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RESUMO 

Araújo, L. S. Estudo de oxidorredutase da Arthrobacter sp. isolada de 

sedimento marinho antártico. 2014 (265p.) Tese (Doutorado)- Programa de 

Pós- Graduação em Química. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, 

São Paulo. 

Inspirados em reações catalisadas por enzimas a partir de micro-organismos 

encontrados em ambientes marinhos severos (psicrofílicos), em que a 

quantidade de oxigênio é restrita, observou-se que a Arthrobacter sp. CCT 

7749 realizou diferentes transformações químicas mudando de condições 

reacionais anaeróbias para aeróbias. Dependendo da presença ou ausência de 

oxigênio, ambas desracemização de alcoóis ou redução de cetonas com 

seletividades enantiocomplementares foram realizadas pelo mesmo micro-

organismo. Estes conceitos foram aplicados tanto para desracemização quanto 

para redução enantiosseletiva de compostos contendo heteroátomos (silício, 

fósforo, estanho e boro). Visando a identificação molecular das enzimas 

responsáveis pelas reações de oxido-redução, buscou-se desenvolver uma 

metodologia de purificação enzimática usando diferentes técnicas. Inicialmente 

a lise celular da Arthrobacter sp. CCT 7749 empregando a liticase na presença 

de β-mercaptoetanol e usando ondas ultrassônicas produziu 28 mg/mL de 

proteínas. A purificação da oxidorredutase ocorreu através de colunas 

cromatográficas de troca iônica DEAE FF, seguida por ANX FF. O extrato 

protéico contendo a enzima parcialmente pura apresentou atividade específica 

de 4,23 U/mg na oxidação do (R,S)-1-(4-metilfenil)etanol à cetona 

correspondente. Através do uso das técnicas native-PAGE e zimografia 

detectou-se uma massa molecular da enzima de ≈240 kDa e que 

provavelmente se encontrava na forma hetero-hexamérica apresentando três 

subunidades em ~35 kDa  e três em ~45 kDa. Observou-se que, 

surpreendentemente, a fração protéica parcialmente pura também foi capaz de 

reduzir a 4-metilacetofenona obtendo-se 17% do (S)-1-(4-metilfenil)etanol com 

excelente excesso enantiomérico >99%.  

Palavras-chave: oxidorredutase, desracemização, redução enantiosseletiva, 

purificação, psicrofílico, hetero-átomos.   
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ABSTRACT 

Araújo, L. S. Studies of oxidoreductase produced by Arthrobacter sp. 

isolated from Antarctic marine sediment. 2014. (265p.) Master Thesis - 

Graduate Program in Chemistry. Instituto de Química, Universidade de São 

Paulo, São Paulo. 

Inspired by enzyme-catalyzed reactions with microorganisms found in harsh 

marine environments (psychrophilic), in which the amount of oxygen is restrict, 

we have shown that Arthrobacter sp. CCT 7749 can perform different chemical 

transformations by switching from anaerobic to aerobic reaction conditions. 

Depending on the presence or absence of oxygen, either alcohol 

deracemization or ketone reduction with enantiocomplementary selectivities can 

be performed by the same microorganism. These concepts were applied for 

both deracemization and enantioselective reduction of heteroatom-containing 

molecules (silicon, phosphorus, tin and boron). Aiming Enzyme purification, 

different techniques were employed. Cell lysate of Arthrobacter sp. CCT 7749. 

Was prepared using lyticase and β-mercaptoethanol bu ultrasonication. 

Purification of this enzyme occurred through chromatographic columns of DEAE 

FF ion exchange, followed by ANX FF. The partially pure oxidoreductase 

presented specific activity of 4.23/mg in the oxidation (RS)-1-(4-

methylphenyl)ethanol to the corresponding ketone. Native-PAGE and 

zymography have shown that the enzyme had ≈240 kDa molecular mass, 

probably in the form hetero-hexameric with 3 subunits ~35 kDa and three ~45 

kDa. Surprisingly, the partially pure protein fraction was able to reduce the 4-

methylacetophenone giving 17% of (S)-1-(4-methylphenyl)ethanol with excellent 

enantiomeric excess >99%. 

Keywords: oxidoreductase, alcohol deracemization, enantioselective reduction, 

purification, psychrophilic, heteroatoms. 
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Capítulo 1___________ 
                     1. Introdução 

_________________ 

1.1.  ANTÁRTICA  

O ambiente marinho antártico é caracterizado por temperatura média 

constante de cerca de 1 °C. Trata-se de uma condição difícil para a 

sobrevivência de micro-organismos. Baixas temperaturas apresentam dois 

principais efeitos físico-químicos. Primeiro, a velocidade das reações químicas 

diminui exponencialmente, segundo, a temperatura também apresenta forte 

efeito sobre a viscosidade do meio, contribuindo, assim, para diminuírem as 

taxas de reações nos micro-organismos [GERDAY et al. 2000].  

Portanto, os micro-organismos psicrofílicos desenvolveram, com sucesso, 

adaptações que lhes permitiram crescer em temperaturas tão baixas [HERNDL 

et al. 2005]. Pode-se esperar que essas adaptações envolvam modificações na 

membrana plasmática, de modo a manter a permeabilidade adequada, uma 

vez que nessas temperaturas as células dos micro-organismos poderiam 

congelar o que faria com que eles não sobrevivessem nesse tipo de ambiente 

[CHINTALAPATI et al. 2004]. As velocidades das reações químicas tornam-se 

sensíveis às variações de temperatura, embora o grau de sensibilidade 

dependa do valor da energia de ativação da reação [MARX et al. 2007]. Sendo 
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assim, com essas propriedades, as enzimas adaptadas ao frio tornam-se 

alternativas valiosas para reações biocatalíticas.  

As estruturas cristalinas de enzimas de micro-organismos psicrofílicos são 

de importância primordial para investigar as propriedades destes catalisadores 

adaptados ao frio. A Tabela 1.1 fornece exemplos de enzimas, cujas estruturas 

cristalinas foram estudadas [COLLINS et al. 2010].  

Tabela 1.1: Enzimas psicrófilas cujas estruturas cristalinas são conhecidas [FELLER 

2013].  
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Tabela 1.1 continuação 

 

Vale ressaltar que todas essas estruturas estão intimamente comparadas às 

proteínas de micro-organismos mesofílicos, em que as enzimas de micro-

organismos psicrofílicos apresentam mudanças na composição dos 

aminoácidos que são responsáveis por suas propriedades específicas. 

Portanto, a atividade termolábil de enzimas de micro-organismos 

psicrofílicos sugere que a dinâmica das cadeias laterais do sítio ativo seja 

melhorada, a fim de contribuir para a atividade no frio e parecem favorecer uma 

melhor acessibilidade ao substrato e liberação do produto [TSIGOS et al. 

1998].  Com isso, essas enzimas podem aceitar vários substratos e terem uma 

especificidade mais ampla do que as suas homólogas mesofílicas, porque 

substratos com conformações ou estruturas variadas podem se encaixar e se 

ligar ao sítio ativo dessas enzimas [TSIGOS et al. 1998]. Por exemplo, a ampla 

especificidade de uma álcool desidrogenase psicrofílica, que oxida alcoóis de 

tamanhos variados, foi atribuída ao seu sítio ativo altamente flexível [TSIGOS 

et al. 1998]. Estes sítios ativos com dinamismo local também foram bem 
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demonstrados por uma α-amilase psicrofílica, em que o padrão de inibição 

dessa enzima indicou que ela poderia formar um complexo ternário (enzima, 

substrato e inibidor), enquanto que a homóloga mesofílica, mais rígida, apenas 

poderia formar complexos binários (enzima e substrato ou inibidor) [D´AMICO 

et al. 2006]. 

Portanto busca de flexibilidade local ou global dessas enzimas estão em 

debate atualmente. Já que, enzimas que apresentam flexibilidade global, 

frequentemente processam substratos volumosos, envolvendo 

presumivelmente movimentos concertados das moléculas inteiras, enquanto a 

flexibilidade local geralmente é observada para as enzimas que agem em 

pequenos substratos [FELLER, GERDAY 2003]. Há, no entanto, muitas 

exceções para concluir definitivamente esses estudos.  

Com isso, recentemente, as enzimas de micro-organismos psicrofílicos 

tornaram-se interessantes para aplicação industrial, em parte por causa dos 

esforços para diminuir o consumo de energia. Por exemplo, há um desejo 

crescente em aplicar enzimas psicrofílicas na produção de detergentes. Com 

tais enzimas, torna-se possível desenvolver aplicações de lavagem que podem 

ser realizadas às temperaturas mais baixas. Para tais processos, as proteases 

psicrofílicas, amilases ou lipases têm um grande potencial comercial. As 

indústrias de celulose e papel também são interessadas em enzimas de 

degradação de polímeros que atuam em temperaturas mais baixas. Várias 

aplicações de processamento de alimentos também se beneficiariam com a 

disponibilidade de enzimas de baixa temperatura [SHIRALDI, ROSA 2002].  
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A Tabela 1.2 mostra enzimas e suas aplicações em diferentes reações 

biocatalíticas, as quais são classificadas de acordo as reações que catalisam 

[SHIRALDI, ROSA 2002]. 

Tabela 1.2: Enzimas e suas aplicações. 

 

 

 

 

 

 

Apesar do número de aplicações (Tabela 1.2) algumas enzimas não 

apresentam um desempenho satisfatório ou características em termos de 

atividade, estabilidade e acima de tudo seletividade. Pesquisas superam 

algumas destas deficiências, alterando substratos (engenharia de substrato), 

através da modificação do sistema de reação (engenharia média) ou pela 

engenharia de enzimas. 

 Engenharia enzimática baseia-se em modificações físicas da proteína ou 

em modificações ao nível genético (DNA). Triagem microbiana é um método 

simples e frequentemente usado para encontrar novos biocatalisadores com 

propriedades químicas necessárias para cada biotransformação desejada 

[KUMAR et al. 2004]. Porém, atualmente é realizada análise metagenômica de 
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micro-organismos não cultiváveis [SCHLOSS 2003], em que essas e outras 

abordagens permitem aos investigadores tirarem o máximo proveito da 

diversidade microbiana existente [TORSVIK, OVREAS 2002]. Além disso, 

extremoenzimas isoladas de extremófilos são muito atraentes para aplicações 

industriais [SHIRALDI, ROSA 2002]. 

Dentre as enzimas utilizadas como catalisadores nas reações químicas, as 

oxidorredutases são  responsáveis por catalisar a redução de compostos 

carbonílicos a alcoóis ou aminas quirais, bem como a oxidação de alcoóis aos 

respectivos compostos carbonílicos, que desempenham um papel importante 

como bloco de construção em síntese orgânica [TEMBA et al. 2003].  

1.2. OXIDORREDUTASES 

Oxidorredutases são amplamente distribuídas entre micro-organismos, 

plantas e animais, as quais exibem uma variedade de substratos em reações 

envolvendo a transferência de hidreto, abstração de hidrogênio, inserção de 

oxigênio, ou outras transformações [MUNRO et al. 2000]. 

Oxidorredutases podem ser classificadas de acordo com sua seqüência ou 

estrutura tridimensional, sendo importante para estudo da relação estrutura-

função, a evolução da enzima e a genômica funcional. As oxidorredutases 

também podem ser classificadas de acordo com suas características catalíticas 

e/ou dependência de coenzima [LEHNINGER et al. 2008]. 

As oxidorredutases podem ser subdivididas em três categorias principais:  

(1) Desidrogenases dependentes de NADH ou NADPH. Essas enzimas 

podem, por sua vez, serem divididas no grupo I das álcool desidrogenases, de 

cadeias longas (cerca de 350 resíduos de aminoácidos), em que são 
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dependentes de zinco, como as álcool desidrogenases I, II e III da 

Saccharomyces cerevisiae [BRÄNDÉN et al. 1975; ANDERSSON et al. 1981; 

YKOYAMA et al. 1990].  

Existem também as desidrogenases de cadeias curtas, do grupo II 

(aproximadamente 250 resíduos de aminoácidos), que são independentes de 

zinco, tais como ribitol desidrogenase da Klebsiella aerogenes; bem como as 

do grupo IE enzimas "ferro-ativadas", que geralmente contêm cerca de 390 

resíduos de aminoácidos, tal como álcool-desidrogenase II de Zymomonas 

mobilis e álcool-desidrogenase IV de S. cerevisiae, mas podem conter cerca de 

900 resíduos de aminoácidos, como ocorrem com as álcool desidrogenases 

multifuncionais da Escherichia coli e Clostridium acetobutylicum [BENNETZEN, 

HALL 1982; BAKSHI et al. 1989; JÖRNVALLet al. 1997].  

A Zymomonas mobilis contém duas isoenzimas de álcool desidrogenase 

fermentativa, uma enzima contém zinco (ADH I) e a outra ferro (ADH II). Para 

observar o efeito de um ambiente aeróbio sobre a atividade dessas enzimas, 

uma cultura de células foi transferida de condições anaeróbias para aeróbias. 

Em que após 4 h de incubação a ADH II mostrou uma inativação de 80%, 

enquanto ADH I permaneceu totalmente ativa. Esses resultados foram 

explicados devido a ADH II conter ferro, um metal pró-oxidante, o qual, após a 

mudança para condições aeróbias conduziu à inativação oxidativa da enzima. 

Em contraste, a ADH I estava protegida da inativação por conter zinco no seu 

sítio ativo [TAMARIT et al. 1997].  

Esta proposta foi confirmada por estudos in vitro com ambas as enzimas 

purificadas e expostas à oxidação catalisada por metal. Em que, após 2 min de 

tratamento com H2O2/Fe2+, a ADH I reteve 70% da atividade inicial, em 
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contraste com ADH II, que foi completamente inativada. Quando o ferro não foi 

adicionado ao sistema reacional, a ADH I permaneceu completamente 

protegida, enquanto a ADH II estava 80% inativada (por causa da presença de 

ferro no seu sítio ativo). Esses resultados indicaram que o zinco ligado a essa 

proteína desempenhou um papel importante na proteção do seu sítio ativo 

contra danos oxidativos, que poderiam ter conseqüências bioquímicas e 

fisiológicas nestas espécies [TAMARIT et al. 1997]. 

 (2) Desidrogenases dependentes de NAD(P)+ e independentes da 

pirroloquinolina quinona, heme ou F420, como por exemplo, metanol 

desidrogenases de Paracoccus denitrificans, etanol desidrogenases de 

Acetobacter e Gluconobacter spp. e álcool desidrogenases de certas 

arqueobactérias [ARFMAN et al. 1991; BLEICHER, WINTER 1991].   

(3) Oxidases que catalisam oxidações irreversíveis de alcoóis, tais como, 

metanol oxidase de Hansenula polymorpha e, provavelmente, a oxidase de 

álcool veratrílico de certos fungos envolvidos na degradação de lignina [KIRK, 

FARRELL 1987; HRISTOZOVA et al. 2002].  

Oxidorredutases presentes em células íntegras de micro-organismos podem 

ser empregadas em várias reações, por exemplo, em reduções de cetonas que 

geralmente se beneficiam da elevada estabilidade dessas enzimas, uma vez 

que, as mesmas estão localizadas no seu ambiente natural; além da eficiente 

regeneração de cofator no interior das células [GOLDBERG et al. 2007]. 

Por outro lado, a aplicação de oxidorredutases isoladas em reações redox 

tem essencial importância em escalas industriais e muitas vezes laboratoriais, 

especialmente para a síntese de intermediários enantiomericamente puros em 

utilização farmacêutica. Essas enzimas necessitam de cofatores, que 
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apresentam valores elevados requerendo assim reciclagem do mesmo no meio 

reacional para que o processo se torne economicamente viável [FABER 1997]. 

Portanto, as indústrias empregam sistemas de regeneração de cofator bem 

estabelecidos através de reações de acoplamento de enzimas, como por 

exemplo, as formatos desidrogenases (FDHs) e glicoses desidrogenases 

(GDHs) que reciclam os cofatores, principalmente em escalas técnicas e 

industriais [SCHIMIDT et al. 1992]. 

A Ciba Spezialitatenchemie AG utiliza duas enzimas, a (R)-lactato-NAD+ 

oxidorredutase de Staphylococcus epidermidis (LDH, desidrogenase láctica) e 

formato desidrogenase de Candida boidinii (FDH), para a produção contínua do 

ácido (2R)-hidroxi-4-fenilbutírico em um reator de tanque com agitação 

atingindo um rendimento espaço-tempo de 410 gL-1dia-1 com excelente 

excesso enantiomérico (e.e. 99,9%, Esquema 1.1) [SCHIMIDT et al. 1992]. 

OH

O

O

OH

O

OH

LDH
S.epidermidis

FDH
C. boidinii

NADH  +  H+
NAD+

CO2 HCOOH

Ácido 2-oxo-4-fenilbutírico Ácido (2R)-hidroxi-4-fenilbutírico

 

Esquema 1.1: Produção contínua do ácido (R)-2-hidroxi-4-fenilbutírico através de um processo 

de regeneração de cofator empregando enzimas acopladas. 

Devido à eficiente oxidação do formato, catalisada por FDH, a concentração 

do NADH pôde ser mantida alta. Aditivos como o mercaptoetanol e EDTA 

aumentaram a estabilidade da enzima tornando este processo mais econômico 

[SCHIMIDT et al. 1992]. 
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biotecnologia industrial [MAY, PADGETTE 1983]. 

Os especialistas preveem que, até 2050, a biocatálise e bio-conversão 

podem ser responsáveis por 30% da indústria química [SOGIN et al. 2006]. 

Uma vez que, um tipo de catalisador redox biológico adequado tenha sido 

desenvolvido, uma via de catálise biológica muito curta e simples pode 

substituir o percurso catalítico químico que tem algumas desvantagens, como 

preço, instabilidade do catalisador, difícil recuperação e tratamento do 

catalisador. 

1.3.1. Aplicações de oxidorredutases  

Atualmente algumas oxidorredutases estão disponíveis no mercado, 

principalmente nas indústrias têxteis e de alimentos, no entanto, outras 

oxidorredutases estão sendo ativamente desenvolvidas para comercialização. 

Em que sua aplicação pode ser dividida em uso técnico-industrial, bem como 

na síntese química e nas indústrias medicinal e de alimentos [XU 2005]. 

1.3.1.1. Aplicações em técnica industrial  

A lacase, peroxidase e outras oxidorredutases participam da deslignificação 

natural por fungos ligninolíticos. Várias lacases têm demonstrado capacidade 

de degradar ambas as ligninas naturais e sintéticas. Elas oxidam diretamente 

os componentes fenólicos da lignina, ou indiretamente na presença de um 

mediador redox adequado. Como resultado, os radicais podem conduzir a 

clivagem das ligações C-C de alifáticos ou aromáticos e a despolimerização 

[SIGOILLOT et al. 2004]. 
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1.3.1.2. Aplicações nas indústrias têxteis  

As oxidorredutases são empregadas nas indústrias têxteis no 

branqueamento da fibra de algodão, bem como no tratamento de resíduos. Um 

estudo recente mostra a aplicação de uma lacase em combinação com H2O2 

no branqueamento da fibra de algodão [TZANOV 2003]. 

A importância dessa técnica se deve à substituição de oxidantes químicos 

convencionais (por exemplo, hipoclorito) por um sistema enzimático, que é 

ambientalmente favorável [TZANOV 2003]. 

Também se empregou outra oxidorredutase, a catalase, nessa técnica de 

branqueamento de tecidos, com a finalidade de degradar o peróxido restante 

após o branqueamento da fibra de algodão [TZANOV 2003]. 

Há emprego de oxidorredutases para eliminar o odor de tecidos, incluindo 

tecido de superfície de sofá e cortina, ou em detergente para eliminar o odor de 

tecidos gerado durante a lavagem do pano [HIRAMOTO, ABE 2004]. 

1.3.1.3. Aplicações em indústrias de alimentos  

Muitos substratos, tais como açúcares, ácidos graxos insaturados e 

compostos fenólicos são importantes componentes de vários alimentos e 

bebidas. A sua modificação por oxidoredutase pode levar a nova 

funcionalidade, melhoria da qualidade, ou redução do custo [MINUSSI et al. 

2002].  

1.3.1.4. Proteção do ambiente  

As oxidorredutases apresentam elevado potencial na proteção do meio 
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ambiente como ocorre com aplicações de hidrolases, liases, e transferases 

[AHUJA et al. 2004]. Vários micro-organismos podem usar hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos, compostos clorados e outros poluentes como fonte de 

carbono, nitrogênio ou energia. Uma parte do seu metabolismo é realizada por 

oxidorredutases. As reações de degradação catalisada por estas enzimas 

incluem a transferência de elétrons, a extração de H, e inserção de O, o que 

pode induzir a abertura do anel, despolimerização, mineralização e outras 

transformações [LEHNINGER et al. 2008]. 

1.3.1.5. Reações catalisadas por álcool desidrogenase (ADH) 

Desidrogenases dependentes de NAD(P)H são muito úteis para síntese 

assimétrica por transformar aldeídos/cetonas pró-quirais em alcoóis quirais, 

ácidos carboxílicos e aminoácidos com elevada regio ou enantiosseletividade 

[STEWART 2001], como por exemplo, a D-aminoácido desidrogenase que 

catalisa a oxidação de  D-aminoácidos  nos correspondentes oxiácidos 

[ISIEWSKI et al. 1980]. 

Para exibirem atividades catalíticas, as álcool desidrogenases necessitam de 

cofatores nicotinamida adenina dinucleotídeo (NADH) ou nicotinamida adenina 

dinucleotídeo fosfato (NADPH) para reação de redução e NAD+ ou NADP+ para 

reação de oxidação. 

O papel da ADH é proporcionar uma interação do substrato com o cofator de 

forma termodinamicamente favorável para que a reação ocorra. Na reação de 

oxidação de álcool o NAD(P)+ não é capaz de receber o hidreto do álcool sem a 

presença da enzima (Figura 1.2) [BRUICE, 1998].   
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Figura 1.2: Mecanismo de oxidação do (R,S)-1-(fenil)etanol. 

Álcool desidrogenase atua coordenando o (R,S)-1-(fenil)etanol e o NAD(P)+ 

ao seu sítio ativo, em que a enantiosseletividade vai depender da interação dos 

enantiômeros R e S do  feniletanol com a álcool desidrogenase, onde B é um 

resíduo de aminoácido básico dessa enzima (Figura 1.2).  

Como essas reações necessitam de cofatores em quantidades 

estequiométricas esses processos têm sido realizados com sistemas de 

reciclagem de cofatores [ROZZELL, 1999; NAKAMURA et al. 2003]. 

Os álcoois secundários na forma racêmica podem ser convertidos em sua 

forma enantiomericamente pura via estereoinversão. No Esquema 1.2, 

encontra-se um exemplo desse processo catalisado por ADH. Na etapa 1, um 

enantiômero de uma mistura racêmica de um álcool secundário é 

seletivamente oxidado à cetona correspondente, enquanto o outro se mantém 

inalterado. Na etapa 2, a cetona intermediária é reduzida por outra ADH 

levando a formação do álcool com a mesma configuração daquele enantiômero 

que se manteve inalterado na etapa 1. Este processo todo pode levar a 
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formação de um único enantiômero a partir de uma mistura racêmica, podendo 

chegar a rendimento igual a 100 %. 

 

Esquema 1.2: Exemplo de uma reação de desracemização. 

 Em geral, a síntese quiral catalisada por desidrogenases tem maior 

rendimento do que a de hidrolases, mas é mais difícil ou dispendiosa devida 

sua dependência de NAD(P)+ [LEHNINGER et al. 2008]. 

1.3.1.6. Novos meios catalíticos 

As oxidorredutases podem ser aplicadas em soluções não aquosas ou 

sistemas multifásicos. Para solventes orgânicos imiscíveis em água, uma 

oxidorredutase pode ser encapsulada em micelas reversas ou imobilizada 

sobre um transportador [BOROLE et al. 2004; LAI, LIN 2005]. Meios mais 

recentes para biocatálise incluem líquidos iônicos e CO2 supercrítico [PARK, 

KAZLAUSKAS 2003]. 
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1.4. FONTES DE OXIDORREDUTASES  

Existem vários estudos com enzimas de micro-organismos mesófilos, porém 

poucos com enzimas obtidas de micro-organismos extremófilos (psicrofílicos, 

psicrotróficos, termofílicos e termotróficos). No entanto, nos últimos anos tem 

havido um interesse em micro-organismos psicrófilos e psicrotróficos e suas 

enzimas adaptadas ao frio, por exemplo, uma álcool desidrogenase (ADH) 

dependente de NAD+ obtida de uma bactéria psicrofílica (Moraxella TAE123) foi 

purificada com um rendimento global de 16,7%. Essa enzima nativa apresentou 

massa molecular aparente de 240 kDa, consistindo de quatro subunidades 

idênticas de 52 kDa e um átomo de zinco em uma de suas subunidades 

[TSIGOS et al. 1998]. 

