação de Bayer Villinger.

1 INTRODUÇÃO

A  química  industrial  apresenta  com  objetivo  minimizar  resíduos  e  o
melhoramento de reações, portanto vem abordando avanços nas operações e
processos de biotecnologia, aumentando a eficiência de produção e reduzindo
custos e resíduos nocivos ao ecossistema (GAVRILESCU; CHISTI, 2005).

Nesse  contexto,  a  biocatálise  um  ramo  da  biotecnologia,  é  uma  ciência  que  utiliza  do
conhecimento de reações biológicas e propriedades enzimáticas, objetivando o uso das enzimas na
catalise  de  reações  químicas,  envolvendo  uma gama de  áreas  científicas,  como as  biológicas,
genética, bioquímica, entre outras. Tecnicamente inclui, micro-organismos inteiros como bactérias,
fungos, ou componentes isolados como as enzimas, visando a obtenção de compostos químicos de
mais variado interesse industrial (ITABAIANA, 2016).

A oxidação de Bayer-Villiger é uma reação muito importante dentro da área da biocatálise,
que gera ésteres ou lactonas (ésteres cíclicos) a partir de cetonas lineares ou cíclicas. Inicialmente
esta  reação  era  realizada  com  substâncias  oxidantes  (perácidos)  como  o  ácido  m-
cloroperoxidobenzóico, ácido trifluoroperoxiacético, ácido peroxibenzóico e peróxido de hidrogênio,
ainda utilizados, porém apresentam alta capacidade de oxidação podendo gerar compostos não
desejado, além de serem instáveis, não enantiosseletivos e tóxicos ou agressivos ao meio ambiente.
Alternativamente a estes, surge a oxidação de Bayer-Villiger enzimática (PINHEIRO, 2006)

Na  Bayer-Villigermonooxigenase  (BVMO),  utiliza-se  de  um  conjunto  de  enzimas  que
apresenta a mesma atividade que os perácidos, porém sem as desvantagens. As monooxidases que
são flavoproteínas, pertencem a classe das oxirredutases e a subclasse das oxidasses. Estas são
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capazes  de  catalisar  a  oxidação  de  vários  compostos  e  frequentemente  gerar  rendimento  e
enantiosseletividade superiores aos das reações catalisadas quimicamente (KEPPLER, 2005).

A  BVMO  pode  ser  observada  naturalmente  em  fungos  filamentosos  na  geração  de
metabólitos  secundários.  Alguns  deste  perigosos,  como  as  micotoxinas,  e  felizmente  outros  de
grande utilidade a humanidade. Antibacterianos como as penicilinas e cefalosporinas, a ciclosporina
um  imunossupressor,  antifúngicos  como  a  griseofulvina  e  até  mesmo  a  confecção  de
nanocápsulascomo veículo de princípios ativos contra o câncer a partir da policaprolactona (PCL)
são sintetizadas pela BVMO (APAZA et al., 2013; KHAN et al., 2014)

Embora a  biocatálise  por  fungos seja de grande interesse a química biorgânica,  ela  não
consiste  de  um  mecanismo  simples,  devido  à  variedade  de  fungos,  contendo  diferentes  rotas
enzimáticas que possibilita diferentes produtos. Porém, a ciência na tentativa de obtenção de novos
compostos,  criação  de  rotas  alternativa  às  tradicionais  e  cumprimento  de  exigências  de
sustentabilidade industrial, busca realizar a otimização das reações nestes organismos (KHAN et al.,
2014)

Assim esta pesquisa busca uma biocatálise mediada por fungos filamentos de pele humana, o
Phoma sp.,buscando  otimizar  a  referida  reação  de  Bayer-Villigermonoxigenase  em uma cetona
através do controle das quantidades de biomassa e substrato. Isso justifica o desenvolvimento de
produtos quimicamente finos devido os micro-organismos ou enzimas envolverem reações brandas
(em temperatura e pressão ambiente), bioquimicamente ecológicos e com poucos resíduos tóxicos,
além  de  maior  quimiosseletividade,  enantiosseletividade  e  regiosseletividade  (RIBEIRO,  2014;
GOSWAMI,  2016).  Sendo  alternativa  a  outros  métodos,  como  a  catálise  química  que  envolve
solventes e gera resíduos agressivos a natureza (PATEL, 2016).  Além de constituir  um método
alternativo para  as  indústrias  químicas no interesse de sustentabilidade social,  econômica e na
manufatura, eficiência energética e obtenção de produtos com alto valor agregado (THOMAS, 2002).

2 MATERIAL E MÉTODOS

O fungo Phomasp. foi ativado em ágar nutritivo suplementado com extrato
de malte (0,3%), peptona (0,1%) e glicose (2%) a uma temperatura de 28 °C.