Essa enzima exibiu uma especificidade de substrato, oxidando 

principalmente alcoóis alifáticos primários e secundários. A elevada velocidade 

de reação foi observada quando o etanol foi utilizado como substrato e uma 

diminuição gradual nessa velocidade com a extensão e ramificação da cadeia 

cabônica do álcool. Essa enzima também oxidou, eficazmente, alcoóis 

substituídos com impedimentos estéricos, como o difenilmetanol, e reduziu 

aldeídos e cetonas [TSIGOS et al. 1998]. 

Uma ADH dependente de NADP+ e uma glicerol desidrogenase (GDH) 

dependente de NAD+ foram identificadas em psicrotolerantes Micrococcus sp. e 

Arthrobacter sp., respectivamente, ambas isoladas de solo antártico [STIBOR 

et al. 2003].  

A ADH dependente de NADP+ apresentou atividade em oxidação de uma 

ampla gama de alcoóis de cadeias carbônicas médias, tendo preferência pelo 
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(R)-estereoisômero. Tanto a ADH quanto a GDH mostraram afinidade maior 

para a redução de cetonas, além disso a GDH foi ativa com glicerol e diois 

secundários [STIBOR et al. 2003].  

Yamamoto et al. 2005 purificaram uma malato desidrogenase a partir de 

uma psicrotrófica e termolábel Flavobacterium frigidimaris KUC-1, isolada de 

água marinha antártica. A enzima é homotetrâmera com um peso molecular de 

123 kDa, dependente de NADP+, que catalisou a oxidação do L-malato e a 

redução do oxalacetato. Sendo altamente susceptível a um tratamento térmico 

em que sua meia-vida à 40 °C foi 3,0 min [YAMAMOTO et al. 2005]. 

As álcool desidrogenases (oxidorredutases) que estão disponíveis 

comercialmente são originadas de fígado de cavalo (HLADH) e de micro-

organismos como: candida boidii, candida parapsilosis, Rodococcus 

erythropolis, Lactobacillus brevis, entre outros [KROUTIL et al. 2004]. 

Outra fonte de oxidorreduatese que tem sido recentemente estudada é da 

bactéria Arthrobacter sp. 

1.4.1. Arthrobacter sp. 

Recentemente, em nosso grupo, isolou-se uma Arthrobacter artrocyaneus 

(BAC 57) de amostra de solo da Amazônia sendo capaz de produzir 

oxidorredutases que foram usadas na resolução cinética oxidativa de alcoóis 

secundários racêmicos. Essa resolução cinética mostrou-se bastante eficiente 

na obtenção do enantiômero-(R) de derivados do (R,S)-1-feniletanol [SILVA et 

al. 2012]. 

Existem trabalhos que mostram estudo com Arthrobacter sp. psicrofílicas 

capazes de degradar compostos orgânicos tóxicos, como compostos alifáticos 
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naturais, hidrocarbonetos aromáticos e poluentes xenobióticos resultantes da 

atividade humana [PLOTNIKOVA et al. 2004].  

Também são relatados diversos estudos sobre enzimas provenientes de 

Arthrobacter sp. com diferentes aplicações, como por exemplo, na degradação 

de compostos orgânicos heterocíclicos como piridina e seus derivados 

[KHASAEVA et al. 2011]. Existem estudos que mostram a sua eficiência na 

degradação da atrazina, um herbicida bastante utilizado em plantações de 

cana de açúcar, que pode causar contaminação do solo, da superfície das 

águas e dos lençóis subterrâneos [WANG et al. 2011]. Além disso, o uso de 

compostos nitroaromáticos para a síntese de intermediários de produtos 

farmacêuticos, pigmentos, explosivos, entre outros, resulta no acúmulo de 

nitrofenol, dentre eles o p-nitrofenol, que é o mais importante e pode provocar a 

contaminação do ambiente. 

 Em vista disso, estudos foram realizados com a Arthrobacter sp. CCT 7749 

que foi isolada com o objetivo de degradar compostos orgânicos, obtendo 

assim, resultados satisfatórios [ARAÚJO et al. 2011].  

Nesse trabalho selecionou-se a Arthrobacter sp. CCT 7749 como produtora 

de oxidorredutases para obter compostos quirais enantiomericamente puros ou 

enriquecidos, uma vez que estudos anteriores mostraram o seu potencial 

biocatalítico em reações de oxidação enantiosseletiva de alcoóis secundários 

[ARAÚJO et al. 2011]. Esse tipo de bactéria é geralmente encontrada no solo. 

No entanto, essa bactéria foi isolada de sedimento marinho antártico. Trata-se 

de uma bactéria psicrotrófica. 
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1.5. COMPOSTOS QUIRAIS 

Os compostos quirais são atualmente os mais importantes blocos de 

construção nas indústrias químicas e farmacêuticas para a produção de, por 

exemplo, catalisadores químicos, cristais líquidos, produtos agroquímicos, ou 

drogas [DAUßMANN et al. 2006]. Dentre os compostos quirais, uma atenção 

especial tem sido dada aos alcoóis quirais enantiomericamente enriquecidos, 

uma vez que estes alcoóis são amplamente empregados como intermediários 

para a introdução de informações quirais ao produto desejado [BLASER et al 

2003]. Para obter esses compostos, a indústria geralmente emprega métodos 

químicos bem estabelecidos, como por exemplo, a hidrogenação assimétrica 

de cetonas pró-quirais catalisadas por complexos metálicos [ROTHENBERG 

2008], resolução cinética não enzimática [SOMFA 1997] e oxidação 

enantiosseletiva de alcoóis catalisada por complexos quirais [NOYORI 1994]. 

1.5.1. Hidrogenação assimétrica de cetonas 

Hidrogenação assimétrica de cetonas está entre as transformações 

químicas mais simples para obtenção de alcoóis secundários opticamente 

ativos (Esquema 1.3). Na presença de um catalisador quiral apropriado, 

hidrogênio molecular (H2) é ativado e adicionado seletivamente a uma porção 

carbonílica em uma das duas faces. Uma eficiência atômica de 100% contribui 

para fornecer um processo sintético ambientalmente seguro. Essas 

propriedades indicam que a hidrogenação assimétrica de cetonas é um 

processo químico adequado para a síntese em larga escala de compostos 

quirais [OHKUMA, NOYORI 2007]. 
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Esquema 1.3: Hidrogenação assimétrica de cetonas. 

 
O complexo (Esquema 1.4) foi capaz de hidrogenar assimetricamente 

cetonas. Em que a acetofenona foi reduzida com conversão de 40% e obtendo 

27% de excesso enantiomérico, depois de 18 h a 50 °C (25 atm de H2). 

Embora a enantiosseletividade tenha sido moderada, isto representou um 

avanço significativo na catálise assimétrica baseada em ferro [DARWISH, 

WILLS 2007].  

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1.4: Hidrogenação assimétrica de cetonas usando catalisador de ferro. 

1.5.2. Resolução cinética de alcoóis secundários 

Uma abordagem atraente para a síntese de alcoóis quirais é a resolução 

cinética através da oxidação seletiva de um enantiômero a partir de uma 

mistura racêmica usando um catalisador. Embora este método (mesmo quando 

a seletividade é perfeita) gera cetona "indesejada", esta pode ser reduzida e 
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reciclada. No entanto, alternativamente, a oxidação seletiva de um dos 

enantiômeros do álcool em um substrato meso pode, em princípio, dar um 

produto com 100% de conversão e excesso enantiomérico [HASHIGUCHI et al. 

1997].  

A resolução cinética oxidativa de alcoóis requer um aceptor de átomos de 

hidrogênio gerado na reação. Vários grupos relataram a utilização de uma 

cetona "sacrifício", que tinha de ser utilizada em excesso. A propanona é 

frequentemente usada uma vez que o seu produto de redução é facilmente 

removido. Um das mais recentes e significativas contribuições para esta área 

ocorreu em 1997 quando Noyori e Ikariya relataram a utilização do complexo 

de rutênio para a resolução cinética de alcoóis arílicos (Esquema 1.5) 

[HASHIGUCHI et al. 1997].  
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Esquema 1.5: Resolução cinética de alcoóis catalisada por complexo de rutênio. 

Com este catalisador, em solução de propanona, foram formados alcoóis 

com até 99% de excesso enantiomérico. O catalisador 1 removeu dois átomos 

de hidrogênio a partir de um substrato, por meio de um estado de  transição 

cíclico com seis membros, para dar um complexo de hidreto metálico. Estes 
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dois átomos de hidrogênio foram, então, transferidos para uma molécula de 

propanona, regenerando assim o catalisador para um novo ciclo. Outros 

catalisadores têm sido utilizados de uma maneira semelhante [IURA et al. 

1999; CARO et al. 2003]. 

Este processo foi utilizado com bons resultados em alguns complexos 

sintéticos Masaguer et al., por exemplo, utilizaram o sistema original de Noyori 

para a resolução cinética de benzocicloalcanos [CARO et al. 2003]. Já 

Ogasawara et al. realizaram resoluções cinéticas de 2-ciclopentenois derivadas 

de precursores cíclicos e foram capazes de isolar os produtos com excesso 

enantiomérico >99%  e  conversão de até 49% [IURA et al. 1999]. 

1.5.3. Oxidação enantiosseletiva de alcoóis catalisada por complexo quiral  

Chungu Xia et al. mostraram que complexo quiral de Mn(III)-Salen pode 

catalisar a oxidação de derivados racêmicos de alcoóis do tipo R1R2CHOH, 

com conversão parcial para uma mistura da cetona correspondente e do 

R1R2CHOH quiral com excelente enantiosseletividade [SUN et al. 2003; 

CHENG et al. 2008]. Foi relatado que a adição de quantidades 

subestequiométricas de um sal de bromo a uma mistura do catalisador de 

maganês, PhI(OAc)2, e um meio bifásico CH2Cl2/H2O foi importante para a 

elevada enantiosseletividade (Esquema 1.6) [SUN et al. 2003]. 
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Esquema 1.6: Oxidação enantiosseletiva de alcoóis secundários racêmicos [SUN et al. 2003]. 

Kita et al. observaram anteriormente que KBr acelerava a oxidação dos 

alcoóis secundários por PhIO. O grupo de Xia propós que os oxidantes ativos 

para a oxidação de alcoóis secundários foram uma composição de espécies 

possuindo Salen-Mn(V)-OIPh, mas não forneceram qualquer explicação para o 

efeito do brometo na enantiosseletividade da  reação [LI et al. 2006]. 

Porém nas últimas décadas, o interesse para a criação de centros 

estereogênicos por aplicação de métodos biocatalíticos aumentou 

consideravelmente [HONDA et al. 2006], uma vez que estes métodos 

importantes empregam catalisadores verdes, além das diferentes vantagens 

que oferecem, em comparação com outros métodos, tais como alta 

seletividade, elevado grau de pureza do produto, condições reacionais 

brandas, os custos de produção e excelente disponibilidade do catalisador 

[ADAMCZAK, KRISHNA 2004].   

Sendo assim, atualmente existem cerca de cinco grupos de enzimas 

aplicadas para a síntese de alcoóis quirais. A primeira reduz os grupos 

funcionais carbonilas (cetonas) para alcoóis secundários enantioenriquecidos 

(desidrogenases ou redutases) [BUCHHOLZ, GRÖGER 2006; HUANG et al. 

2010]. O segundo grupo produz alcoóis através da introdução de oxigênio 
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molecular com a concomitante redução de um ou dois elétrons (mono e 

dioxigenases) [ URLACHER et al. 2004]. O terceiro grupo produz alcoóis pela 

adição de água à ligação dupla carbono-carbono (hidratases) [BUCHHOLZ, 

GRÖGER 2006], enquanto que o quarto grupo forma alcoóis pela adição 

nucleofílica de moléculas pequenas, tais como HCN, em grupos carbonílicos, 

que geralmente resulta na formação de nova ligação C-C (hidroxinitrila liases e 

aldolases) [DEAN et al. 2007]. O último grande grupo de enzimas resolve 

alcoóis quirais racêmicos por reação com um único enantiômero do álcool 

(hidrolases) [THEIL et al. 1995]. 
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1.6. OBJETIVOS  

Devido à grande importância de oxidorredutases e alcoóis quirais em síntese 

orgânica, nesse trabalho buscou-se caracterizar oxidorredutases microbianas 

para aplicação em reações de biorredução enantiosseletiva de cetonas e 

oxidação enantiosseletiva de alcoóis secundários. 

 Além disso, contribuir para o estudo da biodiversidade microbiana antártica 

e de macromoléculas de origem natural, nesse caso, enzimas para aplicação 

em reações químicas.            
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 Capítulo 2___________ 

 

 

_________________ 

Várias enzimas adaptadas ao frio isoladas de micro-organismos da Antártica 

têm sido estudadas [RUSSELL 2000; CAVICCHIOLI et al. 2002]. Motivado 

pelas características interessantes desses micro-organismos adaptados ao frio 

decidiu-se juntar a uma expedição à Península Antártica em busca de micro-

organismos produtores de oxidorredutases. Nesse estudo foram isolados 232 

micro-organismos, dos quais um em especial, a Arthrobacter sp. CCT 7749   

demonstrou uma fonte enzimática eficiente para a oxidação enantiosseletiva de 

vários alcoóis derivados do (R,S)-1-(fenil)etanol [ARAÚJO et al. 2011]. 

Comparando os sistemas catalisados por enzimas presentes em células do 

tipo selvagem e enzimas que passaram por processos de engenharia, essas 

últimas apresentam algumas vantagens, como a possibilidade de alterar tanta 

quimiosseletividade quanto enantiosseletividade do substrato para obter o 

produto desejado [NAIR et al. 2010].  

Geralmente em sistemas com células íntegras, uma vez escolhida uma 

transformação específica, a triagem de enzimas pode ser realizada. No 

entanto, se um composto bifuncional é escolhido como substrato em reações 

Arte: Dayvson Palmeira 

2. Aplicação da Arthrobacter sp. em 
desracemização (R)-seletiva e redução 
(S)-seletiva: O papel do oxigênio 
molecular. 
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catalisadas por enzimas presentes em células, transformações adicionais 

podem ser observadas devido à presença de enzimas diferentes. 

 O uso do mesmo micro-organismo para executar diferentes reações em 

síntese orgânica é mais explorado com micro-organismos recombinantes do 

que com células do tipo selvagem [ISHIGE et al. 2005]. Em vários casos, a 

quantidade de enzima para a reação desejada em células do tipo selvagem é 

inferior ao de uma célula recombinante.  

Entretanto, a busca por novas enzimas a partir de espécies do tipo selvagem 

é motivada pela conhecida diversidade em biossíntese química de metabólitos, 

o que certamente está relacionadas com enzimas interessantes e 

desconhecidas [BERTRAND et al. 2014]. A utilização de células do tipo 

selvagem na biotransformação de compostos não naturais é um meio 

importante para detectar a enzima responsável pela reação química desejada. 

Decidiu-se explorar a aeróbia Arthrobacter sp. CCT 7749 isolada de 

sedimento marinho antártico devido as condições restritas em que ela cresce, 

por exemplo, a quantidade de oxigênio pode ser restrita. Com isso, optou-se 

por explorar o potencial enzimático da Arthrobacter sp., visando uma 

transformação celular promíscua, na presença ou ausência de oxigênio.  

Além disso, compostos não naturais foram selecionados como substratos 

para estas enzimas, contendo diferentes heteroátomos de silício, fósforo, 

estanho e boro. Esses compostos foram selecionados para avaliar o espectro 

de substratos para essas enzimas e sua estabilidade frente a esses diferentes 

heteroátomos. 
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2.1. Compostos de silício 

Os compostos orgânicos de silício têm atraído à atenção da comunidade 

científica, devido algumas classes de organo-silanos, sendo empregados em 

síntese orgânica na formação de ligações C-C e na utilização como grupos 

protetores [WEBER 1983]. Esses compostos apresentam boa estabilidade, 

baixa toxicidade, além de abundância natural. 

O silício apesar de não ser um elemento que ocorre naturalmente em 

compostos bioativos, semelhanças físicas e eletrônicas comparáveis com o seu 

homólogo, carbono, faz com que aquele seja uma opção viável para a 

substituição de um centro de carbono de um intermediário farmacológico 

[MEANWELL e SYNOPSIS 2011].   

Apesar dessa semelhança o silício possui um caráter inerente que é 

ligeiramente alterado comparado ao carbono. Ele possui um raio atômico cerca 

de 70% maior do que o do átomo de carbono, cujo ângulo de ligação fica 

alterado e o comprimento das ligações torna-se mais longo [MEANWELL e 

SYNOPSIS 2011]. O silício é mais lipofílico e eletropositivo, permitindo ligações 

mais fortes com oxigênio e flúor (Si-OH e Si-F) do que as ligações C-OH e C-F 

[ENGLEBIIENNE 2005]. Essas pequenas diferenças em comparação ao 

composto de carbono fazem com que os compostos contendo o silício possam 

ser uma estratégia atraente para melhorar propriedades farmacocinéticas de 

alguns substratos [ENGLEBIIENNE 2005]. 

Uma das principais aplicações emergentes para o silício é a sua capacidade 

em mimetizar o estado de transição ativo da hidrólise de péptideos mediada 

por protease [LEUNG et al. 2000]. 
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Alilsilanos são amplamente utilizados em síntese orgânica [BROOK 2000; 

LANGKOPT e SCHINZER 1995]. A fraca polarização da ligação C-Si permite 

um fácil manuseio desses reagentes e, portanto, ocupam um lugar único no 

arsenal da química orgânica. Embora as reações de alilação catalisada por 

metais ainda constituam uma das principais aplicações na química orgânica, 

adições de espécies eletrofílicas e radicais livres, bem como precursores 

neutros nos processos de cicloadição, para o duplo vínculo de alilsilanos, 

também têm sido intensamente estudados [FLEMING 1989]. 

2.2. Compostos de fósforos 

Compostos organofosforados são de grande importância em síntese 

orgânica, catálise, bioquímica, indústrias farmacêuticas e ciência de materiais.  

A adição assimétrica catalisada por metais e nucleófilos de fósforo é uma 

das abordagens mais eficientes e confiáveis para a construção de novas 

ligações carbono-fósforo. Nos últimos anos, grandes conquistas foram obtidas 

nesta área, e muitos métodos têm sido desenvolvidos para essas 

transformações, com alta eficiência, baixa carga ligante e excelente 

seletividade [BORNER 2008]. 

Para alcançar os mais elevados níveis de reatividade e seletividade em 

reações catalíticas enantiosseletivas vários parâmetros reacionais devem ser 

otimizados, o mais importante é o estudo de ligantes quirais [BORNER 2008]. 

Neste contexto, no início de 1990 surgiram ligantes contendo fósforo, os 

fosfitos, adequados para a hidroformilação assimétrica catalisada por Rh 

[DIÉGUEZ et al. 2004] e Cu [ALEXAKISET et al. 2008]. Nos últimos anos o seu 

uso tem sido estendido com sucesso para outras reações catalíticas com 
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destaque para os avanços alcançados usando esses ligantes na hidrogenação 

assimétrica de olefinas funcionalizadas e não funcionalizadas, substituição 

alílica assimétrica e a reação de Heck, entre outras [FIROUZABAD et al. 2014]. 

 Ligantes fosfitos são extremamente atraentes para a catálise, pois são 

fáceis de preparar a partir de alcoóis prontamente disponíveis, o que permite 

sintetizar uma série de ligantes quirais, na busca por reações com elevada 

atividade e seletividade [PEREIRA et al. 2013].   

Outra vantagem dos ligantes de fosfito é que eles são menos sensíveis a 

atmosfera de oxigênio e outros agentes oxidantes de fosfinas. Além disso, eles 

são passíveis de síntese em paralelo, mesmo em síntese em fase sólida. Por 

outro lado, os fosfitos são propensos a reações de decomposição, tais como a 

hidrólise, alcoólise e a reação de Arbuzov. Em muitos casos, estas reações 

secundárias podem ser suprimidas quando os fosfitos de arila volumosos são 

utilizados [ARBUZOV 1981]. 

Atualmente, vários compostos de fósforo usados comercialmente são 

inorgânicos, mas compostos de fósforo orgânicos estão tornando-se bastante 

importantes. Eles são usados como antioxidantes e estabilizantes para 

plásticos e óleos industriais, e em diversas áreas de aplicação, como 

resistência à corrosão, extração, complexação, como agroquímicos 

(inseticidas, fungicidas, herbicidas) [RAJSKI e WILLIAMS 1998] e agentes 

antitumorais [ARBUZOV e  KAEHNE 1998]. As aplicações industriais, junto 

com o aumento do uso de compostos de fósforo em síntese orgânica e na 

química de compostos organometálicos, têm adquirido um rápido aumento na 

literatura da química de organofosforados. 
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2.3. Compostos de estanho 

Compostos orgânicos de estanho compreendem um grupo de 

organometálicos caracterizado por um átomo de Sn ligado covalentemente a 

um ou mais substituintes orgânicos (por exemplo, metil, etil, butil, propil e fenil). 

Esses compostos são representados quimicamente pelas fórmulas RSnX3, 

R2SnX2, R3SnX, R4Sn, em que R pode ser um grupo alquila ou arila e X uma 

espécie aniônica, por exemplo, um halogeneto, óxido ou hidróxido [BLUNDEN, 

EVANS 1990].  

As ligações Sn-C são estáveis na presença de água, calor, O2 atmosférico e 

temperaturas de até 200 °C [BRINCKMAN e BELLAMA 1978]. O comprimento 

dessas ligações tem um efeito significativo sobre as propriedades químicas e 

físicas dos compostos orgânicos de estanho [GODOI et al. 2003]. 

Organoestanhos são empregados em vários campos e apresentam 

potenciais aplicações biológicas, tais como atividades bactericidas, inseticidas, 

fungicidas e antitumorais [GIELEN e TIEKINK 2005], além de serem 

componentes ativos em uma série de formulações, como de tintas anti-

incrustantes, desinfetantes e conservantes de madeira [SARAFIAN et al. 1999]. 

A preparação e a aplicação de intermediários de organoestanho tornaram-se 

um aspecto muito importante em química orgânica e de heterocíclicos. Várias 

reações de acoplamento cruzado, como a de Stille, para a formação de 

ligações carbono-carbono vêm sendo exploradas industrialmente, 

especialmente para a produção de fármacos [SCHUBERT et al. 1999]. 
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2.4. Compostos de boro 

Os compostos orgânicos que contêm boro são conhecidos há mais de um 

século e muitos aspectos de suas propriedades químicas e reatividade são 

conhecidos há algum tempo. Desde a descoberta e desenvolvimento de 

hidroboração, as organoboranas estão entre os reagentes e intermediários 

mais utilizados em síntese orgânica, incluindo reações assimétricas. Além 

disso, as primeiras investigações sobre a química de hidretos de boro e 

carboranos revelaram novas classes de compostos com reatividade e estrutura 

única, que continuam a atrair a atenção dos pesquisadores. Apesar destas 

primeiras descobertas, no entanto, o verdadeiro potencial de alguns dos 

compostos orgânicos de boro mais versáteis e quimicamente estáveis foi 

descoberto na última década [MOLANDER e ELLIS 2007; STEFANI 2007]. 

Naturalmente, a crescente lista de compostos orgânicos de boro vão desde 

valiosas organoboranas, incluindo ácidos organoborônicos, boronatos e, mais 

recentemente, organotrifluoroboratos. Muitas dessas moléculas têm sido cada 

vez mais usadas em uma variedade de novos processos químicos e como 

componentes funcionais importantes em outras áreas, incluindo os receptores 

e sensores moleculares, novos materiais, assim como as sondas biológicas e 

farmacêuticas [MOLANDER e ELLIS 2007; DARSES e STEFANI 2007]. 

Os compostos organoboros têm sido empregados em síntese orgânica, nos 

últimos anos, em que o alcance de tais processos tem sido expandido de forma 

significativa, particularmente na síntese assimétrica e catálise. Embora 

hidroboração assimétrica, alilboração assimétrica e a redução assimétrica de 

boro-hidreto estavam entre os primeiros processos assimétricos a serem 

desenvolvidos [BROWN 1992; COREY e HELAL 1998]. Essas reações 
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evoluíram para transformações muito valiosas, como a síntese enantiosseletiva 

e diastereosseletiva de várias moléculas, em especial alcoóis e aminas.  

A reação de acoplamento de Suzuki-Miyaura representa uma das mais 

importantes transformações sintéticas desenvolvidas no século 20 [SUZUKI e 

BROWN 2005]. Seu uso é tão difundido que chega ser difícil encontrar um 

tema de qualquer revista em química orgânica sintética que não seja uma 

característica deste processo na construção de moléculas orgânicas. Como era 

de se imaginar, inúmeras melhorias no protocolo original foram registradas. 

Contribuições importantes incluem melhorias nos sistemas catalisador-ligante, 

solventes e as condições experimentais, por exemplo, o uso de micro-ondas, 

além do uso de compostos orgânicos de boro [LEADBEATER et al. 2006]. 
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+ +

Células  da bactéria
(fonte de oxidorredutase e cofator)

Tampão fosfato, pH 7,5; 
20 °C; Tempo reacional

(R)-1a (S)-1a (R)-1a 2a

OH OH OOH

2.5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

2.5.1. Oxidação e/ou desracemização de alcoóis secundários e redução de 

cetonas catalisadas por oxidorredutases presentes na Arthrobacter sp. 

CCT 7749 em condições aeróbias e anaeróbias  

Inicialmente, realizou-se a oxidação enantiosseletiva do (R,S)-1-(4-

metil)feniletanol visando resolução cinética ou processo de desracemização em 

condições otimizadas anteriormente [ARAÚJO 2011], em que as reações foram 

realizadas sob condições anaeróbias e aeróbias (Tabela 2.1).  

Tabela 2.1: Oxidação e/ou desracemização do (R,S)-1-(4-metilfenil)etanol mediada 

por enzimas presentes em células da Arthrobacter sp. CCT 7749 em diferentes 

condições reacionais. 
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De acordo com os resultados apresentados na Tabela 2.1, percebeu-se que 

em condições aeróbias (ar), a concentração do álcool aumentou com o 

aumento do tempo reacional, levando a um processo de desracemização 

quase quantitativo com concentração do (R)-1-(4-metilfenil)etanol e excesso 

enantiomérico de 94% (entrada 4). 

Observou-se que com 3 h de reação ocorreu uma elevada oxidação 

enantiosseletiva com concentração do (R)-1-(4-metilfenil)etanol de 56% e 

seletividade de 94% (entrada 1). Já as reações em 12 e 48 h conduziram 

resultados semelhantes (entradas 2 e 3), com a formação do (R)-álcool com  

80% e 86% de conversões, respectivamente, e 94% de excesso enantiomérico 

para ambos os casos. 

 Teve-se uma surpresa ao realizar essa mesma reação sob condições 

anaeróbias (sistema saturado com N2), pois quase nenhuma oxidação foi 

evidenciada, uma vez que se observaram baixas concentrações de cetona 

(4%) e excesso enantiomérico para o (R)-1-(4-metilfenil)etanol (2%, entrada 5).  

Com isso, percebeu-se que a presença de O2 é essencial para a oxidação 

enantiosseletiva do (R)-1-(4-metilfenil)etanol, pois se observou 44% de 

concentração da 4-metilacetofenona e um excesso enantiomérico de  96% para 

o R-álcool, com apenas 3 h de reação, sob condição aeróbia (sistema saturado 

O2), (entrada 6).  

No entanto, não se observou uma diferença significativa entre as duas 

condições aeróbias (sistemas saturados com O2 ou sistemas de ar) (entradas 1 

e 6). Ambas as reações apresentaram concentrações de cetonas semelhantes 

(46 e 44%, respectivamente), bem como os excessos enantioméricos do (R)-1-

(4-metilfenil)etanol (96 e 94%, respectivamente).  
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Sendo assim, percebeu-se que apenas a presença de O2  atmosférico na 

solução tampão foi suficiente para garantir a oxidação do álcool na reação 

desejada. 

Baseado nesses resultados, pôde-se afirmar que a oxidorredutase produzida 

pela Arthrobacter sp., que foi responsável pela oxidação enantiosseletiva do 

(R,S)-1-(4-metilfenil)etanol, é dependente de O2.  

Percebeu-se que para todas as reações os excessos enantioméricos foram 

inferiores a 99%, o que poderia indicar a presença de outras oxidorredutases 

ativas para essas reações. De acordo com esses resultados, houve o 

questionamento se a reação de desracemização era catalisada por uma ou 

mais oxidorredutases, o que poderia levar a outros tipos de transformações 

mediadas por outras enzimas da Arthrobacter sp. CCT 7749    

Com isso, decidiu-se testar a redução da 4-metilacetofenona catalisada por 

enzimas presentes nas células da Arthrobacter sp., uma vez que, uma das  

etapas no processo de desracemização é a redução da cetona produzida 

durante a reação. Para este estudo empregou-se o sistema em condições 

aeróbias e anaeróbias (Tabela 2.2).  
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Células  da bactéria
(fonte de oxidorredutase e cofator)

Tampão fosfato, pH 7,5; 
20 °C; Tempo reacional

(S)-1a2a

OHO

Tabela 2.2: Redução enantiosseletiva da 4-metilacetofenona catalisada por 

oxidorredutase presentes em células da Arthrobacter sp. CCT 7749   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a Tabela 2 constatou-se resultados diferentes nas bio-

reduções sob condições de N2 e O2 (entradas 6 e 5), em que a redução 

enantiosseletiva da 4-metilacetofenona, sob atmosfera de N2, produziu 58% do 

(S)-1-(4-metilfenil)etanol com excesso enantiomérico >99%. Por outro lado, a 

reação saturada com O2 mostrou baixa conversão, apesar do excesso 

enantiomérico do (S)-4-(metilfenil)etanol ter sido >99% (entrada 5). No entanto, 

não foi observada uma diferença significativa entre as reações com O2 puro e 

atmosférico.  

Observando as Tabelas 2.1 e 2.2 pôde-se perceber um aspecto notável, pois 

a biotransformação do (R,S)-1-(4-metilfenil)etanol favoreceu a formação do (R)-



70 
 

1-(4-metilfenil)etanol (Tabela 2.1), enquanto a redução da 4-acetofenona, com 

o mesmo sistema enzimático, favoreceu a formação do (S)-1-(4-

metilfenil)etanol (Tabela 2.2). Apesar das conversões terem sido baixas nas 

bio-reduções sob condições aeróbias (£10 % em todos os casos), a formação 

do enantiômero oposto poderia explicar o excesso enantiomérico do (R)-1-(4-

metilfenil)etanol ter sido 94% sob as mesmas condições de reação.  

De acordo com esses resultados observou-se que a presença ou ausência 

de oxigênio desempenha um papel fundamental no tipo de reação que a 

Arthrobacter sp. CCT 7749 pode realizar. Com isso, percebeu-se que a 

oxidorredutase que catalisa a oxidação enantiosseletiva foi dependente de O2, 

enquanto a outra oxidorredutase responsável por catalisar a redução 

enantiosseletiva não foi dependente de oxigênio molecular.  

Com isso, vale ressaltar que a simples mudança na composição gasosa do 

sistema de reação pode levar a biotransformações enantiocomplementares.  

De acordo com essas características das oxidorredutases presentes na 

Arthrobacter sp., decidiu-se realizar diferentes desracemizações de alcoóis 

contendo silício, fósforo, estanho e boro na presença de oxigênio (Figura 2.3, 

seção 2.5.2) ou redução enantiosseletiva de cetonas contendo  esses hetero-

átomos, porém na ausência de oxigênio (Figura. 2.5, seção 2.5.3). 

 2.5.2. Desracemizações de alcoóis contendo heteroátomos catalisadas 

por oxidorredutases presentes em células da Arthrobacter sp. CCT 7749    

Nesse estudo foram empregadas células da Arthrobacter sp. CCT 7749 

como fonte de oxidorredutase, sob condições aeróbias (ar), para catalisar as 
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(R)-1b-g

Y = SiMe3, P(O)(OEt)2, SnBu3 ou Bpin
R2 = Me ou Et

R2

OH

Y

(S)-1b-g

R2

OH

Y+

Células  da bactéria
(fonte de oxidorredutase e cofator)

Tampão fosfato, pH 7,5; 
20 °C; Tempo reacional

R2

OH

Y

2b-g

R2

O

Y+

(R)-1b-g

desracemizações dos alcoóis 1b-g (Figura 2.4, seção 2.7.3), conforme Tabela 

2.3. 

Tabela 2.3: Desracemização de alcoóis contendo heteroátomos catalisada por 

oxidorredutases presentes nas células da Arthrobacter sp. CCT 7749 sob condições 

aeróbiasa 
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De acordo com os resultados apresentados na Tabela 2.3 observou-se que 

nenhum dos alcoóis de silício orto-substituídos foi oxidado nessas condições 

reacionais (entradas 3, 6, 9 e 12). No entanto, percebeu-se resultados 

semelhantes para todas às reações contendo os alcoóis de silício nas posições 

meta e para, com concentrações de cetona de 2-8% e seletividade dos (R)- 

alcoóis de 14 até >99%. Observou-se que os melhores excessos 

enantioméricos foram para os alcoóis de silício para-substituídos (entradas 1, 

4, 7 e 10), comparados aos análogos meta-substituídos (entradas 2, 5, 8 e 11).  

Também foi comprovado que o aumento do tamanho da cadeia lateral ligada 

ao átomo de carbono quiral desempenhou um papel importante para os 

excessos enantioméricos dos demais (R)-alcoóis de silício substituídos. Por 

exemplo, enquanto que os alcoóis de silício meta-substituído contendo um 

grupo metila ligado ao átomo de carbono quiral (1c) foi desracemizado para 

produzir o (R)-álcool com 96% de excesso enantiomérico (entrada 2), o seu 

análogo (1f) contendo um grupo etila no átomo de carbono quiral foi 

desracemizado para o (R)-álcool com apenas 26% de seletividade (entrada 5) 

no mesmo tempo reacional. 

Percebeu-se que o aumento no tempo reacional foi favorável somente para 

os alcoóis com o grupo etila ligado ao átomo de carbono quiral e que se 

observou um decréscimo nos excessos enantioméricos ao alterar o tempo 

reacional de 48 h (entradas 4 e 5) para 120 h (entradas 10 e 11). Este 

resultado poderia estar relacionado com outra reação favorecendo a formação 

do (S)-álcool ao mesmo tempo.  

Os alcoóis contendo fósforo e estanho (4a e 4b, respectivamente) 

apresentaram boas conversões (64 e 87%, respectivamente, entradas 13 e 14), 
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porém moderados excessos enantioméricos (34 e 22%). Como observado com 

os compostos de silício 1e e 1f, com 120 h de reação, houve pequena 

diminuição no excesso enantiomérico do (R)-álcool de fósforo, 4a (28%, 

entrada 16) e uma significante diminuição no excesso enantiomérico do (R)-

álcool de estanho, 4b (6%, entrada 17). 

Por outro lado, o álcool de boro para-substituído (4c) mostrou melhores 

resultados quando comparado com os alcoóis de fósforo e estanho, em que foi 

alcançada, após 48 h, uma conversão de 44% e um excesso enantiomérico do 

(R)-álcool de 78% (entrada 15). Com 120 h de reação houve um aumento tanto 

da conversão quanto do excesso enantiomérico (56%, 83%, respectivamente; 

entrada 18).  

Vale ressaltar que os alcoóis contendo silício e boro foram os mais 

apropriados para o processo de desracemização, catalisado por 

oxidorredutases da Arthrobacter sp., do que os alcoóis contendo estanho e 

fósforo. É evidente que diferentes fatores poderiam justificar esses resultados, 

mas do ponto de vista biocatalítico pôde-se apontar que a natureza do 

heteroátomo certamente teve um impacto na ação da oxidorredutase em 

determinados grupos funcionais.  

Também se realizou a desracemização desses alcoóis em escala 

preparativa, Tabela 2.4. 
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Tabela 2.4: Desracemização de alcoóis contendo silício, fósforo, estanho e boro em 

escala preparativa sob condições aeróbiasa. 

 

 

 

 

 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 2.4 observou-se que 

todas as reações foram mais lentas do que as realizadas em escala analítica. 

No entanto, foram obtidos bons rendimentos do alcoóis (59 e 71%) e elevados 

excessos enantioméricos, até >99% (entrada 2). 

2.5.3. Redução enantiosseletiva de cetonas contendo heteroátomos 

catalisadas por oxidorredutases presentes em células da Arthrobacter sp. 

CCT 7749  

Decidiu-se avaliar a atividade da oxidorredutase presente nas células da 

Arthrobacter sp., em condições anaeróbias, em reduções enantiosseletivas de 
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Células  da bactéria
(fonte de oxidorredutase e cofator)

Meio de cultura saturado com N2
Tampão fosfato, pH 7,5; 
20 °C; Tempo reacional

(R)-1b ou (S)-4a-c

Y

O

Y

OH

Y

O

2b ou 3a-c

+

2b ou 3a-c

Y = SiMe3, P(O)(OEt)2, SnBu3 ou Bpin

cetonas contendo heteroátomos de silício, fósforo, estanho e boro (cetonas 2b 

e 3a-c, Tabela 2.5), uma vez que essa enzima mostrou-se eficiente nos 

estudos iniciais de redução da 4-metilacetofenona, em condições anaeróbias 

2.5.1. 

 Tabela 2.5: Redução enantiosseletiva de cetonas contendo heteroátomos catalisadas 

por oxidorredutases presentes em células da Arthrobacter sp. CCT 7749 sob 

condições anaeróbiasa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 2.5 obteve-se 

elevados excessos enantioméricos dos (S)-alcoóis (>99%) em todas as 

reduções contendo heteroátomos, em condições anaeróbias, exceto a 4-

(tributilestanho)acetofenona (3b), em que não ocorreu a redução em 3 ou 24 h 

de reação (entradas 3 e 7). Isto poderia estar relacionado com a presença de 
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um grupo substituinte volumoso na cetona que possivelmente não se ajustou, 

de uma forma eficiente, no sítio ativo dessa oxidorredutase. 

Observou-se que as cetonas contendo silício e fósforo foram eficientemente 

convertidas em seus correspondentes (S)-alcoóis com apenas 3 h de reação 

(entradas 1 e 2), sendo obtidas conversões de 81% para o  (S)-álcool 1b e 89% 

para o (S)-álcool 4a e excessos enantioméricos >99% em ambos os casos. 

Percebeu-se que ao aumentar o tempo reacional para 24 h, as concentrações 

dos (S)-alcoóis também aumentaram (96 e 98%, respectivamente, entradas 5 e 

6), com excessos >99% para ambos os alcoóis. 

Por outro lado, a redução da cetona contendo o composto de boro foi 

moderadamente convertida ao seu correspondente (S)-álcool 4c com 23% de 

conversão e excesso enantiomérico >99%, com apenas 3 h de reação (entrada 

4). Com o aumento do tempo reacional para 24 h, houve um aumento na 

conversão do (S)-álcool para 53%, mantendo o excesso enantiomérico >99% 

(entrada 8). 

De acordo com esses resultados, decidiu-se realizar a redução dessas 

cetonas catalisadas pela oxidorredutase presente nas células da Arthrobacter 

sp. CCT 7749 em uma escala preparativa (Tabela 2.6).  
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Tabela 2.6: Redução enzimática de cetonas contendo heteroátomos de silício, fósforo 

e boro em escala preparativa, sob condições anaeróbiasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 2.6 percebeu-se bons 

a elevados rendimentos dos (S)-alcoóis com significativos excessos 

enantioméricos (>99% em todos os casos).  
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2.6. Conclusões  

Uma Arthrobacter sp. CCT 7749 isolada de sedimento marinho da  Antártica 

foi utilizada com sucesso como biocatalisador promíscuo para várias 

desracemizações ou reduções enantiosseletivas  de compostos contendo 

heteroátomos de silício, estanho, fósforo e boro. Nesse estudo foi-se capaz de 

realizar desracemização (R)-seletiva dos alcoóis ou redução (S)-seletiva das 

cetonas apenas alternando a composição gasosa do sistema de reação de 

aeróbia para anaeróbia, respectivamente.  

O processo de desracemização foi realizado usando uma série de alcoóis 

racêmicos contendo silício. Os melhores resultados foram obtidos para os 

alcoóis contendo silício na posição para (1b), em que (R)-álcool foi obtido com 

92% de conversão e e.e. >99%.  

Também foi observado o processo de desracemização dos alcoóis 

racêmicos contendo fósforo, estanho e boro aos correspondentes (R)-alcoóis, 

em que foram conseguidas boas conversões (até 94%) e bons excessos 

enantioméricos (até 83%). Além da redução enantiosseletiva de cetonas 

contendo silício, fósforo e boro aos correspondentes (S)-alcoóis com boas a 

excelentes conversões (até 98%) e excelentes excessos enantioméricos (>99% 

em todos os casos).  

As reações de desracemização realizadas em escala preparativa mostraram 

ser um protocolo eficiente para alcançar (R)-alcoóis de silício, fósforo, estanho 

e boro, com bons rendimentos e excessos enantioméricos (até >99%).  

A redução enantiosseletiva de cetonas contendo silício, fósforo e boro foi 

ainda melhor do que o processo de desracemização, em que foram alcançados 
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bons a excelentes rendimentos (81-97%) e excelentes excessos 

enantioméricos (> 99% em todos os casos) para o (S) -álcool. 
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2.7. PARTE EXPERIMENTAL  

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Química Fina e 

Biocatálise (LQFB) do Instituto de Química- Universidade de São Paulo (IQ-

USP)- São Paulo. 

2.7.1. SOLVENTES E REAGENTES 

Os reagentes e solventes utilizados no desenvolvimento dos trabalhos dos 

capítulos 2 e 3 estão representados na Tabela 2.7. 

Tabela 2.7: Relação dos reagentes e solventes utilizados nesse trabalho com as 

respectivas procedências e grau de pureza. 
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Tabela 2.7 continuação 
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2.7.2. MATERIAIS E MÉTODOS  

2.7.2.1. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS QUE FORAM UTILIZADOS 

Os materiais e equipamentos que estão listados abaixo foram empregados 

na metodologia desenvolvida nos capítulo 2 e/ou 3.  

· Espectros de RMN foram obtidos em aparelhos de Ressonância Magnética 

Nuclear Bruker Modelo Avance III 300 e 500 ou Varian Gemini 200 e 300. O 

solvente utilizado foi o clorofórmio deuterado (CDCl3). Os deslocamentos 

químicos (δ) para RMN 1H estão referenciados ao padrão interno 

tetrametilsilano (0 ppm). E para RMN 13C os deslocamentos químicos estão 

referenciados ao clorofórmio deuterado (77,0 ppm). Deslocamentos 

químicos estão apresentados em ppm e as constantes de acoplamento (J) 

em Hertz; 

· Cromatógrafo em fase gasosa CG/DIC da marca Shimadzu GC-17A 

equipado com um autoinjetor AOC20i e uma coluna capilar quiral de 

ciclodextrina (Chirasil-Dex CB β-cyclodextrin; 25 m x 0,25 mm); 

· Para medida da rotação óptica foi utilizado o polarímetro de marca Jasco 

DIP-378 (cubeta de 1 dm); 

· Os espectros de massas foram obtidos em um CG/EM da marca Shimadzu 

P5050A equipado com coluna capilar de sílica fundida da marca J&W 

Scientific DB-5 (30 m x 0,25 mm x 0,25 µm);  

· Os espectros no infravermelho foram obtidos em um espectrômetro 

BOMEM MB 100 as freqüências de absorção estão expressas em cm-1; 

· Os solventes foram utilizados com grau de pureza P.A. ou destilados 

conforme a necessidade seguindo procedimentos descritos em literatura 
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(ARMAREGO, 1996);  

· Capela de fluxo laminar Fisher Hamilton Class II Biological Safety Cabinet. 

· Placas de cromatografia em camada delgada (folhas de alumínio 60 F254 

Merck); 

· Autoclave Vertical Phoenix para esterilização de matérias e vidrarias; 

· Incubadora refrigerada com agitação Tecnal TE-421; 

· Sílica (230-400 mesh) para cromatografia em coluna; 

· Espectrofotômetro BIOSPECTRO - modelo SP-220. 

· Microscópio TECNAL – modelo Bell photonics. 

· Centrífuga HERMLE- modelo Z200A. 

· Centrífuga EPPENDORF- modelo 5810 R 

· Agitador de tubos PHOENIX- modelo AP 56 

· Agitador de tubos EPPENDORF- modelo Thermomixer comfort 

· French Press Cell Press – modelo  Sim Aminco 

· Ultra-turrax- modelo T 25 basic IKA-Werke) 

· Ultrassom- modelo Branson Digital Sonifier, modelo 250 

· AKTA Purifier- GE Healthcare- UPC 900 

· Infors HT Ecotron Shaking Incubator  

2.7.3. DESRACEMIZAÇÃO E REDUÇÃO ENANTIOSSELETIVAS DE 

COMPOSTOS DE SILÍCIO, ESTANHO, FÓSFORO E BORO CATALISADA 

POR OXIDORREDUTASE EM CÉLULAS ÍNTEGRAS DA ARTHROBACTER 

SP. CCT 7749    

Este trabalho foi realizado em colaboração com o aluno de doutorado 
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Dayvson José Palmeira de Sousa (IQ-USP), em que o mesmo sintetizou e 

caracterizou os alcoóis e cetonas empregados nos ensaios enzimáticos 

[PALMEIRA et al. 2011], além de participar ativamente desses ensaios. 

A Figura 2.1 mostra os alcoóis empregados nas reações de desracezimação 

e a Figura 2.2 mostra as cetonas usadas nas reduções enantiosseletivas.  

 

 

 

 

Figura 2.1: Alcoóis selecionados para as reações de desracemização 

 

 

 

 

Figura 2.2: Cetonas selecionadas para as reduções enantiosseletivas. 
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2.7.4. ISOLAMENTO INDUZIDO DA ARTHROBACTER SP 

A Arthrobacter sp., contendo uma oxidorredutase ativa, utilizada no presente 

estudo foi isolada a partir de amostras de sedimento marinho coletadas na 

Península Antártica (Baia do Almirantado, Ilha Rei Jorge, Antártica em 2008). 

Amostras de diferentes ambientes foram colocadas no meio de cultura MCBE7 

contendo um composto orgânico (R,S)-1-feniletanol como fonte de carbono 

[ARAÚJO 2010]. 

2.7.5. CARACTERIZAÇÃO TAXONÔMICA DA ARTHROBACTER SP. 

Para este propósito contou-se com o apoio do grupo de pesquisa da 

Professora Dra. Vivian Pellizari do Instituto de Oceanografia da Universidade de 

São Paulo (IO-USP). 

A identificação taxonômica da bactéria foi realizada através de 

sequenciamento do gene 16S do DNA ribossomal [ARAÚJO et al. 2011].  

2.7.6. MEIOS DE CULTURA 

· MCBE7 (pH = 7,0) = (R,S)-1-(fenil)-etanol (1 mmol, 0,122 g, 122 mL), 

K2HPO4 (0,2%, 2,0 g), KH2PO4 (0,1%, 1,0 g) , MgSO4.7H2O (0,04%, 0,4 

g), NH4Cl (0,04%, 0,4 g), extrato de carne (Oxoid) (0,025%, 0,25 g), 

peptona (Oxoid) (0,025%, 0,25 g), agar (Oxoid) (2,0%, 20,0 g, quando 

necessário). 

· Caldo Nutriente (NB) = 3,0 g Extrato de carne (Oxoid) e 5,0 g de peptona 

bacteriológica (Oxoid) suplementado com (R,S)-1-(4-metilfenil)etanol 

(100 mmol / L). 
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As quantidades dos reagentes são indicadas por litro de água destilada. 

 2.7.6.1. PRÉ-INÓCULO: ATIVAÇÃO DA ARTHROBACTER SP. 

Transferiu-se a Arthrobacter sp. CCT 7749 do meio de cultura sólido ao meio 

de cultura líquido (MCBE7), com o auxílio de uma alça de platina, e adicionou-

se a solução do indutor [(R,S)-1-(fenil)etanol- 100 mmol/L]. Incubou-se por 48 h 

a 20°C sob agitação orbital, 160 rpm. 