Foram  cortados  pedaços  do  meio  sólido  (0,5x0,5  cm)  contendo  o  micélio  do  fungo  e
transferidos para  frascos de 250  mL contendo  40 mL de meio  líquido  (extrato  de  malte  0,3%,
peptona 0,5%, extrato de levedura 0,3% e glucose 1%) e incubadas a 28 °C sob agitação (200 rpm)
durante 48 h. Em seguida, preparou se uma nova subcultura, transferindo as células jovens para
novos frascos nas mesmas condições. Seguindo, 2 g, 3 g ou 4g de células microbianas frescas e 10
mg, 20 mg ou 30 mgde 4-metilcicloexanona foram transferidos para frascos de 250 mL contendo 50
ml  de tampão Sorensen (NaH2PO4 -  KH2PO4)  pH 7. Os frascos de reação foram mantidos sob
agitação a 200 rpm a 28 °C e monitorizados através da retirada de alíquotas de 2 mL a cada 24 h
durante um período de 96 horas. As amostras foram submetidas a extração com 2 mL de acetato de
etilo e a fase orgânica foi analisada por cromatografia gasosa acoplado a espectrômetro de massas
(CG-EM).

3 RESULTADOS E DISCUSÕES

As reações biocatalíticas do Phomasp. Levou a produção de um álcool (4-metilcicloexanol) e
uma lactona, o 5-metiloxepan-2-ona, conforme mostrado na Figura 1.Mediante a avaliação da Figura
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1 é possível inferir que ocorreu maior taxa de conversão quando foi empregado 10 mg de substrato,
independentemente da biomassa de fungo utilizada, ou seja, nas condições de 2 g/10 mg, 3 g/10 mg
e 4 g/10 mg, houve conversão acima de 98%. Quando empregado 2 g de biomassa e 30 mg de
substrato, a biocatálise foi  desfavorável.  Este resultado foi  semelhante ao obtido por Silva et al.
(2013)  que  utilizaram  o  Saccharomycescerevisiae para  biocatalisar  o  terpeno  (4S)-(+)-carvona.
Estes autores também observaram que quando emprega-se uma menor proporção de substrato em
relação  à  biomassa,  os  resultados  são  mais  favoráveis.  Em  todas  as  condições  testadas  foi
verificado a produção do 5-metiloxepan-2-ona, ou seja, houve reação de Bayer Villinger.

Figura 1: Valores de bioconversão do 4-metilcicloexanona para os produtos 4-metilcicloexanol e 5-
metiloxepan-2-ona.

Fonte: dados da pequisa

Na Figura 2 é possível observar as possíveis rotas metabólicas para o substrato, podendo
originar  o  4-metilcicloexanol  mediante  a  ação  da  enzima  carbonilredutase  a  qual  é  NADH
dependente  (NI  e  XU,  2012),  ou  o  5-metiloxepan-2-ona,  através  da  ação  da  enzima  Bayer
Villingermono-oxigenase  (BVMO)  (DUDEK  et  al.,  2013).  Na  reação  de  BaeyerVilligermono-
oxigenase  cetonas  ou  cetonas  cíclicas  podem ser  oxidadas  gerando  ésteres  ou  lactonas.  Esta
classe  de  enzima  são  oxidases  denominadas  como  mono-oxigenases,  que  são  flavoproteínas
dependente de NAD(P)H (KEPPLER, 2005). Esta reação faz um a clivagem na ligação carbono-
carbono inserindo uma molécula de oxigênio, formando éster a partir da cetona. Mais precisamente
o processo biocatalitico é pela redução do FAD gerando um produto reduzido que posteriormente
reage com oxigênio atmosférico, formando o ânion peróxido-flavina. Este ânion atua como nucleófilo
atacando a carbonila do substrato formando o intermediário de Criegee, um óxido, que em seguida
origina uma lactona, como o produto 5-metiloxepan-2-ona (CHEN, 2006).

Desde a descoberta da BVMO, muitas pesquisas foram realizadas para explorar  as suas
propriedades biocatalíticas, quer usando células inteiras ou enzimas isoladas. Estas enzimas são
capazes  de  catalisar  uma  grande  variedade  de  reações  oxidativas,  tais  como  oxidação
deBaeyerVilligerregio  e  enantioseletivas  e  sulfoxidações,  reações  que  são  difíceis,  se  não
impossibilitáveis, através dos métodos químicos tradicionais (KAMERBEEKet al., 2003).
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Figura 2: Possibilidade de rota biocatalítica
para o 4-metilcicloexanona. CR =
carbonilredutase; BVMO = Bayer

Villingermono-oxigenase.

4 CONCLUSÃO

Embasado nos resultados pode-se concluir com esse trabalho que, a bioreação de 
BaeyerVilliger presentes nos metabolismos doPhoma sp.é variável podendo ser otimizada, pois 
quando combinado de forma adequada a quantidade de biomassa e substrato, oferece um controle 
da biotransformação na direção de síntese dos produtos de interesse. 
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