2.7.6.2. INÓCULO: CRESCIMENTO DA ARTHROBACTER SP. CCT 7749 

PARA OBTENÇÃO DE MASSA CELULAR  

Transferiu-se 100 mL do pré-inóculo a um frasco Erlenmeyer de 2 L 

contendo 1 L de meio de cultura NB e adicionou-se 10 mL da solução do 

indutor [(R,S)-1-(fenil)etanol, 100 mmol/L]. Incubou-se por 48 h a 20 °C sob 

agitação orbital, 160 rpm. 

2.7.6.3. CENTRIFUGAÇÃO: SEPARAÇÃO DAS CÉLULAS DA 

ARTHROBACTER SP. CCT 7749    

O meio de cultura contendo as células (1000 mL) foi centrifugado a 5000 rpm 

(10 °C por 20 minutos). Durante a centrifugação houve a formação de uma 

massa celular que ficou depositada no fundo do tubo da centrífuga, o 

sobrenadante foi descartado e as células foram usadas nos ensaios 

subsequentes.  
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2.7.6.4. REAÇÕES DE OXIDAÇÃO E REDUÇÃO ENANTIOSSELETIVAS EM 

CONDIÇÕES AERÓBIAS  

Os substratos (40 µL de uma solução 0,25 mol/L em DMF) foram 

adicionados, sob condições estéreis, em microplaca de polipropileno (24 poços, 

volume individual de 10 mL) contendo 164 mg de células úmidas suspensas 

em 2 mL de solução tampão fosfato (pH 7,0; 100 mmol/L) à 20 °C e 400 rpm 

(agitador orbital), sob ar ou O2 concentrado em diferentes tempos reacionais.  

Após o término da reação, adicionou-se éter metil tert-butílico (2 mL) a cada 

poço da microplaca e a mistura de reação foi extraída por agitação (tubo falcon 

15 mL), seguida por centrifugação (6000 rpm, 1 min). Transferiu-se 1 mL da 

fase orgânica a um frasco de vidro (2 mL) para análise em cromatografia 

gasosa (ver Seção 2.7.6.9). 

2.7.6.5. REAÇÕES DE OXIDAÇÃO E REDUÇÃO ENANTIOSSELETIVAS EM 

CONDIÇÕES ANAERÓBIAS  

Adicionaram-se 328 mg de células úmidas, suspensas em 2 mL de solução 

tampão fosfato (pH 7,0; 100 mmol/L), em um tubo de vidro esterilizado e 

selado, em que a atmosfera de gás do recipiente foi saturada com N2 durante 1 

h antes da reação. Em seguida, o substrato (40 µL de uma solução 0,25 mol/L 

em DMF) foi adicionado e a reação foi realizada à temperatura ambiente, 700 

rpm (agitador orbital), atmosfera de N2 em diferentes tempos reacionais. A 

mistura de reação foi extraída por agitação com éter metil tert-butílico (2 mL), 

seguido por centrifugação (6000 rpm, 1 min). Transferiu-se 1 mL da fase 

orgânica a um frasco de vidro (2 mL) para análise em cromatografia gasosa 
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(ver Seção 2.7.6.9). 

2.7.6.6. REAÇÕES EM ESCALA PREPARATIVA 

As células bacterianas foram obtidas da mesma maneira como descrito na 

Seção 2.7.6. 

2.7.6.7. REAÇÃO DE DESRACEMIZAÇÃO EM CONDIÇÕES AERÓBIAS  

O álcool racêmico apropriado (0,5 mmol) diluído em dimetilformamida (2 mL) 

foi adicionado, sob condições estéreis, em um frasco Erlenmeyer (500 mL) 

contendo 8,2 g de células microbianas suspensas em 100 mL de solução 

tampão fosfato (pH 7,0; 100 mmol/L) à 20 ° C e 400 rpm (shaker), durante 120 

h. A mistura da reação foi extraída usando um aparelho de extração contínua 

líquido-líquido com diclorometano como solvente (300 mL). A fase orgânica foi 

seca com MgSO4 e o solvente evaporado sob pressão reduzida. Os produtos 

foram purificados por cromatografia em coluna, utilizando n-hexano/acetato de 

etila como eluente. 

2.7.6.8. REAÇÃO DE REDUÇÃO ENANTIOSSELETIVA EM CONDIÇÕES 

ANAERÓBIAS  

Adicionaram-se 16,4 g de células microbianas, suspensas em 2 mL de 

solução tampão fosfato (pH 7,0; 100 mmol/L), em um balão de fundo redondo 

(500 mL) esterilizado e selado, em que a atmosfera de gás do recipiente foi 

saturada com N2 durante 1 h antes da reação. Em seguida, a cetona 

apropriada (0,5 mmol) diluída em dimetilformamida (2 mL) foi adicionada em 
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condições estéreis e a reação foi realizada à temperatura ambiente, a 700 rpm 

(agitador orbital), atmosfera de N2, durante 120 h. A mistura da reação foi 

extraída usando um aparelho de extração contínua líquido-líquido com 

diclorometano como solvente (300 mL). A fase orgânica foi seca com MgSO4 e 

o solvente evaporado sob pressão reduzida. Os produtos foram purificados por 

cromatografia em coluna, utilizando n-hexano/acetato de etila como eluente. 

2.7.6.9. AVALIAÇÃO DAS REAÇÕES BIOCATALÍTICAS 

Os excessos enantioméricos (e.e.) dos alcoóis quirais e seus derivados 

(forma acetilada) foram medidos por análise em GC quiral. A análise foi 

realizada em uma coluna de β-ciclodextrina (25 m x 0,32 mm × 0,25 µm, Varian 

CP-Chirasil-DEX CB).  

Condições GC (gás de arraste H2, 167 kPa): injetor de 220 ° C; detector 220 ° 

C.  

Isotérmicas e tempo de retenção (tR) dos compostos: 

  

· 4-metil-acetofenona (2a): 115 ºC, tR = 1,65 min 

· 4-acetilfeniltrimetilsilano (2b): 128 ºC, tR = 4,50 min 

· Dietil-(4-metilfenil)fosfonato (3a): 160 ºC, tR = 10,34 min 

· 4-acetilfeniltributilestanana (3b): 180 ºC, tR = 16,51 min 

· 1-(4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil)etanona (3c): 160 ºC, 

tR = 5,92 min 

· (R,S)-1-(4-metilfenil)etanol (1a): 115 ºC, tR = 2,44 min para (R) e 2,69 min 

para (S) 
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· (R,S)-1-(4-trimetilsilil-fenil)etanol (1b): 128 ºC, tR = 7,01 min para (R) e 

7,47 min para (S) 

· (R,S)-Dietil 4-(1-hidroxietil)-fenil-fosfonato (4a): 160 ºC, tR = 22.24 min 

para (R) e 23,12 min para (S) 

· (R,S)-1-[4-(tributilestanil)fenil]etanol (4b) (forma acetilada): 180 ºC, tR = 

18,36 min para (–) e19,25 min para (+) 

· 1-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]etanol (4c) (forma 

acetilada): 160 ºC, tR = 9,12 min para (R) e 8,69 min para (S). 

O excesso enantiomérico foi definido como a proporção de {(| [R] - [S] |) / 

([R] + [S])} x 100%, onde [R] e [S] são as concentrações dos enantiômeros (R) 

e (S), respectivamente. 

2.7.6.10. CONFIGURAÇÃO ABSOLUTA  

A configuração absoluta dos (R)- ou (S)-alcoóis contendo silício e boro foram 

determinadas por comparação entre os sinais das rotações específicas 

medidas como descritos na literatura [ANDRADE, BARCELLOS 2009; 

BARCELLOS et al. 2011; PALMEIRA et al. 2011]. 

A configuração absoluta dos (R)- ou (S)-alcoóis contendo fósforo foram 

determinadas por derivatização dos (1-(4-bromofenil)etoxi)trimetilsilano 

enantiopuro apropriada usando a mesma metodologia como descrito na seção 

2.7.6.9 e na literatura [PALMEIRA et al. 2011]. 
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Capítulo 3___________ 

 

_________________ 

Decidiu-se purificar uma oxidorredutase presente na Arthrobacter sp. CCT 

7749 baseado no seu potencial biocatalítico, como mostrado no capítulo 2. 

Outro fator determinante para este estudo foi o número pequeno de relatos de 

purificação de oxidorredutases obtidas de bactérias psicrofílicas, em que o seu 

isolamento ocorreu diretamente do micro-organismo sem passar por processos 

de engenharia bioquímica, uma vez que esse estudo necessitaria de condições 

especiais.  

3.1. PURIFICAÇÃO DE PROTEÍNAS 

O nível de purificação de uma proteína depende primariamente do uso a que 

se destina. Sendo assim, purificação destinada a estudos acadêmicos são 

geralmente extensivas e somente pequenas quantidades de proteínas ativas 

são necessárias; nestes casos custo e tempo têm importância secundária. Já 

proteínas utilizadas em aplicações industriais, como na indústria de alimentos e 

detergentes, são obtidas em grandes quantidades e a pureza é considerada 

secundária quando comparada aos custos. Por outro lado, para aplicações 

terapêuticas, alta pureza  é fundamental, obtendo-se quantidades relativamente 

pequenas  [LIMA 2001; KARP 2005].  

3. Purificação da Oxidorredutase 

da Arthrobacter sp. 



95 
 

A purificação de proteína é dependente do número de etapas empregadas 

no processo e do uso do produto final. Perde-se atividade em cada etapa de 

purificação, por isso, para aumentar o rendimento, um número mínimo de 

etapas deve ser efetuado [LIMA 2001; KARP 2005]. 

A escolha das técnicas a serem empregadas está vinculada às propriedades 

moleculares inerentes a cada proteína; sendo assim, a combinação correta de  

várias etapas que exploram estas propriedades permitirá a purificação a partir 

de uma mistura. Inicialmente, quase sempre, é desejável reduzir o volume, e 

para isto é frequentemente utilizada a precipitação fracionada com sais ou 

solventes orgânicos. Posteriormente são utilizadas técnicas que exploram 

interações eletrostáticas, como por exemplo cromatografia de troca iônica e 

para as etapas finais o objetivo, quase sempre, é um aumento de resolução, e 

para isso se utiliza técnica de cromatografia em gel e cromatografia por 

afinidade. Frequentemente são necessários vários testes do tipo tentativa e 

erro para se estabelecer as condições ideais e o método mais efetivo para o 

rendimento e o número de etapas para a purificação almejada [LIMA 2001; 

KARP 2005]. 

A primeira etapa da purificação é a obtenção de um extrato (extrato bruto) 

contendo a enzima na forma solúvel. Sua preparação dependerá se a proteína 

de interesse é extra ou intracelular. Para uma proteína extracelular as células 

devem ser removidas para as etapas subsequentes, no entanto, deve-se ter o 

cuidado para não lisar as células, o que poderia causar uma contaminação 

desnecessária. Já para as proteínas intracelulares existe necessidade do 

rompimento celular e para isso, algumas vezes, faz-se necessário um pré-
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tratamento, como remoção de gorduras ou homogenizar o tecido [LIMA 2001; 

NEVES 2003; KARP 2005]. 

Os principais métodos utilizados para o rompimento celular são 

apresentados no item 3.1.1. 

3.1.1. MÉTODOS EMPREGADOS NO ROMPIMENTO CELULAR 

3.1.1.1. Agitação com abrasivos 

O moinho de bolas é utilizado para romper células microbianas, fungos 

filamentosos e microalgas, o qual é constituído por uma câmara cilíndrica 

fechada, horizontal ou vertical, um sistema de refrigeração e um eixo que gira 

em alta rotação. Nessa câmara são adicionadas esferas de vidro e células em 

suspensão. Ao longo do eixo de rotação estão distribuídos um ou mais discos 

ou hastes que giram em alta velocidade e provocam atrito entre as esferas e as 

células intactas e causam rompimento celular. O rompimento ocorre devido à 

força de cisalhamento aplicada pelas esferas de vidro contra a parede celular 

das células. As condições de rompimento nesse equipamento são facilmente 

controláveis e a eficiência do processo depende da geometria da câmara de 

rompimento, do tipo de agitador, do tamanho das esferas, concentração 

celular, velocidade de alimentação e da temperatura [FONSECA 2002].  

As câmaras horizontais são mais eficientes porque comportam maiores 

cargas de esferas e abrigam mais esferas de diâmetros reduzidos. Nas 

câmaras verticais a vazão de fluido é na direção ascendente e ocorre a 

fluidização das esferas. As esferas devem ocupar entre 80 e 85% do volume da 

câmara horizontal e entre 50 e 60% se a câmara for vertical [FONSECA 2002]. 
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A velocidade do agitador influencia o número de contato entre as células e 

as esferas e quanto maior a velocidade de rotação, mais rápido é o rompimento 

celular. O tipo de agitador também influencia a eficiência de rompimento. Os 

agitadores podem estar dispostos no eixo central ou fora dele, perpendicular ou 

oblíquo. Para auxiliar na agitação eles podem conter fendas, pequenos cortes 

ou furos [FONSECA 2002]. 

O material mais utilizado nas esferas é o vidro, mas também são usados 

materiais como o aço, inox e a cerâmica [NUMANOGLU, SUNGUR 2004]. 

A fração de células rompidas diminui com o aumento do fluxo de 

alimentação do moinho, pois diminui o tempo de residência no rompedor. O 

fluxo ótimo de alimentação depende da velocidade do agitador, da carga das 

esferas, da geometria do equipamento e das propriedades do micro-organismo 

[MEDEIROS 2008]. 

As temperaturas de operação em processos de rompimento celular devem 

ser controladas para prevenir a destruição da biomolécula-alvo. Neste processo 

é liberada grande quantidade de calor [MEDEIROS 2008]. 

 Usa-se também o Dyno-Mill que é um moinho de bolas com recipiente de 

moagem horizontal para melhor ruptura celular em um sistema completamente 

fechado, trabalhando de forma contínua e descontínua. Nesse processo há 

geração de calor, sendo assim, o aparelho deve trabalhar em câmera fria ou 

refrigerada com água fria, através de uma camisa. Essa técnica é adequada 

para micro-organismos que oferecem resistência ao rompimento por outros 

métodos, sendo particularmente eficaz no caso de fungos filamentosos 

[REHACEK, SCHAEFER 2003].  
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3.1.1.2. Através de “mixers” e liquidificadores 

Aparelho feito de aço inoxidável para facilitar o congelamento e assim 

minimizar o aquecimento gerado pelo atrito e pelo próprio motor. Órgãos e 

tecidos animais são homogeneizados facilmente com esses aparelhos, que não 

são adequados para rompimento de células microbianas. Dependendo das 

células, até mesmo algumas bactérias são susceptíveis ao tratamento com 

aparelhos do tipo “polytron”, que munidos de uma haste de aço inoxidável com 

uma grade na ponta, trabalham em altas velocidades, provocando efeitos de 

cisalhamento e impacto das células entre as lâminas e a grade [LIMA 2001; 

KARP 2005]. 

3.1.1.3. Congelamento e descongelamento 

Nesse processo há a formação intracelular de grandes cristais de gelo que 

podem perfurar a célula e provocar seu total rompimento ou lesioná-la a ponto 

de formar poros permeáveis à biomolécula-alvo. Os fatores que influenciam 

nesse processo são o tipo e a idade da célula, temperatura e velocidade dos 

ciclos de congelamento/descongelamento. Este método é simples e indicado 

para o rompimento de patógenos, mas é um processo demorado, de custo 

elevado e inadequado para biomoléculas sensíveis ao congelamento [GEIGES 

1996].  

3.1.1.4. Homogeneizador ultrassônico 

 É o método mais utilizado em escala de laboratório e ocorre quando ondas 

sonoras, com freqüência da ordem de 20 kHz, são convertidas em vibrações. 
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Essas vibrações formam bolhas muito pequenas que ao se chocarem geram 

ondas de choque que circulam pelo meio líquido e resulta em impacto e 

aumento da tensão de cisalhamento, com consequente rompimento celular. 

3.1.1.5. Ultrassom 

O rompimento ultrassônico tem sido aplicado em diversos processos de 

separação, seja como uma etapa de pré-tratamento ou como processo integral.  

As ondas ultrassônicas são aquelas cuja frequência está por volta de 16 Hz. A 

maior parte das ondas ultrassônicas é dissipada no sistema líquido através de 

bolhas de cavitação, as quais formam uma espécie de campo, onde ocorre 

aumento de massa e consequente transferência de calor para o meio líquido, 

produzindo um gradiente de velocidade e a criação de uma força capaz de 

romper as células e liberar as enzimas [BOSSIO et al. 2008].  

O uso do ultrassom para o rompimento em larga escala é inviável, pois é 

necessário utilizar grande quantidade de sondas dispostas em série e instalar 

um eficiente sistema de refrigeração [FONSECA 2002; NEVES 2003].  

3.1.1.6.  Choque osmótico 

Enzimas podem ser liberadas de plantas, células animais e bactérias Gram 

negativas, utilizando-se esta técnica, que é bastante apropriada para enzimas 

localizadas na região periplástica. As células são recolhidas do meio de cultivo 

por centrifugação e suspensas em solução tamponada contendo 20% de 

sacarose. Após o equilíbrio (cerca de 30 minutos), centrifuga-se novamente e 

ressuspende-se os sedimentos celulares em água pura a 4° C. Utilizando-se 
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essa técnica, quando possível, evitam-se etapas adicionais de purificação, 

porque o extrato resultante tem pouca contaminação. Esse método não é 

adequado para bactérias gram positivas, porque essas bactérias têm alta 

pressão osmótica interna [CHARM, MATTEO 1971; LIMA 2001; KARP 2005].  

3.1.1.7. Tratamento alcalino 

Os compostos alcalinos mais utilizados são amônia e hidróxido de sódio, 

porque causam inativação de patógenos ou micro-organismos geneticamente 

modificados durante o rompimento. 

Quando a proteína desejada é estável em pH alcalino (em torno de 11), esse 

método torna-se adequado, devido ao baixo custo. Além disso, as proteases 

são rapidamente inativadas, também ocorrendo à eliminação de pirogênio. O 

primeiro passo depois de recolher as células por centrifugação é elevar o pH 

para 11,5 com NaOH e esperar por 30 minutos, depois disso, reduz-se o pH 

para 6,5 com ácido acético e centrifuga-se novamente. A geração de poluentes 

é a principal desvantagem no uso de álcalis em rompimento celular [WISEMAN 

1985; LIMA 2001; KARP 2005]. 

3.1.1.8.  Uso de detergentes e solventes 

Os detergentes agem dissolvendo a membrana celular e assim liberam os 

componentes intracelulares. São frequentemente utilizados sais biliares, 

laurilsulfato de sódio, dodecilsulfato de sódio (SDS) e triton. Sua ação é muito 

dependente do pH e temperatura, motivo pelos quais cuidados redobrados 
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devem ser tomados com respeito a desnaturação e precipitação [NEVES 

2003].  

Os solventes podem ser empregados como desidratantes químicos das 

células. Esse procedimento é indicado só para biomoléculas que não sejam 

desnaturadas na presença do solvente empregado. O tratamento das células 

com solvente, como acetona que inicia e estimula a autólise, pode ser utilizado 

para obtenção do extrato bruto, a partir do autolisado de leveduras 

[NUMAGOGLU, SUNGUR 2004].  

3.1.1.9.  Enzimas hidrolíticas de parede  

É um método suave e seletivo para o rompimento de paredes celulares. 

Como o custo dessas enzimas é relativamente alto, seu uso se limita a 

pequena escala. Dentre as enzimas mais utilizadas estão: tripsina, 

neuroaminidase e lisozima. Esta última, a mais utilizada e que catalisa a 

hidrólise de ligações β-1-4-glicosídicas da parede de bactérias Gram positivas 

[WISEMAN 1985; LIMA 2001; KARP 2005].  

  As bactérias Gram negativas podem ser tratadas com EDTA para aumentar 

a susceptilidade à lisozima. Existem preparados comerciais de enzimas líticas 

apropriadas ao uso com leveduras e fungos filamentosos, tais como 

preparadas pelas Novozymes. As desvantagens desse tipo de tratamento é o 

relativo alto custo e o fato dessas enzimas terem de ser removidas 

posteriormente [WISEMAN 1985; LIMA 2001; KARP 2005]. 
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3.1.1.10.  Homogeneizador a alta pressão 

 É o método mais utilizado para a lise celular e é adaptado às indústrias de 

laticínios. Esse tipo de rompimento provoca aumento da temperatura do meio. 

O calor gerado no processo pode aumentar a temperatura da suspensão em 

1,5 °C para cada 1000 psi de pressão de operação. Esse homogeneizador é 

constituído por pistões projetados para aplicar altas pressões, forçando a 

passagem da suspensão celular por um orifício estreito seguido de colisão 

contra uma superfície rígida e imóvel em uma câmara à pressão atmosférica, 

ou colisão contra um segundo fluxo sob pressão elevada. A redução 

instantânea da pressão associada ao impacto provoca o rompimento celular 

sem danificar biomoléculas. O rompimento das células ocorre de acordo com 

fatores que atuam simultaneamente sobre as células, como cavitação, 

turbulência e cisalhamento [CHISTI, YOUNG 1986; NAGLAK et al. 1990].  

3.1.1.11. Termólise  

Nessa técnica a suspensão celular pode ser aquecida em banho 

termostatizado, com injeção de vapor direto, em tambor rotativo ou em spray-

drier. Método utilizado no rompimento de algas, fungos filamentosos, leveduras 

e bactérias destinadas à produção de proteína. Este método gera fragmentos 

celulares com maiores dimensões e facilmente removíveis por filtração ou 

centrifugação [HEDENSKOG, MOGREN 1973].  
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3.1.1.12. Ultra-turrax 

A ruptura da parede celular empregando o ultra-turrax pode ocorrer devido à 

elevada velocidade de rotação do rotor, em que a substância a ser processada 

é automaticamente aspirada axialmente para dentro de um cabeçote de 

dispersão e, em seguida, espremida radialmente pelas aberturas do conjunto 

rotor/estator. Devido às elevadas forças de aceleração, o material fica exposto 

às forças de cisalhamento muito grandes. Na fenda de cisalhamento entre o 

rotor e o estator surgem adicionalmente fortes turbulências que garantem a 

perfeita mistura da solução. 

3.2. TÉCNICAS DE PURIFICAÇÃO DE PROTEÍNAS 

Entre os métodos modernos de purificação de proteínas, a cromatografia 

ocupa um lugar de destaque devido à facilidade com que efetua separação, 

identificação e quantificação das espécies químicas, por si mesma ou em 

conjunto com outras técnicas instrumentais de análise, como a 

espectrofotometria ou a espectrometria de massas.  

A cromatografia é um método físico-químico de separação dos componentes 

de uma mistura realizada através da distribuição desses componentes em duas 

fases, que estão em contato íntimo. Uma das fases permanece estacionária, 

enquanto a outra se move através dela. Durante a passagem da fase móvel 

sobre a fase estacionária, os componentes da mistura são distribuídos pelas 

duas fases, de tal forma, que cada um deles é seletivamente retido pela fase 

estacionária, o que resulta em migrações diferenciais desses componentes 

[KARP 2005; COLLINS et al. 2006]. Separação cromatográfica de misturas de 
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proteínas tornou-se um dos meios mais eficazes e mais amplamente utilizados 

para purificação de proteínas individuais [CUATRECASAS, WILCHEK 1968].   

Propriedades gerais das proteínas são usadas para isolá-las uma das 

outras ou de contaminantes. Pequenas diferenças entre várias proteínas, tais 

como tamanho (Filtração em gel), carga (Cromatografia de troca iônica), 

hidrofobicidade (Cromatografia de interação hidrofóbica e Fase reversa) e 

especificidade de ligante (Cromatografia por afinidade) são utilizadas para 

purificar as proteínas [KARP 2005]. Em um processo típico de cromatografia, 

inicialmente ocorre à adsorção do produto ao adsorvente, enquanto que as 

impurezas não. Além disso, as proteínas fracamente ligadas são removidas por 

lavagem antes que as condições sejam alteradas para que a proteína alvo seja 

eluída. Várias versões de cromatografia líquida, diferindo principalmente no tipo 

de fase estacionária, são utilizadas para a purificação de proteínas 

[CUATRECASAS, WILCHEK 1968].   

Nesse estudo foram utilizadas três dessas técnicas de purificação: a 

cromatografia de troca iônica, interação hidrofóbica e afinidade. 

3.2.1. Cromatografia de troca iônica 

A Cromatografia por troca iônica é um método de absorção que se baseia na 

interação eletrostática entre o soluto e a fase estacionária, buscando o 

equilíbrio de troca entre íons em solução e íons de mesmo sinal na superfície 

de um sólido que deve ser insolúvel e de alto peso molecular. A amostra a ser 

separada é geralmente uma solução aquosa contendo íons orgânicos e 

inorgânicos; na superfície da fase estacionária cátions e ânions são 

covalentemente ligados e íons são trocados com a fase móvel, separando 
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assim os íons que não interagem com a resina daqueles que se ligam com os 

grupos carregados [SKOOG et. al. 2002]. 

A fase estacionária utilizada neste método, geralmente, é uma resina de 

poliestireno entrecruzada com divinilbenzeno na qual são ligados os grupos 

iônicos. As trocas podem ser catiônicas ou aniônicas que depende da natureza 

da fase estacionária. Os ligantes mais comuns para as resinas trocadoras de 

cátions são os ânions sulfonatos (-SO3
-) e carboxilatos (-COO-) e para as 

resinas com trocadores de ânions são as que contêm sal de amônio 

quartenário (-NR3
+) e primários (-NH3

+). Os aminoácidos carregados 

positivamente ou negativamente possuem contra-íons que são deslocados por 

íons de carga similar da fase móvel. Nas trocas catiônicas as resinas possuem 

ligantes com cargas negativas e contra-íons com carga positiva, de forma que 

os resíduos de aminoácidos carregados positivamente sejam trocados pelos 

cátions da fase móvel; nas trocas aniônicas, ocorre o contrário, os ligantes da 

resina têm carga positiva e o contra-íon tem carga negativa permitindo a troca 

destes com a fase móvel [COLLINS; GUIMARÃES, 1997; SKOOG et. al., 

2002]. 

O princípio de uma separação de troca aniônica pode ser visualizado na 

Figura 3.1.  
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Figura 3.1: Princípios de uma separação de troca aniônica [HEALTHCARE 2007]. 

A cromatografia de troca iônica foi introduzida em 1960, e continua a ter um 

papel importante na separação e purificação de biomoléculas [WEISS 2004a]. 

Hoje em dia, essa técnica é mais utilizada para a purificação de proteínas, 

peptídeos, ácidos nucléicos e outras biomoléculas carregadas [WEISS 2004a]. 

Sendo capaz de separar espécies moleculares que têm apenas pequenas 

diferenças em suas propriedades de carga, por exemplo, proteínas que diferem 

por um aminoácido carregado. Estas características tornam a cromatografia de 

troca iônica bem adequada para a captura, à purificação intermediária ou 

passos de polimento de um protocolo de purificação. Essa técnica é utilizada 
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para purificação desde micro-escala à purificação de quilogramas de produto 

[SIMON 2001; WEISS 2004b; COLLINS et al. 2006; JONSON 2011].  

3.2.2. Cromatografia de interação hidrofóbica 

A cromatografia de interação hidrofóbica separa as biomoléculas, sob 

condições relativamente suaves, de acordo com diferenças na sua 

hidrofobicidade. 

Essa técnica é amplamente utilizada na purificação de proteínas, como um 

complemento de outras técnicas que separam as proteínas de acordo com a 

quantidade da carga, ou de reconhecimento bioespecífico. A cromatografia de 

interação hidrofóbica é um passo seguinte, ideal quando as amostras forem 

submetidas à precipitação com sulfato de amônio ou após a separação por 

cromatografia de troca iônica. Em ambas as situações, a amostra contém uma 

concentração elevada de sal e pode ser aplicada diretamente na coluna de 

cromatografia de interação hidrofóbica com pouca ou nenhuma preparação 

adicional. O nível elevado de sal aumenta a interação entre os aminoácidos 

hidrofóbicos da proteína e do meio de cromatografia. Durante a separação, as 

proteínas são eluídas em volumes menores, assim concentrando a amostra de 

forma que ela possa ir diretamente para a filtração em gel, ou, depois de uma 

troca de tampão, a uma separação de troca iônica [SIMON 2001; WEISS 

2004b; COLLINS et al. 2006; JONSON 2011].  

A cromatografia de interação hidrofóbica pode ser empregada para a 

purificação de captura, ou passos de polimento intermédio de um protocolo de 

purificação, podendo ser usada na purificação em pequena e grande escala 

[SIMON 2001; WEISS 2004b; COLLINS et al. 2006; JONSON 2011].  
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O meio da cromatografia de interação hidrofóbica se divide em dois grupos, 

em função das suas interações com os componentes da proteína. Cadeia 

alquila linear (butila, octila, éter, isopropila) que mostra um caráter hidrofóbico 

"puro", enquanto que os ligantes arilas (fenila) mostram um comportamento de 

modo misto em que ambas as interações hidrofóbicas e aromáticas, bem como 

a falta de carga, desempenham um papel nas propriedades cromatográficas 

finais [SIMON 2001; WEISS 2004b; COLLINS et al. 2006; JONSON 2011].  

As matrizes de cromatografia de interação hidrofóbica são feitas de 

poliestireno com divinilbenzeno, produzindo esferas pequenas e porosas que 

facilitam a separação das proteínas com elevadas taxas de fluxo. Também 

existem as matrizes de sefarose que se baseiam em cadeias hidrófilas de 

agarose, dispostas em feixes e com diferentes graus de reticulação entre as 

cadeias para se obter uma variedade de matrizes rígidas, macroporosas com 

boa capacidade de ligação. A matriz mais adequada pode ser escolhida de 

acordo com o grau de resolução e capacidade de ligação [SIMON 2001; 

WEISS 2004b; COLLINS et al. 2006; JONSON 2011].  

A porosidade da matriz proporciona uma elevada área de superfície interna, 

enquanto que o ligante tem um papel significativo na hidrofobicidade final do 

meio. O meio é aplicado em uma coluna de modo a formar um leito 

compactado. A interação entre a proteína e o meio é promovida por 

concentrações salinas moderadamente elevadas, tipicamente 1-2 mol/L de 

sulfato de amônio ou 3 mol/L de NaCl [SIMON 2001; WEISS 2004b; COLLINS 

et al. 2006; JONSON 2011].  

O tipo de sal e a concentração necessária de tampão de partida são 

escolhidos para assegurar que as proteínas de interesse liguem-se no meio e 
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as outras proteínas menos hidrofóbicas e as impurezas passem diretamente 

através da coluna. As proteínas são eluídas através da diminuição da 

concentração de sal no tampão de eluição. À medida que o nível de sal diminui 

as proteínas com menor hidrofobicidade começam a eluir da coluna através de 

um gradiente linear ou em passos de eluição. As proteínas com maior grau de 

hidrofobicidade serão eluídas depois. Um passo de lavagem em tampão sem 

sal remove a maioria das proteínas de ligação forte, como pode ser vista pela 

Figura 3.2 [SIMON 2001; WEISS 2004b; COLLINS et al. 2006; JONSON 2011].  
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Figura 3.2: Princípios de uma separação de interação hidrofóbica [2007b]. 

3.2.3. Cromatografia por afinidade 

A cromatografia por afinidade separa proteínas com base em uma interação 

reversível entre a proteína (ou um grupo de proteínas) e um ligante específico, 

acoplado a uma matriz cromatográfica . Essa técnica é ideal para uma captura 

ou a fase intermédia de um protocolo de purificação, podendo ser usada 

sempre que um ligante adequado esteja disponível para a proteína de interesse  

[HEALTHCARE 2007; ZACHARIOU 2008]. 
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    Durante o processo de purificação de uma determinada proteína há 

interação biológica entre o ligante e a molécula alvo, devido possivelmente às 

interações eletrostáticas ou hidrofóbicas, forças de van der Waals e/ou de 

ligação de hidrogênio. Em que pode haver uma interação reversa durante a 

eluição da molécula alvo, a partir do ligante de afinidade, quer especificamente, 

utilizando um ligante competitivo ou não, alterando o pH, força iônica ou 

polaridade [MAGDELDIN, MOSER 2012]. 

    Em uma única etapa, a purificação por afinidade pode oferecer imensa 

economia de tempo ao longo de várias etapas de procedimentos menos 

seletivos. O efeito de concentração permite que grandes volumes possam ser 

processados. As proteínas podem ser purificadas com base em misturas 

biológicas complexas, formas nativas podem ser separadas a partir de formas 

desnaturadas da mesma substância, e pequenas quantidades de materiais 

biológicos podem ser purificados. Para um grau ainda mais elevado de pureza, 

ou quando não existe qualquer ligante adequado para a purificação por 

afinidade, um processo multi-passo eficiente deve ser desenvolvido [DUNN, 

CHAIKEN 1974].  

    A purificação por afinidade bem sucedida requer um ligante bioespecífico 

que possa ser ligado covalentemente a uma matriz de cromatografia . O ligante 

acoplado deve manter a sua afinidade de ligação específica às moléculas alvo 

durante a lavagem da coluna em que se retira o material não ligado. Portanto, a 

ligação entre o ligante e a molécula-alvo deve ser reversível para permitir que 

as moléculas alvo possam ser removidas de uma forma ativa [HEALTHCARE 

2007].  



 

    A cromatografia por afinidade

específicos, por exemplo a coluna 

remover serina-proteases, semelhante à 

mostra as principais etapas de uma

2007;  MAGDELDIN, MOSER 2012

Figura 3.3: Princípios de uma separação 

   A técnica de purificação por afinidade foi desenvolvida originalmente por 

Cuatrecasas e Anfinsen Wilchek em 1968 para a purificação de enzimas, mas 

tem sido estendida desde proteínas 

glicoconjugados, nucleotídios, 
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afinidade é também usada para remover contaminantes 

, por exemplo a coluna Benzamidine Sepharose™ 6 Fast Flow 

proteases, semelhante à trombina e Fator Xa. A  Figura

principais etapas de uma purificação por afinidade [HEALTHCARE 

MAGDELDIN, MOSER 2012].  

Princípios de uma separação por afinidade  [HEALTHCARE 2007].  

A técnica de purificação por afinidade foi desenvolvida originalmente por 

Cuatrecasas e Anfinsen Wilchek em 1968 para a purificação de enzimas, mas 

tem sido estendida desde proteínas receptoras até imunoglobulinas, 

nucleotídios, para as células íntegras e os fragmentos de 

contaminantes 

Benzamidine Sepharose™ 6 Fast Flow pode 

igura 3.3 
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A técnica de purificação por afinidade foi desenvolvida originalmente por 

Cuatrecasas e Anfinsen Wilchek em 1968 para a purificação de enzimas, mas 

imunoglobulinas, 

para as células íntegras e os fragmentos de 
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células [CUATRECASAS, WILCHEK 1968]. Aplicações dessa técnica são 

limitadas apenas pela disponibilidade de ligantes imobilizados. 

Dentre as colunas de afinidade utilizadas na purificação de proteína, uma 

atenção especial tem sido dada às colunas com ligantes miméticos, os quais 

são altamente estáveis e capazes de interagir com uma vasta gama de 

proteínas. Uma grande variedade de estruturas desses ligantes tem sido 

desenvolvida, cada uma com características que mimetizam os aminoácidos de 

ligação das proteínas. Como consequência, cada ligante mimético tem uma 

especificidade muito diferente, permitindo purificação de uma grande variedade 

de proteínas [HERMANSON 1992; OSTGROVE 1993]. 

Esses ligantes são baseados em agarose, adsorventes concebidos para a 

captura e a purificação de proteínas derivadas de diferentes fontes, como por 

exemplo, de plasma, soro e células recombinantes. Esta família de ligantes tem 

especificidade excepcional e leva a proteína altamente purificada 

[HERMANSON 1992; OSTGROVE 1993]. 

3.3.  ZIMOGRAFIA  

A zimografia é uma técnica que permite detectar a atividade de uma 

determinada enzima diretamente no gel, onde se faz a separação 

eletroforética. Para isso, é necessário manter a integridade da enzima durante 

o processo eletroforético, em que o substrato sobre o qual a enzima atua e que 

será o repórter da atividade enzimática pode ser adicionado ao tampão de 

incubação do gel ou incorporado no próprio gel [LEVY et al. 2012]. 

A zimografia é amplamente utilizada em vários campos, como nas ciências 

biológicas e médicas e aplicada com sucesso em diferentes campos de 
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atividades humanas. A expansão dessa metodologia é principalmente devida à 

sua simplicidade e sua alta capacidade de separar isoenzimas e aloenzimas 

que provaram ser marcadores genéticos muito úteis [GUGLIELMI et al. 2000; 

LIM et al. 2001; OKWUMABUA 2001].   

Essa técnica é usada para detectar uma grande variedade de 

oxidorredutases [BERGMEYER 1983], incluindo as isoenzimas [JENG et al. 

1987] e para classificar os vários gêneros de leveduras com base na 

mobilidade relativa das bandas de atividade das enzimas produzidas 

[YAMAZAKI, KOMAGATA 1983; TAKAMI 1986; JENG et al. 1987, GOTO].  

3.4. GEL DE ELETROFORESE SDS-PAGE E NATIVE-PAGE 

3.4.1. PAGE  

Eletroforese em gel de poliacrilamida é a técnica analítica mais comum 

utilizada para separar e caracterizar proteínas. Uma solução de acrilamida e 

bisacrilamida é polimerizada, em que a acrilamida sozinha forma polímeros 

lineares e o  bisacrilamida introduz ligações cruzadas entre as cadeias de 

poliacrilamida. Com isso, os "tamanhos dos poros" são determinados pela 

relação de acrilamida- bis-acrilamida [ANDREWS 1986].  

A polimerização de acrilamida e monômeros de  bisacrilamida é induzida por 

persulfato de amônio (PSA), o qual se decompõe espontaneamente para 

formar radicais livres e pelo N,N,N´,N´-tetrametiletilenodiamina (TEMED) que é 

um estabilizador de radical livre [ANDREWS 1986]. 
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3.4.1.1. SDS-PAGE  

A eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecilsulfato de sódio (SDS-

PAGE) é uma técnica rápida, reprodutível e de baixo custo que é usada para 

quantificar, comparar e caracterizar proteínas. Essa técnica separa as 

proteínas baseada primariamente em seu peso molecular [LAEMMLI, 1970]. 

Isto é conseguido através da adição do SDS que é um detergente anfipático 

que tem um grupo aniônico “cabeça” e uma cauda lipofílica. O SDS liga-se de 

forma não covalente às proteínas, com uma estequiometria de cerca de uma 

molécula de SDS por dois aminoácidos. Esse detergente provoca a 

desnaturação das proteínas e dissociação uma da outra (excluindo a ligação 

cruzada covalente). Ele também confere carga negativa e as cargas intrínsecas 

das proteínas são mascaradas, o que levam todas as proteínas migrarem para 

o ânodo (eletrodo de carga positiva), durante o SDS-PAGE [HAMES, 

RICKWOOD 1981; ANDREWS 1986]. 

O resultado é que as proteínas tratadas com SDS possuem formas similares 

e rações carga/massa muito parecidas. Em consequencia disso, a SDS-PAGE 

separa as proteínas somente por efeitos de filtração em gel, isto é, de acordo 

com a massa molecular.  

Portanto, a separação de proteínas por SDS-PAGE pode ser utilizada para 

estimar a massa molecular relativa, para determinar a abundância relativa de 

proteínas em uma amostra, e para determinar a distribuição de proteínas entre 

as frações. A pureza das amostras de proteínas pode ser avaliada e o 

andamento de um processo de fracionamento ou de purificação pode ser 

seguido [ANDREWS 1986]. 
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3.4.1.2 native-PAGE 

Eletroforese de uma proteína em seu estado nativo depende somente das 

cargas presentes nos seus  resíduos de aminoácidos da proteína, bem como 

de sua massa. Para que uma proteína  migre para dentro do gel no sentido do 

ânodo deve-se ter uma carga  total negativa a um determinado pH do sistema  

gel/tampão. Por esta razão,  native-PAGE é comumente realizado em um pH 

ligeiramente básico, pois as  proteínas com um pH neutro ou ácido terão 

necessariamente cargas líquidas negativas. Alternativamente, o processo pode 

ser realizado no sentido inverso, usando  um pH ácido para conferir uma carga 

positiva para a maioria das proteínas, em que este método exige a inversão do 

ânodo e cátodo, porque proteínas carregadas positivamente  irão migrar em 

direção ao cátodo.  

Além da carga da proteína, outros fatores tais como o tamanho e forma 

influenciam sua mobilidade no native-PAGE. Isso ocorre devido a ausência de 

agentes desnaturantes no native-PAGE, em que as interações de subunidades 

dentro da proteína multimérica são geralmente mantidas. Além disso, muitas 

proteínas têm mostrado serem enzimaticamente ativas logo após à separação 

por esse gel. Assim, o native-PAGE pode ser utilizado para a preparação de 

proteína ativas purificadas [ROTHE, MAURER 1986].  
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3.5.  RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Nesse estudo, inicialmente, buscou-se purificar a oxidorredutase 

responsável pela oxidação enantiosseletiva dos hetero-alcoóis. A cada etapa 

do processo de purificação houve necessidade de avaliar a atividade 

enzimática presente nas frações protéicas obtidas. Como estava 

desenvolvendo uma metodologia para purificação de uma enzima selvagem e o 

número de teste de atividade era muito grande, optou-se por isolar essa 

enzima, já que as reações de redução necessitavam de atmosfera de N2, o que 

tornaria o processo de purificação da oxidorredutase responsável pela redução 

economicamente desfavorável. 

3.5.1. Isolamento induzido da Arthrobacter sp. CCT 7749    

A Arthrobacter sp. CCT 7749 foi isolada de amostra de sedimento marinho 

antártico,  utilizando a técnica de enriquecimento com um composto orgânico, o 

(R,S)-1-(fenil)etanol [ARAÚJO 2010]. Este composto foi adicionado ao meio de 

cultura utilizado para o crescimento da bactéria, uma vez que seu uso poderia 

resultar no isolamento de micro-organismos contendo nova oxidorredutase, que 

poderia ter sido produzida durante o seu metabolismo. É conhecido que a 

adaptação para meio sintético contendo um composto químico alvo, 

frequentemente, resulta no isolamento de micro-organismos contendo novas 

enzimas [LAYH et al. 1997; NI,XU 2002; MIYAMOTO et al. 2004]. 
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3.5.2. PREPARAÇÃO DO EXTRATO PROTÉICO 

Inicialmente a Arthrobacter sp. CCT 7749 foi ativada, pois a mesma era 

preservada a 4 ºC. Após a ativação ela foi inoculada em volume maior de meio 

de cultura apropriado, já que para aperfeiçoar a metodologia de purificação da 

oxidorredutase era necessária uma maior quantidade de células. 

As condições empregadas no crescimento da Arthrobacter sp. CCT 7749 

foram as mesmas utilizadas durante a prospecção da mesma (20 °C, 2 dias e 

160 rpm) [ARAÚJO 2010]. 

3.5.3. SUSPENSÃO DAS CÉLULAS EM TAMPÃO FOSFATO 20 mmol/L 

Após a obtenção da massa celular, iniciou-se a ruptura celular da 

Arhrobacter sp., em que foram adicionados ao tampão fosfato 20 mmol/L, 

utilizado na ruptura celular PMSF, DPTA e MgCl2. 

 O PMSF é um inibidor de proteases, sendo assim, o mesmo foi empregado 

nesse processo devido à ruptura celular resultar na liberação de proteases a 

partir dos compartimentos subcelulares. Estas proteases, às vezes necessitam 

rapidamente serem removidas para assegurar que as proteínas permaneçam 

intactas. Já o DPTA age como agente quelante para cátions que 

eventualmente poderiam interferir na atividade da enzima ou na degradação do 

cofator, principalmente os íons Fe(II) [KATZUNG 2012]. Além disso, fez-se a 

adição de MgCl2 pois muitas oxidorredutases são dependentes de íons Mg(II) 

[KATZUNG 2012].  
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3.5.4. RUPTURA DA PAREDE CELULAR BACTERIANA/CENTRIFUGAÇÃO 

DAS CÉLULAS 

3.5.4.1. Ruptura da parede celular da Arthrobacter sp. CCT 7749 em 

prensa francesa 

Inicialmente a parede celular foi rompida em prensa francesa (equipamento 

utilizado no laboratório do prof. Dr. Shaker Chuck Farah no IQ-USP), em que a 

metodologia empregada foi eficiente para romper a parede celular e manter a 

integridade da oxidorredutase de interesse, uma vez que a enzima apresentou 

elevada atividade na reação de oxidação do (R,S)-1-(4-metilfenil)etanol com 

concentração de cetona de 49% e seletividade >99%. Isso ocorreu porque 

este equipamento usa alta pressão e descompressão rápida, produzindo assim 

altos rendimentos da proteína de interesse. Sendo assim, esse equipamento 

mostrou-se eficiente no processo de ruptura celular da Arthrobacter sp. 

3.5.5. PROTEÍNAS PRECIPITADAS COM SULFATO DE AMÔNIO  

A precipitação de proteínas com sulfato de amônio é conhecida por ser útil 

na concentração de soluções diluídas de proteína e no fracionamento de 

misturas de proteínas [LEHNINGER 2006]. 

O mecanismo de precipitação de proteínas com sais decorre de um aumento 

da força iônica do sistema. Quando pequenas quantidades de sais são 

adicionadas à solução contendo proteínas, ocorre uma interação dessas 

proteínas com as cargas provenientes da dissociação do sal e diminuição da 

interação entre as proteínas, aumentando a solubilidade no meio aquoso. 
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Porém, em condições de elevada força iônica, decorrente da adição de 

grandes quantidades de sais, verifica-se um efeito oposto. As moléculas de 

água interagem mais fortemente com os íons provenientes da dissociação do 

sal, promovendo desta forma, a desidratação das proteínas. Durante esse 

processo, a interação inter-proteínas se torna mais forte, diminuindo a 

solubilidade das mesmas em meio aquoso e, conseqüentemente, a ocorrência 

de precipitação das proteínas. Esse processo é também conhecido por "salting-

out" [DUONG-LY et al. 2014].  

A precipitação de proteínas pelo aumento gradativo da concentração de sais 

é um processo muito importante para a separação de misturas complexas de 

proteínas, uma vez que a concentração de sal necessária para precipitação é 

diferente para cada proteína. O sulfato de amônio tem sido o sal mais 

comumente utilizado nos ensaios de precipitação de proteína por algumas de 

suas características como a alta solubilidade, baixo custo e baixa toxicidade 

[DUONG-LY et al. 2014]. 

Sendo assim, as proteínas presentes no extrato protéico, obtidas 

anteriormente, foram precipitadas em diferentes concentrações de sulfato de 

amônio (10, 20, 30, 40, 50 e 60 %). 

Após a análise da atividade enzimática do sobrenadante, resultante da 

precipitação das proteínas em diferentes concentrações de sulfato de amônio, 

percebeu-se baixa atividade enzimática nas frações em que as concentrações 

de sulfato de amônio foram superiores a 40% (conc. cetona 12-18% e e.e. 18-

26%) e excelente atividade enzimática nas frações em que a concentração de 

sulfato de amônio foi 30% (conc. cetona 45% e e.e. >99 %). Sendo assim, essa 

concentração foi escolhida para os estudos posteriores. 
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 Para verificar o tempo necessário para a oxidação do (R,S)-1-(4-

metilfenil)etanol decidiu-se testar a reação em três tempos; 3, 6 e 24 horas de 

reação. Nesse estudo utilizou-se o extrato protéico obtido da precipitação da 

proteína com 30% de sulfato de amônio, juntamente com o NAD+ ou NADP+. 

Em que foi possível verificar boa atividade enzimática nas reações com ambos 

cofatores em 3 horas de reação (conc. cetona 42 e 45% e e.e 94 e 95%, 

respectivamente). Portanto, para os estudos posteriores, decidiu-se realizar as 

reações de oxidação enantiosseletiva do (R,S)-1-(4-metilfenil)etanol neste 

tempo, utilizando o NAD+ como cofator, já que seu custo (1 g, R$ 245,00; 

Sigma-Aldrich) é bem inferior comparado ao NADP+ (1 g, R$ 1.718,00; Sigma-

Aldrich).  

3.5.6. Membranas de celulose  

O extrato protéico obtido da precipitação das proteínas com sulfato de 

amônio 30% foi concentrado em membranas de celulose regenerada 10, 30, 50 

e 100 kDa. Estas membranas são caracterizadas por um limite de peso 

molecular nominal (NMWL), isto é, sua capacidade de reter moléculas acima 

de um peso molecular especificado. As proteínas com pesos moleculares perto 

do NMWL podem ser apenas parcialmente retidas. O poder de retenção das 

membranas depende do tamanho molecular da proteína e da forma. As 

membranas de celulose são também usadas na remoção de sais ou na troca 

de soluções, como mostra a Figura 3.4. 
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Figura 3.4: Membrana de celulose regenerada [AMICON 2009].  

Avaliou-se a atividade enzimática presente em ambas as frações obtidas da 

centrifugação do extrato protéico através das membranas de celulose. Em que 

se observou atividade enzimática nos filtrados resultante das membranas de 

30, 50 e 100 kDa. No entanto, o extrato protéico, obtido na parte superior da 

membrana de 10 kDa apresentou elevada atividade (conc. cetona 46% e e.e. 

98%). 

Sendo assim, estabeleceu-se uma ordem no processo de purificação da 

proteína através das membranas. Inicialmente as proteínas foram filtradas na 

membrana de 100 kDa, em que o filtrado foi  aplicado na membrana de 50 kDa. 

Mais uma vez, aplicou-se o filtrado em outra membrana, porém de 10 kDa. Em 

que, o extrato protéico, obtido na parte superior dessa membrana, apresentou 

excelente atividade enzimática na reação de oxidação, com concentração de 

cetona 45 % e e.e. 95%. 
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3.5.7. CROMATOGRAFIA DE INTERAÇÃO HIDROFÓBICA (HIC) 

REALIZADAS MANUALMENTE 

As proteínas presentes no extrato protéico obtido na parte superior da 

membrana 10 kDa foram aplicadas em diferentes colunas de interação 

hidrofóbicas: Phenyl FF (high sub), Phenyl FF (low sub), Butyl FF, Butyl-S FF e 

Octyl FF. As proteínas foram eluídas com diferentes concentrações de sulfato 

de amônio (1,0; 0,9; 0,8; 0,7; 0,6; 0,5; 0,4; 0,3; 0,2; 0,1; 0 mol/L e H2O, 3 mL de 

cada solução) em tampão fosfato 20 mmol/L. A concentração desse sal foi 

reduzida gradualmente para a dessorção das proteínas de acordo com a 

hidrofobicidade. 

3.5.7.1. Cromatografia de interação hidrofóbica através da coluna Phenyl 

FF (high e low sub) 

Ao analisar a atividade enzimática nas frações obtidas das colunas Phenyl 

FF (low sub) e Phenyl FF (high sub) observou-se atividade nas frações 33-36 

(coluna phenyl FF high sub) e 34-36 (phenyl FF low sub).  

As frações 25-36, obtidas da coluna phenyl FF high sub, foram aplicadas em 

gel de eletroforese, SDS-PAGE, Figura 3.5, com o intuito de verificar a pureza 

da oxidorredutase.  

 

 

 

 

 



 

Figura 3.5: SDS-PAGE- linha 1: BenchMark

coluna Phenyl FF (high sub), respectivamente.

De acordo com o gel de eletroforese das frações protéicas obtidas da coluna 

Phenyl FF high sub, Figura 3.5

as proteínas e o ligante da coluna, 

nas últimas frações (31-37, linhas 9

mol/L foi quase inexistente. Com isso

aumentou a interação entre os aminoácidos

ligante fenila da coluna, já que a oxidorredutase permaneceu retida na coluna, 

sendo eliminada somente nas últimas frações, juntamente com outras 

proteínas com maior grau de hidrofobicidade

essa coluna, nas condições empregadas, 

dessa proteína, já que a mesma não apresentou

pelo elevado número de bandas no SDS
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BenchMarkTM Protein Ladder; linhas 2-14: Frações 25

respectivamente. 

De acordo com o gel de eletroforese das frações protéicas obtidas da coluna 

Figura 3.5, observou-se que houve elevada interação entre 

as proteínas e o ligante da coluna, pois praticamente todas as proteínas s

, linhas 9-14), cuja presença de sulfato de amônio 1 

quase inexistente. Com isso, percebeu-se que o nível elevado de sal 

os aminoácidos hidrofóbicos da oxidorredutase 

já que a oxidorredutase permaneceu retida na coluna, 

sendo eliminada somente nas últimas frações, juntamente com outras 

grau de hidrofobicidade. Sendo assim, percebeu

nas condições empregadas, não foi indicada para a purificação 

, já que a mesma não apresentou pureza, o que pôde ser visto 

pelo elevado número de bandas no SDS-PAGE (linhas 9-14). 

14: Frações 25-37 da 

De acordo com o gel de eletroforese das frações protéicas obtidas da coluna 

houve elevada interação entre 

praticamente todas as proteínas saíram 

sulfato de amônio 1 

vado de sal 

oxidorredutase e o 

já que a oxidorredutase permaneceu retida na coluna, 

sendo eliminada somente nas últimas frações, juntamente com outras 

percebeu-se que 

para a purificação 

, o que pôde ser visto 



 

Comportamento semelhante foi observado a

da coluna Phenyl FF low sub no 

Figura 3.6: SDS-PAGE- linhas 1

respectivamente; linha 8: BenchMark

Observou-se na Figura 3.6 

coluna somente nas últimas 

condições, também não foi indicada para

interesse. 

Essas colunas são baseadas em uma matriz de 34 µm, sendo ideais

processos iniciais e intermediário

laboratoriais. Quando se tem um problema na purificação emprega

tipo de cromatografia pode-se resolver esse problema selecionando um meio 

substituído com a mesma fase estacionária
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Comportamento semelhante foi observado ao aplicarem as frações obtidas 

da coluna Phenyl FF low sub no gel de eletroforese, SDS-PAGE (Figura 

 

linhas 1-7 e 9: Frações 25-32 da coluna Phenyl FF (l

BenchMarkTM Protein Ladder. 

Figura 3.6 que as proteínas também só foram eliminadas da 

coluna somente nas últimas frações, o que mostrou que essa coluna, 

indicada para a purificação da oxidorredutase de 

Essas colunas são baseadas em uma matriz de 34 µm, sendo ideais

intermediários em purificações de proteínas em escalas

Quando se tem um problema na purificação empregando esse 

se resolver esse problema selecionando um meio 

uído com a mesma fase estacionária, mas com densidade de ligação 

as frações obtidas 

igura 3.6).  

Phenyl FF (low sub), 

também só foram eliminadas da 

o que mostrou que essa coluna, nessas 

da oxidorredutase de 

Essas colunas são baseadas em uma matriz de 34 µm, sendo ideais para 

de proteínas em escalas 

ndo esse 

se resolver esse problema selecionando um meio 

, mas com densidade de ligação 
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inferior, como ocorre com a coluna Phenyl FF low sub, em vez de Phenyl FF 

high sub.  

Como essas colunas não se mostraram eficientes para a purificação da 

oxidorredutase decidiu-se testar outras colunas de interação hidrofóbica. 

3.5.7.2. Cromatografia de interação hidrofóbica através das colunas Butyl 

FF e Butyl-S FF 

Ao avaliar a atividade enzimática das frações protéicas obtidas da coluna 

Butyl FF observou-se atividade nas frações 2, 3, 8, 16, 17, 21-36 com 

diferentes concentrações de sulfato de amônio (1,0; 0,8; 0,5; 0,3; 0,2 e 0,1 

mol/L, respectivamente), o que mostrou que a proteína de interesse interagiu 

de maneira diferente com o ligante butila. Dessa maneira, percebeu-se que 

essa coluna não foi indicada para a purificação da oxidorredutase de interesse, 

já que não havia uma única concentração de sulfato de amônio favorável à 

purificação.  

Para verificar o perfil de purificação da oxidorredutase aplicou-se as frações 

protéicas obtidas da coluna Butyl FF no gel de eletroforese, SDS-PAGE (Figura 

3.7).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 3.7: SDS-PAGE- linhas 1-8 e 10

Butyl FF, respectivamente; linha 9: BenchMark

    De acordo o perfil de purificação representado pelas bandas no gel de SDS

PAGE (Figura 3.7), comprovou

purificação da oxidorredutase, não

Já ao avaliar a atividade enzimática das frações protéicas obtidas da coluna 

Butyl-S FF, verificou-se atividade enzimática somente nas primeiras frações (1

7). O que mostrou que a proteína de interesse não interagi

butila dessa coluna. O que foi confirmado na análise das frações no gel de 

eletroforese SDS-PAGE (Figura 3.8
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8 e 10-25: Frações 2, 3, 8, 10, 11, 12, 16,17, 21-36 da coluna

BenchMarkTM Protein Ladder.  

acordo o perfil de purificação representado pelas bandas no gel de SDS

), comprovou-se que essa coluna não era indicada para a 

purificação da oxidorredutase, não havendo, portanto, purificação da mesma.

ao avaliar a atividade enzimática das frações protéicas obtidas da coluna 

se atividade enzimática somente nas primeiras frações (1

oteína de interesse não interagia bem com o ligante 

que foi confirmado na análise das frações no gel de 

Figura 3.8). 

 

36 da coluna 

acordo o perfil de purificação representado pelas bandas no gel de SDS-

se que essa coluna não era indicada para a 

havendo, portanto, purificação da mesma. 

ao avaliar a atividade enzimática das frações protéicas obtidas da coluna 

se atividade enzimática somente nas primeiras frações (1-

o ligante 

que foi confirmado na análise das frações no gel de 



 

Figura 3.8: SDS-PAGE- linha 1: BenchMark

da coluna Butyl-S FF, respectivamente.

De acordo com as bandas apresentadas 

1-8) percebeu-se que a oxidorredutase não apresentava pureza. Com isso, 

observou-se que essa coluna, nessas condições, não 

purificação da proteína de interesse.

Os mecanismos de adsorção e dessorção para os ligantes butilas são 

diferentes dos usados nos ligan

seletividade. Em que o fluxo

concentrações baixas de sal. 

As diferenças entre os ligantes 

de seus braços espaçadores, nas concentrações dos ligantes imo

tipo de átomo conector (O-éter ou S

da coluna.  
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linha 1: BenchMarkTM Protein Ladder; linhas 2-8: Frações 1

S FF, respectivamente.  

De acordo com as bandas apresentadas no SDS-PAGE (Figura 3.8

se que a oxidorredutase não apresentava pureza. Com isso, 

se que essa coluna, nessas condições, não foi indicada para a 

a proteína de interesse. 

Os mecanismos de adsorção e dessorção para os ligantes butilas são 

diferentes dos usados nos ligantes fenilas, dando uma diferença

seletividade. Em que o fluxo, muitas vezes, funciona de forma eficiente com 

concentrações baixas de sal.  

As diferenças entre os ligantes Butyl FF e Butyl-S FF estão no comprimento 

de seus braços espaçadores, nas concentrações dos ligantes imobilizados e no 

éter ou S-éter) que liga o ligante à matriz sefarose 

8: Frações 1-7 

Figura 3.8, linhas 

se que a oxidorredutase não apresentava pureza. Com isso, 

indicada para a 

Os mecanismos de adsorção e dessorção para os ligantes butilas são 

tes fenilas, dando uma diferença de 

funciona de forma eficiente com 

S FF estão no comprimento 

bilizados e no 

que liga o ligante à matriz sefarose 
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A coluna Butyl-S FF contém um átomo de enxofre como um agente de 

ligação entre o braço espaçador e o ligante butila, apresentando assim, o meio 

menos hidrofóbico dentre as colunas de interação hidrofóbica, sendo, portanto, 

destinada à purificação ou à remoção de biomoléculas fortemente hidrofóbicas 

em meio com baixas concentrações de sal, tendo assim, baixo risco de 

desnaturação [HEALTHCARE 2005].  

Já a coluna Butyl FF contém um átomo de oxigênio como um agente de 

ligação entre o braço espaçador e o ligante butila, destina-se à purificação 

inicial e intermediária que exigem um meio com baixa a média hidrofobicidade 

[HEALTHCARE 2005]. 

3.5.7.3. Cromatografia de interação hidrofóbica através da coluna octyl 

FF.  

Ao analisar a atividade enzimática nas frações protéicas obtidas da coluna 

Octyl FF detectou-se atividade nas frações 22-32 com concentrações de sulfato 

de amônio de 0,3-0,1 mol/L. Dessa forma, percebeu-se que essa coluna 

poderia ser indicada para a purificação da oxidorredutase de interesse, já que 

houve uma concentração de sulfato de amônio favorável à purificação da 

mesma. Isso pôde mostrar que a oxidorredutase interagiu favoravelmente com 

o ligante octila. 

 Para verificar o perfil de purificação da oxidorredutase aplicou-se as frações 

protéicas obtidas da coluna Octyl no gel de eletroforese, SDS-PAGE (Figura 

3.9).  

 

 



 

Figura 3.9: SDS-PAGE- linha 1: BenchMark

22-32 da colona Octyl FF, respectivamente.

De acordo com a Figura 3.9

oxidorredutase com menor quantidade de bandas, vistas no gel de eletroforese 

nas frações 22-28 (linhas 2-8).

A coluna Octyl FF é a cromatografia de interação 

para meio de captura e de purificação intermediá

ligante não contém grupos carregados, o que faz desta uma cromatografia de 

interação hidrofóbica verdadeira

iônicos[HEALTHCARE 2005].

De posse desses resultados, optou

estudos posteriores para purificação da oxidorredutase.

 

 

 
130 

 

linha 1: BenchMarkTM Protein Ladder;  linhas 2-12: Frações 

FF, respectivamente. 

Figura 3.9 observou-se um melhor perfil de purificação da 

oxidorredutase com menor quantidade de bandas, vistas no gel de eletroforese 

8).  

A coluna Octyl FF é a cromatografia de interação hidrofóbica alifática padrão 

tura e de purificação intermediária de proteínas maiores. O 

ligante não contém grupos carregados, o que faz desta uma cromatografia de 

nteração hidrofóbica verdadeira sem interferência de efeitos 

CARE 2005]. 

De posse desses resultados, optou-se por empregar essa coluna 

para purificação da oxidorredutase. 

12: Frações protéicas 

de purificação da 

oxidorredutase com menor quantidade de bandas, vistas no gel de eletroforese 

hidrofóbica alifática padrão 

ria de proteínas maiores. O 

ligante não contém grupos carregados, o que faz desta uma cromatografia de 

sem interferência de efeitos 

se por empregar essa coluna nos 



 

3.5.7.4. Concentração e purificação de proteínas através de membranas 

de celulose  

As frações obtidas da Octyl FF

(22-28) foram filtradas nas membrana

3.5.6. Em que o extrato proté

kDa apresentou excelente atividade na reação de oxidação (conc. ce

e e.e. 90%) e ao ser aplicado no gel de eletroforese foi observa

subunidade com massa molecular

Figura 3.10: SDS-PAGE- linha 1: BenchMark

das soluções resultantes da filtração

Oxidorredutase obtida na parte superior da membrana de 10k

A oxidorredutase purificada

(Esquema 3.1) às suas correspondentes

moderadas concentrações (15
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Concentração e purificação de proteínas através de membranas 

obtidas da Octyl FF que apresentaram semelhanças nas bandas 

membranas de 100, 50 e 10 kDa, conforme item 

protéico obtido na parte superior da membrana

apresentou excelente atividade na reação de oxidação (conc. cetona 40% 

e e.e. 90%) e ao ser aplicado no gel de eletroforese foi observada um

molecular de ≈ 40 kDa (Figura 3.10). 

 

BenchMarkTM Protein Ladder; linhas 2, 4 e 5: Frações obtidas 

das soluções resultantes da filtração nas membranas de 10, 50 e 100 kDa; linha 3: 

arte superior da membrana de 10kDa, respectivamente. 

purificada foi aplicada na oxidação dos alco

correspondentes cetonas, as quais apresentaram

concentrações (15-25%) e seletividades dos (S)-alcoóis (45-

Concentração e purificação de proteínas através de membranas 

que apresentaram semelhanças nas bandas 

Da, conforme item 

membrana de 10 

tona 40% 

uma única 

linhas 2, 4 e 5: Frações obtidas 

Da; linha 3: 

alcoóis 1-3 

, as quais apresentaram 

-65%).  
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Oxidorredutase

NAD+; tampão fosfato 20 mM
700 rpm; 20 °C.

R= H; Me;Cl
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Esquema 3.1. Oxidação enantiosseletiva de alcoóis. 

Após encontrar a fração que continha a enzima de interesse foi necessário 

repetir o procedimento com uma massa maior de proteína, para que se 

pudesse chegar até o final da purificação com uma quantidade suficiente de 

enzima para realizar a sua caracterização. Foram várias as tentativas de se 

obter uma massa maior de enzima. Apesar de seguir o mesmo procedimento, a 

quantidade de enzima extraída e/ou mantida em atividade após o processo de 

purificação foi insatisfatória. Isso ocorreu, provavelmente, devido a não 

uniformidade no fluxo do eluente, já que as proteínas e os eluentes foram 

injetados nas colunas de cromatografia manualmente, com fluxo de 

aproximadamente 1 mL/min. O controle do fluxo foi realizado com a contagem 

das gotas por minutos. 

 Sendo assim, outros métodos de purificação foram testados. 

3.5.8. PURIFICAÇÃO POR MEMBRANAS E COLUNAS 

CROMATOGRÁFICAS DE INTERAÇÃO HIDROFÓBICAS COM AUXÍLIO DE 

BOMBA DE SERINGA  

Como a metodologia de purificação realizada manualmente não havia sido 

reprodutível, decidiu-se empregar uma bomba de seringa para auxiliar na 

adição dos eluentes nas colunas cromatográficas de interação hidrofóbica e 
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troca iônica. Essa bomba utilizou seringas de injeção descartáveis comuns 

para aplicar os eluentes, em que um dispositivo mecânico empurrou o embolo 

da seringa com fluxo contínuo. 

Inicialmente, testou-se a metodologia já estabelecida item 3.5.7.4, em que se 

empregava a coluna Octyl FF na purificação da oxidorredutase, no entanto, não 

se obteve a oxidorredutase com a mesma pureza obtida na etapa inicial da 

purificação, em que se utilizava essa coluna e membranas de celulose. 

Com isso foram testados diferentes fluxos e concentrações do tampão 

empregado como eluente na coluna cromatográfica de interação hidrofóbica, 

mas mesmo assim a metodologia não se mostrou eficiente nessa purificação.  

Como a purificação estava sendo realizada com o auxílio da bomba de 

seringa, em que se podia manter um fluxo contínuo, optou-se por um fluxo de 1 

mL/min, o mais empregado nesse tipo de cromatografia. Mais uma vez, 

decidiu-se testar as colunas cromatográficas de interação hidrofóbicas Phenyl 

FF high sub, Phenyl FF low sub, Butyl FF, Butyl-S FF e Octyl FF. Em que o 

extrato protéico foi filtrado em membrana de 10 kDa e depois aplicado nas 

colunas com auxílio da bomba de seringa. As proteínas foram eluídas com 

diferentes concentrações de sulfato de amônio e de cloreto de sódio. 

Empregou-se o NaCl como eluente com o intuito de melhorar a purificação, 

já que este sal poderia promover eficazmente interação hidrofóbica tendo, 

assim, uma influência estabilizadora sobre a estrutura da proteína. Na prática, 

sulfato de amônio e cloreto de sódio pode promover eficientes interações entre 

as proteínas e os ligantes hidrofóbicos, além de terem efeito estabilizador sobre 

a estrutura da proteína [LEHNINGER 2006]. 
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Ao analisar a atividade enzimática das frações obtidas após colunas de 

interação hidrofóbica e aplicá-las no gel de eletrofores (SDS-PAGE), observou-

se um perfil de purificação semelhante ao observado anteriormente, em que as 

cromatografias com colunas foram realizadas manualmente. Com isso, a 

coluna Octyl FF permaneceu apresentando um melhor perfil para purificação 

protéica, com menor quantidade de bandas nas frações 22-28. Sendo assim 

decidiu-se continuar empregando essa coluna no passo inicial de purificação 

da oxidorredutase de interesse.  

Com relação à troca do sulfato de amônio pelo cloreto de sódio, como 

eluentes nas colunas de interação hidrofóbica, não se observou uma melhora 

no perfil de purificação da oxidorredutase. Sendo assim, decidiu-se manter o 

sulfato de amônio nos estudos posteriores, já que o mesmo havia se mostrado 

eficiente nos estudos iniciais da purificação, além de ser o mais empregado em 

estudos de purificação de proteínas através de colunas cromatográficas de 

interação hidrofóbica [LEHNINGER 2006]. 

Decidiu-se testar outra técnica de cromatografia, como segundo passo de 

purificação, conforme item 3.5.9, já que a oxidorredutase não estava pura nas 

frações obtidas com a coluna Octyl. 

3.5.9. CROMATOGRAFIA DE TROCA IÔNICA  

Como a quantidade de massa protéica obtida da coluna Octyl (frações 22-

28) foi pequena para a triagem das colunas de troca iônica decidiu-se testar 

primeiro as colunas com o extrato protéico obtido diretamente da ruptura 

celular para determinar a concentração de eluição. 
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As proteínas presentes no extrato foram aplicadas em diferentes colunas 

de troca iônica: SP XL, SP FF, CM FF, Q FF, ANX FF e DEAE FF e a enzima 

foi eluída com diferentes concentrações de cloreto de sódio (0-1 mol/L) e 

tampão Tris-HCl 20, 30, 40 e 50 mmol/L, com fluxo de 1 mL/min. Utilizou-se 

este sal em Tris-HCl como eluente nessas colunas, devido o mesmo ser 

comumente empregado em coluna de troca iônica e por recomendação do 

fabricante.  

3.5.9.1. Cromatografia de troca catiônica através das colunas SP XL e SP 

FF  

Ao analisar a atividade enzimática das frações obtidas das colunas SP XL e 

SP FF observou-se atividade somente nas 3 primeiras frações, o que mostrou 

a falta de interação entre os resíduos de aminoácidos da oxidorredutase e os 

ligantes dessas colunas, indicando assim, que essas colunas, nas condições 

empregadas não foram apropriadas para a purificação da oxidorredutase.  

Essas colunas têm como ligante o sulfonato de propila (-CH2CH2CH2SO3
-), 

que é um forte trocador de cátions para purificações de proteínas em pequena 

escala. A coluna SP FF é conveniente e acessível para rápida e fácil separação 

de troca iônica sozinha ou conectada em série. Apresenta alta capacidade de 

ligação, suportando altas taxas de fluxo [HEALTHCARE 2005].  

O que diferencia essa coluna da SP FF é a composição da matriz, em que 

na SP FF tem-se 6% de agarose e a SP XL apresenta somente 4%. Essa 

diferença na quantidade de agarose reflete na porosidade da matriz e pode 

influenciar diretamente na pureza da proteína [HEALTHCARE 2005]. 
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De acordo com esses resultados decidiu-se testar outra coluna de troca 

catiônica, CM FF. 

3.5.9.2. Cromatografia de troca catiônica através da coluna CM FF 

A coluna CM FF apresentou um perfil de purificação parecido com os das 

colunas SP FF e SP XL, já que ao analisar a atividade enzimática das frações 

obtidas observou-se atividade somente nas 5 primeiras frações, o que indicou 

pouca interação entre a oxidorredutase e o ligante carboximetil. Mais uma vez 

essa coluna nas condições empregadas não foi indicada para a purificação da 

oxidorredutase de interesse.  

A coluna cromatográfica de troca catiônica CM FF tem como ligante um 

carboximetil (-OCH2COO-), que é um fraco trocador de cátions para 

purificações em escalas analíticas.  

De acordo com esses resultados optou-se por testar colunas de troca 

aniônica, já que os resíduos de aminoácidos da oxidorredutase não interagiram 

com os trocadores catiônicos. Isso poderia indicar a presença predominante de 

aminoácidos carregados negativamente nessa enzima.  

3.5.9.3. Cromatografia de troca aniônica através da coluna Q FF  

As proteínas presentes no extrato protéico foram aplicadas na coluna Q FF e 

a enzima foi eluída com diferentes concentrações de cloreto de sódio (0-1 

mol/L) em tampão Tris-HCl 20 mmol/L. O extrato protéico apresentava 

coloração amarelada, sendo assim, foi possível observá-lo sendo eliminado da 

coluna imediatamente após a sua aplicação. Ao avaliar a atividade enzimática 
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presente nas frações obtidas dessa coluna, observou-se atividade somente nas 

duas primeiras frações, o que mostrou que realmente as proteínas não 

interagiram com o ligante trimetil amino, que é um forte trocador de ânions para 

purificações de proteínas em pequena e grande escala. Essa coluna é ideal 

para cromatografia em escala industrial, pois apresenta elevadas taxas de 

fluxo. 

De acordo com esses resultados decidiu-se testar outras colunas de troca 

aniônica, item 3.5.9.4.  

3.5.9.4. Cromatografia de troca aniônica através da coluna ANX FF e 

DEAE FF.  

O extrato protéico foi aplicado nas colunas DEAE FF e ANX FF e a enzima 

foi eluída com diferentes concentrações de cloreto de sódio (0-1 mol/L) em 

tampão Tris-HCl 20 mmol/L, pH 8,0.  

Ao avaliar a atividade enzimática presente nas frações obtidas da coluna 

ANX FF observou-se atividade somente nas frações 10-21. Essas frações 

foram aplicadas no gel de eletroforese SDS–PAGE, Figura 3.11, objetivando 

observar a pureza da enzima. 



 

Figura 3.11: SDS-PAGE- linhas 1

respectivamente. 

De acordo com a Figura 

usada para a purificação da proteína, já que as proteínas interagiram com o 

ligante presente na mesma. Nã

poderia ser conseguida com alteração de alguns parâmetros, como tipo e 

concentração de tampão de eluição, fluxo e pH. 

Ao avaliar a atividade enzimática presente nas frações obtidas da coluna 

DEAE FF, observou-se que as frações 1

serem aplicadas no gel de 

apresentaram poucas bandas, o que significava que a oxidorredutase estava 

parcialmente pura. 
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linhas 1-12: Frações protéicas 10-21 da coluna ANX FF, 

igura 3.11 percebeu-se que esta coluna poderia ser 

usada para a purificação da proteína, já que as proteínas interagiram com o 

ligante presente na mesma. Não se observou uma boa pureza, mas essa 

poderia ser conseguida com alteração de alguns parâmetros, como tipo e 

concentração de tampão de eluição, fluxo e pH.  

avaliar a atividade enzimática presente nas frações obtidas da coluna 

as frações 1-11 apresentaram atividade e que ao 

gel de eletroforese (SDS–PAGE, Figura 

apresentaram poucas bandas, o que significava que a oxidorredutase estava 

21 da coluna ANX FF, 

se que esta coluna poderia ser 

usada para a purificação da proteína, já que as proteínas interagiram com o 

o se observou uma boa pureza, mas essa 

poderia ser conseguida com alteração de alguns parâmetros, como tipo e 

avaliar a atividade enzimática presente nas frações obtidas da coluna 

atividade e que ao 

igura 3.12) 

apresentaram poucas bandas, o que significava que a oxidorredutase estava 



 

Figura 3.12 : SDS-PAGE- linha 1:

obtidas da coluna DEAE, respectivamente.

Decidiu-se concentrar as 

apresentada, representada pelas 

3.12. As frações de 5-11 foram concentradas na

kDa. O extrato protéico obtid

excelente atividade na reação de oxidação

na coluna de interação hidrofóbica Octyl FF, já que a oxidorr

mais pura nessas frações. O perfil de purificação pôde ser visto 

139 

 

linha 1: BenchMarkTM Protein Ladder;  linhas 2-11: Frações 1

obtidas da coluna DEAE, respectivamente. 

se concentrar as frações protéicas de acordo com a pureza 

apresentada, representada pelas bandas vistas no gel de eletroforese, 

foram concentradas na membrana de celulose 10 

obtido na parte superior da membrana apresentou 

excelente atividade na reação de oxidação, sendo assim, o mesmo foi aplicado

na coluna de interação hidrofóbica Octyl FF, já que a oxidorredutase estava 

mais pura nessas frações. O perfil de purificação pôde ser visto na Figura 3.13

11: Frações 1-10 

protéicas de acordo com a pureza 

bandas vistas no gel de eletroforese, Figura 

membrana de celulose 10 

apresentou 

, sendo assim, o mesmo foi aplicado 

edutase estava 

Figura 3.13. 



 

Figura 3.13: SDS-PAGE- linha 2: BenchMark

parcialmente puras obtida da coluna Octyl.

De acordo com o SDS

oxidorredutase apresentava um alto grau de pureza, pois havia somente duas 

bandas nas frações 28-30 e 31

bandas em aproximadamente 45 e 50 kDa.

O que diferencia a coluna

quantidade de agarose presente na matriz. Em que a DEAE FF apresenta o 

ligante dietilaminoetil, sendo utilizada na purificação de proteínas e ácidos 

nucléicos. Esse ligante interage com os resíduos de aminoácidos

carregados negativamente, até serem liberados por aumento da concentração 

de sal presente no eluente. Esse tipo de interação ocorre também com a 

coluna ANX FF, porém o ligante presente nessa coluna é o dietilaminopropil. 

A DEAE FF baseia-se em 6% de agarose de matriz sólida altamente 

reticulada com boas propriedades de fluidez e elevada capacidade de carga, já 

a coluna ANX FF baseia-se em 4% de agarose reticulada, isso resulta em um
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BenchMarkTM Protein Ladder; linhas 1 e 3: Frações protéicas 

parcialmente puras obtida da coluna Octyl. 

SDS-PAGE (Figura 3.13) observou-se que a 

oxidorredutase apresentava um alto grau de pureza, pois havia somente duas 

30 e 31-34 (linhas 1 e 3) da coluna Octyl FF, com 

bandas em aproximadamente 45 e 50 kDa. 

O que diferencia a coluna DEAE FF da ANX FF é a fase estacionária

quantidade de agarose presente na matriz. Em que a DEAE FF apresenta o 

ligante dietilaminoetil, sendo utilizada na purificação de proteínas e ácidos 

nucléicos. Esse ligante interage com os resíduos de aminoácidos da proteína, 

carregados negativamente, até serem liberados por aumento da concentração 

de sal presente no eluente. Esse tipo de interação ocorre também com a 

coluna ANX FF, porém o ligante presente nessa coluna é o dietilaminopropil. 

em 6% de agarose de matriz sólida altamente 

reticulada com boas propriedades de fluidez e elevada capacidade de carga, já 

se em 4% de agarose reticulada, isso resulta em um

; linhas 1 e 3: Frações protéicas 

se que a 

oxidorredutase apresentava um alto grau de pureza, pois havia somente duas 

34 (linhas 1 e 3) da coluna Octyl FF, com 

fase estacionária e a 

quantidade de agarose presente na matriz. Em que a DEAE FF apresenta o 

ligante dietilaminoetil, sendo utilizada na purificação de proteínas e ácidos 

da proteína, 

carregados negativamente, até serem liberados por aumento da concentração 

de sal presente no eluente. Esse tipo de interação ocorre também com a 

coluna ANX FF, porém o ligante presente nessa coluna é o dietilaminopropil.  

em 6% de agarose de matriz sólida altamente 

reticulada com boas propriedades de fluidez e elevada capacidade de carga, já 

se em 4% de agarose reticulada, isso resulta em um 
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meio com maior porosidade, o que é particularmente útil para a purificação de 

proteínas com massas elevadas. 

Portanto, levando em consideração os resultados obtidos com estas 

metodologias, bem como sua reprodutibilidade, as mesmas foram empregadas 

nas purificações posteriores, em que a purificação da oxidorredutase ocorreu 

em três etapas, coluna DEAE FF, Octyl e membrana de 10 kDa, 

respectivamente. 

3.5.10. ALTERAÇÃO NO MÉTODO DE PURIFICAÇÃO DA 

OXIDORREDUTASE 

Ao dar continuidade ao processo de purificação teve-se limitação de uso 

da prensa francesa, equipamento empregado na ruptura da parede celular da 

Arthrobacter sp. CCT 7749. Sendo assim, testou-se a ruptura da parede celular 

em dois novos equipamentos, o Ultra-turrax (equipamento utilizado no 

laboratório do prof. Dr. Massuo Jorge Kato no IQ-USP) e o Ultrassom.  

3.5.10.1. Ruptura da parede celular da Arthrobacter sp. CCT 7749 através 

de ultra-turrax  

A tentativa de ruptura da parede celular da Arthrobacter sp. CCT 7749 

realizada através do ultra-turrax não foi bem sucedida, pois ao observar a 

amostra em microscópico óptico, percebeu-se que as células permaneciam 

intactas. Sendo assim, este equipamento não foi apropriado para o rompimento 

da parede celular da Arthrobacter sp. 
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3.5.10.2.  Ruptura da parede celular da Arthrobacter sp. CCT 7749 através 

de Ultrassom 

Inicialmente o rompimento celular da parede celular da Arthrobacter sp. CCT 

7749 foi realizado com aplicação de ultrassom com amplitude de 30% em 10 

segundos, por 12 minutos a intervalos de 50 segundos. Porém a ruptura não foi 

bem sucedida, pois ao observar a amostra, em microscópico óptico, percebeu-

se que as células permaneciam intactas.   

Sendo assim, decidiu-se testar outros parâmetros como amplitudes de 40, 

60 e 70% com pulsos de 10, 20, 30, 40 e 59 segundos, por 6, 12, 25, 30 

minutos a intervalos de 40, 50, 59 segundos. No entanto, não foi obtido êxito 

nesse processo de ruptura, pois não se observou atividade enzimática no 

extrato protéico obtido e ao observar as células da bactéria em microscópio, 

percebeu-se que as mesmas permaneciram intactas, não havendo, portanto a 

lise celular. Sendo assim, decidiu-se adicionar outros reagentes, favoráveis à 

lise celular, juntamente à solução tampão empregada na ruptura celular, item 

3.5.10.2.1.   

3.5.10.2.1. Suspensão das células em tampão Tris-HCl 20 mmol/L com 

ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) e β-mercaptoetanol 

As células obtidas da centrifugação foram suspensas em uma solução 

tampão Tris-HCl 20 mmol/L, juntamente com EDTA, β-mercaptoetanol, além do 

MgCl2, DTPA e PMSF  e rompidas em ultrassom com amplitudes de 30, 40 e 

60% com pulsos de 10, 20, 30 e 40 segundos, por 6, 12, 25, 30 minutos a 

intervalos de 30, 40, 50 segundos. O β-mercaptoetanol foi empregado na 
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ruptura celular para clivar ligação de dissulfeto, que poderia ter sido formada 

entre proteínas contaminantes e 6xHis da proteína de interesse. Já o EDTA é 

um composto orgânico que age como agente quelante formando 

complexos estáveis com diversos íons metálicos.  Mais uma vez, não ocorreu a 

ruptura celular, pois as células das bactérias permaneceram intactas. Sendo 

assim, optou-se por testar o detergente Triton X-100, para auxiliar na ruptura 

celular, conforme relatos da literatura [KUMAR et al. 2012], item 3.5.10.2.2. 

3.5.10.2.2. Suspensão das células em tampão Tris-HCl 20 mmol/L com 

Triton X-100  

As células da Arthrobacter sp. CCT 7749 obtidas da centrifugação foram 

suspensas em uma solução tampão TrisHCl  20 mmol/L contendo Triton x-100 

e rompidas em ultrassom com amplitude de 40% com pulso de 10 segundos, 

por 30 minutos a intervalos de 50 segundos.  

 Optou-se por testar este detergente como auxiliar na ruptura celular da 

Arthrobacter sp., uma vez que, sua utilização poderia ajudar a melhorar as 

condições de lise das células, pois ocorre a solubilização de corpos de inclusão 

e de proteínas [KUMAR et al. 2012]. 

Ao observar as células em microscópio, pôde-se perceber o rompimento 

celular, porém ao testar a atividade do extrato protéico obtido, não foi possível 

observar a reação de oxidação do álcool de interesse. Sendo assim, nessas 

condições, este detergente não foi favorável à ruptura celular dessa bactéria.   

Como os aditivos utilizados anteriormente não contribuíram para a ruptura 

celular da Arthrobacter sp. CCT 7749 decidiu-se empregar outras enzimas para 
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auxiliar nessa ruptura, baseado em relatos da literatura [SUZUKI, IWAHASHI 

2013], item 3.5.10.2.3.  

3.5.10.2.3. Suspensão das células em tampão Tris-HCl 20 mmol/L com 

liticase ou lisozima 

Dentre as enzimas empregadas em procedimentos de ruptura celular, uma 

atenção especial tem sido dada as liticases e lisozimas. Uma vez que estas 

enzimas auxiliam na ruptura da membrana celular de alguns micro-organismos. 

As lisozimas catalisam a hidrólise da ligação β-glicosídica entre o C1 de 

ácido N-acetil murâmico e o C4 de N-acetil-D-glucosamina no peptidoglicano 

circundante de membranas plasmáticas bacterianas, por isso, essas enzimas 

têm um potencial para matar bactérias [JOLLÈS, JOLLÈS 1984]. 

Existem lisozimas isoladas de três tipos de fontes (aves e invertebrados) e 

são frequentemente encontradas em combinações de duas das três fontes 

[MASSCHALCK, MICHIELS 2003]. Estas enzimas atuam atacando 

polissacarídeos da parede celular de diferentes espécies bacterianas, 

rompendo a parede celular. Esta é, sobretudo, efetiva hidrolisando 

tetrassacarídeos de enzimas [MYRNES 2013]. Por esta razão, selecionou-se 

esta bactéria para ajudar no rompimento da parede celular da Arthrobacter sp. 

CCT 7749. No entanto, com a metodologia aplicada não se observou o 

rompimento de todas as células, o que refletiu nos resultados das reações de 

oxidação enantiosseletiva do (R,S)-1-4-(metilfenil)etanol catalisada pela 

oxidorredutase presente no extrato protéico obtido da ruptura celular.  
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De acordo com este resultado, decidiu-se testar a liticase, outra enzima que 

também é empregada em ruptura celular de micro-organismos, como por 

exemplo, leveduras. 

A liticase é uma enzima importante na microbiologia, isolada a partir de 

Arthrobacter luteus, que ativamente degrada paredes celulares de leveduras 

[KITAMURA et al. 1971]. O principal ingrediente na liticase é laminaria pentaho 

hidrolase β-1,3-glucana, que hidrolisa os polímeros de glucose ligados por 1,3-

β-ligações, produzindo laminaripentaose [KANEKO et al. 1973; KITAMURA et 

al. 1971]. Esta enzima também inclui protease e manase que degradam 

fortemente paredes das células de leveduras. Alterando o pH ou a temperatura, 

a lise da parede celular e a desidratação da glucana são facilmente realizáveis 

[SUZUKI et al. 2013]. 

Com base nessas características, decidiu-se usar essa enzima, juntamente 

com  β-mercaptoetanol, MgCl2, DTPA e PMSF  para romper as células em 

ultrassom com amplitudes de 40, 50, 55, 60 e 70% com pulsos de 10, 20, 30, 

40 e 59 segundos, por 6, 12, 20, 25 e 30 minutos a intervalos de 10, 20, 30, 40, 

50 e 59 segundos. 

Ao observar as células em microscópio, pôde-se perceber que todas as 

células haviam sido rompidas e ao testar-se a atividade enzimática do 

sobrenadante na reação de oxidação do álcool (R,S)-1-(4metilfenil)etanol 

observou-se boa concentração  de cetona e seletividade (49%, >99%, 

respectivamente), em que foi usada amplitude de 50% com pulsos de 20 

segundos, por 30 minutos a intervalos de 50 segundos. 

 Sendo assim, decidiu-se empregar esta enzima como auxiliar na ruptura 

celular da Arthrobacter sp. 
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Como o primeiro passo da purificação foi realizado em colunas de troca 

iônica empregando o tampão Tris-HCl, decidiu-se verificar a 

influência/eficiência desse tampão na ruptura celular. Com isso testou-se a 

ruptura celular nas concentrações 10, 20 e 50 mmol/L.  

Deste estudo observou-se uma quantidade maior de proteína presente no 

sobrenadante resultante da ruptura celular no tampão Tris-HCl 20 mmol/L (28 

mg/mL), já nas concentrações de 10 e 50 mmol/L obtiveram 6 e 12 mg/mL de 

proteínas, respectivamente. 

Ao avaliar a atividade enzimática nesses extratos protéicos observou-se 

excelentes concentrações de cetona (49%) e seletividade (>99%) no extrato 

protéico obtido da ruptura celular com Tris-HCl 20 mmol/L, nos demais extratos 

os valores de concentração de cetona e seletividade foram inferiores. 

De acordo com esses resultados, selecionou-se o tampão Tris-HCl 20 

mmol/L para as futuras rupturas celulares. 

3.5.10.3. Purificação da oxidorredutase por coluna cromatográfica de 

troca iônica DEAE FF através de FPLC-Akta Purifier 

No primeiro semestre de 2012 o Laboratório adquiriu um equipamento 

próprio para a purificação de proteínas, FPLC-Akta Purifier, visando um avanço 

no processo de purificação da oxidorredutase de interesse, bem como de 

outras proteínas. 

O FPLC (Fast Protein Liquid Chromatography) consiste em um sistema de 

cromatografia líquida frequentemente utilizada para analisar, identificar e 

purificar proteínas e peptídeos de maneira rápida e confiável, pois a mesma 

possui uma fase móvel, que é uma solução aquosa ou tampão, sendo sua taxa 
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de fluxo controlada por uma bomba de deslocamento positivo, 

normalmente mantido constante, enquanto que a composição do tampão pode 

ser variada conforme o interesse. Em que, após a passagem pela coluna a 

amostra eluída percorre a célula de UV onde está conectada a um detector e 

posteriormente a um monitor, isto permite o experimentador identificar onde os 

picos de concentração de proteína ocorrem, indicando quais as frações em que 

os componentes específicos da mistura se encontram. Estas frações são 

encaminhadas para o coletor de frações, o qual tem a função de acomodar 

cada fração em um tubo de ensaio. 

O extrato protéico obtido da ruptura celular foi aplicado em coluna de troca 

iônica (DEAE FF) e a enzima foi eluída com um gradiente crescente NaCl (0-1 

mol/L) em Tris-HCl 20 mmol/L conforme Figura 3.14. Em seguida, analisou-se 

a atividade enzimática nas frações obtidas.  
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Figura 3.14: Purificação da oxidorredutase a partir da Arthrobacter sp. CCT 7749  em coluna 

DEAE FF  HiTrap, 1 mL. Amostra: 45 mg de proteínas;  fluxo: 1 mL/min;  tampão de ligação: 

Tris-HCl 20 mmol/L; tampão de eluição: Tris-HCl 20 mmol/L + NaCl 1.0 mol/L; Condições de 

eluição: 20 mL de tampão de eluição, gradiente crescente linear de NaCl 0-100 %. A linha 

sólida representa % de tampão Tris-HCl carregado de NaCl. 

Observou-se no cromatograma obtido da coluna DEAE FF (Figura 3.14), 2 

picos com grandes áreas em diferentes concentrações de sal, o que poderia 

indicar pouca purificação da proteína de interesse.  

Ao avaliar a atividade enzimática presentes nas frações obtidas dessa 

coluna, observou-se atividade somente nas frações 4-12, o que mostrou que a 

oxidorredutase interagiu bastante com o ligante da coluna, já que a mesma 

saiu em diferentes concentrações de NaCl, isso ocorreu provavelmente devido 
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ao aumento brusco na concentração desse sal, em que o volume total de 

eluente foi 20 mL. 

 De acordo com esse resultado testou-se a purificação da oxidorredutase 

com um gradiente crescente de  NaCl (0-0,5 mol/L) em Tris-HCl 20 mmol/l 

mantendo o volume total do eluente (20 mL), conforme Figura 3.15. Em 

seguida, analisou-se a atividade enzimática nas frações obtidas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15: Purificação da oxidorredutase a partir da Arthrobacter sp. CCT 7749 em coluna 

DEAE FF  HiTrap, 1 mL. Amostra: 45 mg de proteínas;  fluxo: 1 mL/min;  tampão de ligação: 

Tris-HCl 20 mmol/L; tampão de eluição: Tris-HCl 20 mmol/L + NaCl 1.0 mol/L; Condições de 

eluição: 20 mL de tampão de eluição, gradiente crescente linear de NaCl 0-50 %. A linha sólida 

representa % de tampão Tris-HCl carregado de NaCl. 

Observou-se no cromatograma obtido da coluna DEAE FF Figura 3.15, 4 

picos em diferentes concentração de NaCl, o que poderia indicar uma melhora 
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no processo de purificação da proteína de interesse, apesar de apresentarem 

grandes áreas. 

Observou-se atividade enzimática nas frações 4-7, 12, 15-19, o que mostrou 

uma melhora no processo de purificação, já que as proteínas saíram em 

concentrações definidas de NaCl.   

De acordo com esses resultados, decidiu-se melhorar o processo de 

purificação empregando a coluna DEAE FF, porém com 5 passos de eluição 

com NaCl 15, 18, 26, 50 e 100 % e com 62 mL de eluente, Figura 3.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16: Purificação da oxidorredutase a partir da Arthrobacter sp. CCT 7749 em coluna 

DEAE FF  HiTrap, 1 mL. Amostra: 45 mg de proteínas;  fluxo: 1 mL/min;  tampão de ligação: 

Tris-HCl 20 mmol/L; tampão de eluição: Tris-HCl 20 mmol/L + NaCl 1.0 mol/L; Condições de 

eluição: 62 ml de tampão de eluição, 5 passos de eluição com NaCl 15, 18, 26, 50 e 100 %. A 

linha sólida representa % de tampão Tris-HCl carregado de NaCl. 
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A Figura 3.16 representa o cromatograma obtido da coluna DEAE FF, em 

que foram observados 5 picos em diferentes concentrações de NaCl. Ao 

analisar a atividade enzimática nas frações obtidas da coluna DEAE FF, 

referentes a esses picos, pôde-se perceber que a proteína de interesse 

concentrava-se nas frações 32-54, com 26% de NaCl, em que se observou 

30% de concentração de cetona e 80% de excesso enantiomérico. 

De acordo com esses resultados percebeu-se que essas condições eram 

ideais para a purificação da oxidorredutase. Portanto, concentrou-se as 

proteínas presentes nessas frações em membranas de 10 kDa e aplicou-se 

inicialmente na coluna Octyl FF, depois nas colunas de afinidade Mimetic 

Orange® 3 A6XL, Blue® 1 P6XL, Red® 2 A6XL, Green® 1 A6XL, troca 

aniônica (ANX) e troca catiônica (SP XL, CM FF), conforme itens abaixo: 

3.5.10.4. Purificação da oxidorredutase por coluna Cromatografia de 

interação hidrofóbica Octyl FF através de FPLC-Akta Purifier 

As proteínas presentes nas frações 32-54 foram aplicadas na coluna Octyl 

FF, com gradiente decrescente de (NH4)2SO4 (0-1 mol/L) em tampão fosfato 20 

mmol/L (Figura 3.17).  
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Figura 3.17: Purificação da oxidorredutase a partir da Arthrobacter sp. CCT 7749 em coluna 

Octyl FF  HiTrap, 1 mL. Amostra: 15 mg de proteínas;  fluxo: 1 mL/min;  tampão de ligação: 

Fosfato 20 mmol/L, pH 7,0; tampão de eluição Fosfato 20 mmol/L + (NH4)2SO4 1,0 mol/L; 

Condições de eluição: 20 ml de tampão de eluição, gradiente linear de (NH4)2SO4 0-100%. A 

linha sólida representa % de tampão fosfato carregado de (NH4)2SO4. 

Observou-se, no cromatograma obtido da coluna Octyl FF (Figura 3.17), 2 

picos em diferentes concentrações de NaCl. O que pode indicar pouca 

purificação da proteína de interesse. No entanto, analisou-se a atividade 

enzimática nas frações proteínas obtidas dessa coluna (Tabela 3.1). 
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Tabela 3.1. Oxidação enantiosseletiva do (R,S)-1-(4-metilfenil)etanol mediada por 

oxidorredutase da Arthrobacter sp. CCT 7749 presentes nas frações da coluna Octyl 

FF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    De acordo com os resultados demonstrados na 

a proteína de interesse encontra

se observou atividade enzimática

de concentração de cetona (5,5

verificou-se a pureza das proteínas presentes nessas frações através

PAGE, conforme Figura 3.18.

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.18: SDS-PAGE- linhas 3 e 20: 

Frações 26, 27, 28-43 da coluna Octyl FF, respectivamente.

 De acordo com o SDS-PAGE, 

bandas das frações 26-39 (linhas 1,2, 4

essas frações em membranas de 10 

e troca aniônica e catiônica.  
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resultados demonstrados na Tabela 3.1 percebeu

encontrava-se nas frações 26-40 (entradas 10-19), pois 

observou atividade enzimática nessas frações embora com valores baixos 

de concentração de cetona (5,5-13%) e de seletividade (6,5-17%). No entanto, 

se a pureza das proteínas presentes nessas frações através de SDS

.  

linhas 3 e 20: BenchMarkTM Protein Ladder; linhas 1,2, 4-19, 21

da coluna Octyl FF, respectivamente. 

PAGE, Figura 3.18, observou-se semelhanças nas 

39 (linhas 1,2, 4-15) com isso, decidiu-se concentrar 

em membranas de 10 kDa e aplicá-las em colunas por a

 

1 percebeu-se que 

19), pois 

embora com valores baixos 

17%). No entanto, 

de SDS-

19, 21-30: 

se semelhanças nas 

se concentrar 

las em colunas por afinidade 
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3.5.10.5. Purificação da oxidorredutase em colunas cromatográfica por 

afinidade realizada através de força gravitacional. 

A cromatografia por afinidade tem sido utilizada no isolamento seletivo de 

macromoléculas biológicas através da utilização de suas propriedades, as 

quais são capazes de unirem-se reversivelmente à fase estacionária, composta 

por um ligante específico associado a um suporte inerte.  

Nesse estudo, utilizou-se o kit de teste PIKSI (cedido pelo prof. Dr. Cassius 

Vinicius Stevani do IQ-USP) que apresentou colunas de afinidade, com ligantes 

altamente estáveis. Cada ligante tem uma especificidade diferente permitindo 

purificar uma vasta variedade de proteínas.  

Inicialmente testou-se a coluna Mimetic Orange® 3 A6XL na purificação da 

oxidorredutase, provenientes das frações 26-39 da coluna Octyl FF. 

3.5.10.5.1. Purificação da oxidorredutase na coluna cromatográfica de 

afinidade Mimetic Orange® 3 A6XL  

Aplicou-se as proteínas presentes nas frações 26-39 (obtidas da coluna de 

interação hidrofóbica Octyl FF) na coluna de afinidade Mimetic Orange® 3 

A6XL, com diferentes concentrações de NaCl (0-1 mol/L) em tampão Tris-HCl 

20 mmol/L. Em seguida, avaliou-se a atividade enzimática nas frações obtidas 

(Tabela 3.2). 
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Tabela 3.2: Oxidação enantiosseletiva do (R,S)-1-(4-metilfenil)etanol mediada por 

oxidorredutase da Arthrobacter sp. CCT 7749 presentes nas frações da coluna 

Mimetic Orange® 3 A6XL.  

  

 

 

 

 

 

De acordo com os resultados demonstrados na Tabela 3.2 pôde-se perceber 

pouca atividade enzimática nas frações obtidas 1-5, com concentração de 

cetona de 2-6% e seletividade de 6-17%. Esses valores baixos podem ter 

ocorrido devido à pequena quantidade de proteína estar, já que foi injetado 1 

mg de proteína na coluna. Para verificar a pureza da proteína nas frações 

protéicas obtidas, aplicou-se as frações 1-6 no gel de eletroforese SDS-PAGE 

(Figura 3.19). 

  



 

 

 

 

 

Figura 3.19: SDS-PAGE- linha 1: BenchMark

mimetic orange® 3 A6XL, respectivamente.

De acordo com o gel de eletroforese das frações protéicas obtidas da coluna 

de afinidade Mimetic Orange® 3 A6XL

houve pouca interação entre os aminoácidos da proteína

já que praticamente todas as proteínas saíram nas 3 primeiras frações. Sendo 

assim, percebeu-se que essa coluna não 

proteína, já que a mesma não apresentava

resultado, decidiu-se testar outra coluna de afinidade, 

3.5.10.5.2. Purificação da oxidorreduta

afinidade Mimetic Blue® 1 P6XL

Assim como foi realizado na coluna 

proteínas presentes nas frações 

de afinidade Mimetic Blue® 3 P6XL
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BenchMarkTM Protein Ladder; linha 2-7: frações 1-6 da coluna 

, respectivamente. 

De acordo com o gel de eletroforese das frações protéicas obtidas da coluna 

range® 3 A6XL, Figura 3.19, pôde-se perceber 

houve pouca interação entre os aminoácidos da proteína e o ligante da coluna, 

já que praticamente todas as proteínas saíram nas 3 primeiras frações. Sendo 

se que essa coluna não foi indicada para a purificação dessa 

a, já que a mesma não apresentava pureza. De acordo com esse 

se testar outra coluna de afinidade, Blue® 1 P6XL. 

10.5.2. Purificação da oxidorredutase na coluna cromatográfica de 

Mimetic Blue® 1 P6XL 

Assim como foi realizado na coluna Mimetic Orange® 3 A6XL, aplicou

proteínas presentes nas frações 26-39, obtidas da coluna Octyl FF, na coluna 

de afinidade Mimetic Blue® 3 P6XL, com diferentes concentrações de NaCl

6 da coluna 

De acordo com o gel de eletroforese das frações protéicas obtidas da coluna 

se perceber que 

e o ligante da coluna, 

já que praticamente todas as proteínas saíram nas 3 primeiras frações. Sendo 

indicada para a purificação dessa 

pureza. De acordo com esse 

se na coluna cromatográfica de 

ou-se as 

ctyl FF, na coluna 

, com diferentes concentrações de NaCl (0-
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1 mol/L) em tampão Tris-HCl 20 mmol/L. Avaliou-se a atividade enzimática nas 

frações obtidas (Tabela 3.3).  

Tabela 3.3: Oxidação enantiosseletiva do (R,S)-1-(4-metilfenil)etanol mediada por 

oxidorredutase da Arthrobacter sp. CCT 7749 presentes nas frações da coluna 

Mimetic Blue® 1 P6XL 

 

 

    

  

 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 3.3 observou-se baixa 

atividade enzimática nas frações 1-3 e nenhuma atividade nas demais frações 

obtidas da coluna Mimetic Blue® 1 P6XL, com concentrações de cetona de 3 e 

5% e seletividades de 6 e 8%. Para verificar a pureza da proteína nas frações 

protéicas obtidas, aplicou-se as frações 1-4 no gel de eletroforese SDS-PAGE 

(Figura 3.20). 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20: SDS-PAGE- linhas 1, 3

respectivamente; linha 2: BenchMark

    Observou-se na Figura 3.20

primeiras frações, sendo assim, percebeu

indicada para purificação da oxidorredutase de interesse

testar outra coluna do kit de teste PIKSI, 

3.5.10.5.3. Purificação da oxidorreduta

afinidade Mimetic Red® 2 A6XL 

Aplicou-se as proteínas presentes nas

interação hidrofóbica Octyl FF, na coluna de afinidade Mimetic Red® 2 A6XL

com diferentes concentrações de NaCl

mmol/L. Em seguida, avaliou

(Tabela 3.4). 
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linhas 1, 3-5: Frações 1-4 da coluna Mimetic Blue® 1 

BenchMarkTM Protein Ladder. 

Figura 3.20 que as proteínas saíram praticamente 

primeiras frações, sendo assim, percebeu-se que esta coluna também

da oxidorredutase de interesse. Portanto, decidiu

de teste PIKSI, Mimetic Red® 2 A6XL. 

. Purificação da oxidorredutase na coluna cromatográfica de 

Mimetic Red® 2 A6XL  

oteínas presentes nas frações 26-40 obtidas da coluna de 

ctyl FF, na coluna de afinidade Mimetic Red® 2 A6XL

com diferentes concentrações de NaCl (0-1 mol/L) em tampão TrisHCl 

. Em seguida, avaliou-se a atividade enzimática nas frações obtidas 

Mimetic Blue® 1 P6XL, 

praticamente nas 3 

também não foi 

. Portanto, decidiu-se 

se na coluna cromatográfica de 

oluna de 

ctyl FF, na coluna de afinidade Mimetic Red® 2 A6XL, 

em tampão TrisHCl 20 

se a atividade enzimática nas frações obtidas 
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Tabela 3.4: Oxidação enantiosseletiva do (R,S)-1-(4-metilfenil)etanol mediada por 

oxidorredutase da Arthrobacter sp. CCT 7749 presentes nas frações da coluna 

Mimetic Red® 2 A6XL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observou-se nos resultados apresentados na Tabela 3.4 baixas 

concentrações de cetona 1-9% e seletividade 2-13% nas frações protéicas 1-

10, obtidas da coluna Mimetic Red® 2 A6XL. Percebeu-se que a proteína de 

interesse saiu em oito frações, mostrando que o ligante dessa coluna interagiu 

um pouco com a oxidorredutase de interesse, como pôde ser visto no gel de 

eletroforese, Figura 3.21. 



 

Figura 3.21: SDS-PAGE- linhas 1, 3

respectivamente; linha 2: BenchMark

Conforme as bandas vistas no gel de 

que as proteínas saíram praticamente nas 

que apresentaram melhores atividades enzimáticas, 

O emprego dessa coluna nessas condições não foi possível obter a 

oxidorredutase pura, sendo assim, 

proteína, testando 2 colunas de troca catiônica (CM FF e SP XL) e

troca aniônica (ANX FF), já que essas colunas 

do FPLC-Akta Purifier, o que facilitaria no melhoramento da metodologia de 

purificação. 
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linhas 1, 3-12: Frações, 1, 2-11 da coluna Mimetic Red® 2 A6XL,

BenchMarkTM Protein Ladder. 

Conforme as bandas vistas no gel de eletroforese (Figura 3.21) percebeu

camente nas frações 1-6. Sendo essas frações às 

que apresentaram melhores atividades enzimáticas, Tabela 3.4.  

O emprego dessa coluna nessas condições não foi possível obter a 

oxidorredutase pura, sendo assim, decidiu-se continuar a purificação da 

proteína, testando 2 colunas de troca catiônica (CM FF e SP XL) e 

troca aniônica (ANX FF), já que essas colunas poderiam ser realizadas através 

que facilitaria no melhoramento da metodologia de 

Mimetic Red® 2 A6XL,  

) percebeu-se 

6. Sendo essas frações às 

O emprego dessa coluna nessas condições não foi possível obter a 

se continuar a purificação da 

 uma de 

poderiam ser realizadas através 

que facilitaria no melhoramento da metodologia de 
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3.5.10.6 Purificação da oxidorredutase por coluna cromatográfica de 

Troca catiônica (SP XL, SP FF, CM FF) através de FPLC-Akta Purifier 

Aplicaram-se as proteínas presentes nas frações 26-40, obtidas da coluna 

de interação hidrofóbica Octyl FF nas colunas de troca iônica: SP XL, SP FF, 

CM FF, ANX FF e a enzima foi eluída com gradientes crescentes de cloreto de 

sódio (0-1 e 0-0,5 mol/L) em tampão Tris-HCl 20 mmol/L. Em seguida, avaliou-

se a atividade enzimática das frações. Desta forma, conseguiu-se determinar 

as frações que possuíam a atividade enzimática desejada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22: Purificação da oxidorredutase a partir da Arthrobacter sp. CCT 7749 em coluna 

SP FF  HiTrap, 1 mL. Amostra: 18 mg de proteínas;  fluxo: 1 mL/min;  tampão de ligação: Tris-

HCl 20 mmol/L, pH 8,0; tampão de eluição: Tris-HCl 20 mmol/L + NaCl 1.0 mol/L; Condições de 

eluição: 20 mL de tampão de eluição, gradiente crescente linear de NaCl 0-0,5 mol/L. A linha 

sólida verde representa % de tampão Tris-HCl carregado de NaCl. 

Observou-se 5 picos no cromatograma obtido da coluna SP FF (Figura 3.22) 

o que poderia indicar uma possível purificação da oxidorredutase. No entanto, 



 

ao testar a atividade enzimática nas frações proté

não se detectou atividade enzimática em nenhuma

observou-se atividade enzimática na fração protéica obtida logo após a 

aplicação da amostra na coluna, antes

mostrando assim, que a proteína não interagiu com o ligante da proteína. 

Aplicou-se algumas frações 

SDS-PAGE (Figura 3.23), com a finalidade

interação das proteínas com o 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23: SDS-PAGE- linhas 1-3, 5

XL FF, respectivamente; BenchMark

De acordo com a Figura 3.23

interagiram com o ligante da coluna, já que as mesmas começaram

eluídas da coluna a partir da fração 6. Como essas frações não apresentaram 

atividade observou-se que as proteínas presentes nessas frações, embora 

parcialmente puras, não foi 
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ade enzimática nas frações protéicas obtidas dessa coluna, 

atividade enzimática em nenhuma das frações obtidas. Porém, 

zimática na fração protéica obtida logo após a 

aplicação da amostra na coluna, antes mesmo da eluição das proteínas, 

mostrando assim, que a proteína não interagiu com o ligante da proteína. 

frações obtidas dessa coluna no gel de eletrof

), com a finalidade de verificar se realmente não 

interação das proteínas com o ligante sulfonato de propila (-CH2CH2CH2

3, 5-15: Frações 6, 10, 11, 12, 14-21, 23, 27 da coluna SP 

BenchMarkTM Protein Ladder.  

Figura 3.23 observou-se que algumas proteínas 

interagiram com o ligante da coluna, já que as mesmas começaram

eluídas da coluna a partir da fração 6. Como essas frações não apresentaram 

que as proteínas presentes nessas frações, embora 

foi a oxidorredutase de interesse, sendo assim, 

icas obtidas dessa coluna, 

das frações obtidas. Porém, 

zimática na fração protéica obtida logo após a 

mesmo da eluição das proteínas, 

mostrando assim, que a proteína não interagiu com o ligante da proteína.  

obtidas dessa coluna no gel de eletroforese 

de verificar se realmente não houve 

2SO3
-). 

21, 23, 27 da coluna SP 

se que algumas proteínas 

interagiram com o ligante da coluna, já que as mesmas começaram a ser 

eluídas da coluna a partir da fração 6. Como essas frações não apresentaram 

que as proteínas presentes nessas frações, embora 

a oxidorredutase de interesse, sendo assim, 
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decidiu-se testar a purificação na coluna SF XL FF, em que a mesma 

apresentou um perfil de purificação semelhante ao da coluna SP FF. 

Com isso, decidiu-se testar outra coluna de troca catiônica (CM FF, Figura 

3.24), já que as colunas SP FF e SP XL não se mostraram eficientes nessa 

etapa de purificação da oxidorredutase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24: Purificação da oxidorredutase a partir da Arthrobacter sp. CCT 7749 em coluna 

CM FF  HiTrap, 1 mL. Amostra: 18 mg de proteínas;  fluxo: 1 mL/min;  tampão de ligação: Tris-

HCl 20 mmol/L, pH 8,0; tampão de eluição: Tris-HCl 20 mmol/L + NaCl 1.0 mol/L; Condições de 

eluição: 20 mL de tampão de eluição, gradiente crescente linear de NaCl 0-0,5 mol/L. A linha 

sólida verde representa % de tampão Tris-HCl carregado de NaCl. 

Observou-se no cromatograma obtido da coluna CM XL FF (Figura 3.24) 

somente 2  picos, porém não bem definidos, o que poderia indicar pouca 

purificação da oxidorredutase. O que foi confirmado com o teste de atividade 



 

das frações protéicas obtidas dessa col

obtida logo após a aplicação da amostra na coluna apresentou atividade 

enzimática, como havia ocorrido com as colunas SP FF e SP XL. Também se 

aplicou algumas amostras obtidas dessa coluna no gel de eletroforese SDS

PAGE (Figura 3.25), com a 

interação das proteínas com o ligante

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25: SDS-PAGE- linhas 1, 3

BenchMarkTM Protein Ladder. 

Percebeu-se na Figura 3.25

representadas pelas bandas entre 25

puras. No entanto, as enzimas presentes n

atividade, o que indicou que a oxidorredutase de interesse não se enc

nessas frações. 
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icas obtidas dessa coluna, pois somente a fração proté

obtida logo após a aplicação da amostra na coluna apresentou atividade 

havia ocorrido com as colunas SP FF e SP XL. Também se 

algumas amostras obtidas dessa coluna no gel de eletroforese SDS

), com a finalidade de verificar se realmente não houve 

proteínas com o ligante carboximetil (-OCH2COO-).  

linhas 1, 3-12 frações 1, 2-11 da coluna CM XL FF; linha 2:

3.25 poucas proteínas de tamanhos variados, 

representadas pelas bandas entre 25-220 kDa, mostrando-se parcialmente 

as enzimas presentes nessas frações não apresentaram 

, o que indicou que a oxidorredutase de interesse não se enc

ação protéica 

obtida logo após a aplicação da amostra na coluna apresentou atividade 

havia ocorrido com as colunas SP FF e SP XL. Também se 

algumas amostras obtidas dessa coluna no gel de eletroforese SDS-

finalidade de verificar se realmente não houve 

11 da coluna CM XL FF; linha 2: 

de tamanhos variados, 

se parcialmente 

presentaram 

, o que indicou que a oxidorredutase de interesse não se encontrava 
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De acordo com esses resultados decidiu-se alterar a segunda coluna 

empregada na purificação da oxidorredutase, em que se usava a coluna de 

interação hidrofóbica Octyl FF. Aplicou-se as frações 32-54 (obtidas da coluna 

DEAE FF) na coluna de troca aniônica ANX FF, já que essa coluna tinha 

apresentado um melhor perfil de purificação da oxidorredutase, com maior grau 

de pureza, do que a coluna octyl.  

3.5.10.6.1 Purificação da oxidorredutase por coluna Cromatográfica de 

Troca aniônica ANX FF através de FPLC-Akta Purifier 

Inicialmente, aplicou-se as proteínas presentes nas frações 32-54, obtidas 

da coluna DEAE FF, na coluna de troca aniônica ANX FF e a enzima foi eluída 

com um gradiente crescente de cloreto de sódio (0-1 e 0-0,5 mol/L) em tampão 

Tris-HCl 20 mmol/L e em 5 passos de eluição com NaCl 0,2-0,5 e 1 mol/L, 

(Figuras 3.26, 3.28, 3.29). 
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Figura 3.26: Purificação da oxidorredutase a partir da Arthrobacter sp. CCT 7749 em coluna 

ANX FF  HiTrap, 1 mL. Amostra: 18 mg de proteínas;  fluxo: 1 mL/min;  tampão de ligação: Tris-

HCl 20 mmol/L, pH 8,0; tampão de eluição: Tris-HCl 20 mmol/L + NaCl 1.0 mol/L; Condições de 

eluição: 20 mL de tampão de eluição, gradiente crescente linear de NaCl 0-1 mol/L. A linha 

sólida verde representa % de tampão Tris-HCl carregado de NaCl. 

De acordo com a Figura 3.26 observou-se que as proteínas foram eluídas 

nas frações 5-36, em diferentes concentrações de NaCl. Portanto, ao avaliar a 

atividade enzimática das frações obtidas observou-se atividade enzimática nas 

frações 20-32 com boas concentrações de cetona (20-32%) e seletividade (75-

82%). 

Com isso aplicou-se essas frações no SDS-PAGE como mostra a Figura 

3.27.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27: SDS-PAGE- linhas 1-3; 5

respectivamente; linha 4: BenchMark

 

De acordo com o SDS-PAGE, 

32 apresentavam certo grau de pureza, vista

presentes no mesmo, sendo essa coluna indicada para a 

purificação da oxidorredutase. 

Já que a oxidorredutase presente nas frações 22

pura, decidiu-se testar concentrações menores de

coluna ANX FF em 20 mL de tampão Tris

crescente linear de NaCl 0-0,5 mol/L
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3; 5-10: Frações 20, 22, 24, 26, 28, 29, 32 da coluna ANX, 

BenchMarkTM Protein Ladder.  

PAGE, Figura 3.27, percebeu-se que as frações 22

certo grau de pureza, vista pelo menor número de 

sendo essa coluna indicada para a segunda etapa de 

purificação da oxidorredutase.  

redutase presente nas frações 22-32 não estava totalmente

concentrações menores de proteínas aplicadas

20 mL de tampão Tris-HCl 20 mmol/L com gradiente 

0,5 mol/L, como mostra a Figura 3.28. 

10: Frações 20, 22, 24, 26, 28, 29, 32 da coluna ANX, 

que as frações 22-

 bandas 

segunda etapa de 

totalmente 

aplicadas na 

20 mmol/L com gradiente 
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Figura 3.28: Purificação da oxidorredutase a partir da Arthrobacter sp. CCT 7749 em coluna 

ANX FF  HiTrap, 1 mL. Amostra: 18 mg de proteínas;  fluxo: 1 mL/min;  tampão de ligação: Tris-

HCl 20 mmol/L, pH 8,0; tampão de eluição: Tris-HCl 20 mmol/L + NaCl 1.0 mol/L; Condições de 

eluição: 20 mL de tampão de eluição, gradiente crescente linear de NaCl 0-0,5 mol/L. A linha 

sólida verde representa % de tampão Tris-HCl carregado de NaCl. 

Observou-se no cromatograma, Figura 3.28, uma melhor separação nos 

picos obtidos durante o processo de purificação da oxidorredutase na coluna 

ANX FF. Sendo assim, testou-se a atividade enzimática presentes em algumas 

frações obtidas dessa coluna, conforme Tabela 3.5. 
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Tabela 3.5: Oxidação enantiosseletiva do (R,S)-1-(4-metilfenil)etanol mediada por 

oxidorredutase da Arthrobacter sp. CCT 7749 presentes nas frações protéicas da 

coluna ANX FF.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 3.5 percebeu-se que 

a proteína de interesse, encontrava-se nas frações 28-44, pois foram nessas 

frações que se observou atividade enzimática nas reações de oxidação, 

embora com valores baixos de concentração de cetona (2-7%) e de 

seletividade (6-14%). Verificou-se a pureza das proteínas presentes nessas 

frações através de SDS-PAGE, conforme Figura 3.29. 



 

Figura 3.29: SDS-PAGE- linhas 1

respectivamente; linha 6: BenchMark

De acordo com o gel da coluna ANX

frações 32-37 apresentam entre si um perfil semelhante de purificação, vistas 

pelas poucas bancas.  

De acordo com os resultados mostrados na 

proteínas começaram a ser eluídas da coluna em concentrações de NaCl de 

0,35 mol/L e sendo totalmente eluídas na presença de 0,50 mol/L desse sal. 

Com isso, decidiu-se mais uma vez melh

empregando a coluna ANX FF, 

0,3; 0,4; 0,5; e 1 mol/L e com 42 mL de eluente e fluxo de 0,5 mL/min, como 

mostra a Figura 3.30. 
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linhas 1-5, 7-15: Frações 28-32, 33-41 da coluna ANX FF, 

BenchMarkTM Protein Ladder.  

gel da coluna ANX FF, Figura 3.29, observou-se

37 apresentam entre si um perfil semelhante de purificação, vistas 

acordo com os resultados mostrados na Tabela 3.5 observou-se que as 

proteínas começaram a ser eluídas da coluna em concentrações de NaCl de 

0,35 mol/L e sendo totalmente eluídas na presença de 0,50 mol/L desse sal. 

se mais uma vez melhorar o processo de purificação 

empregando a coluna ANX FF, porém com 5 passos de eluição com NaCl 

0,3; 0,4; 0,5; e 1 mol/L e com 42 mL de eluente e fluxo de 0,5 mL/min, como 

41 da coluna ANX FF, 

se que as 

37 apresentam entre si um perfil semelhante de purificação, vistas 

se que as 

proteínas começaram a ser eluídas da coluna em concentrações de NaCl de 

0,35 mol/L e sendo totalmente eluídas na presença de 0,50 mol/L desse sal. 

orar o processo de purificação 

porém com 5 passos de eluição com NaCl 0,2; 

0,3; 0,4; 0,5; e 1 mol/L e com 42 mL de eluente e fluxo de 0,5 mL/min, como 
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Figura 3.30: Purificação da oxidorredutase a partir da Arthrobacter sp. CCT 7749 em coluna 

ANX FF  HiTrap, 1 mL. Amostra: 4 mg de proteínas;  fluxo: 0,5 mL/min;  tampão de ligação: 

Tris-HCl 20 mmol/L; tampão de eluição: Tris-HCl 20 mmol/L + NaCl 1.0 mol/L; Condições de 

eluição: 42 ml de tampão de eluição, 5 passos de eluição com NaCl 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 e 1 mol/L. 

A linha sólida representa % de tampão Tris-HCl carregado de NaCl. 

A Figura 3.30 apresentou o cromatograma obtido da coluna ANX FF, em 

que foram observados 5 picos em diferentes concentrações de NaCl, o que 

indicou uma possível melhora no processo de purificação da oxidorredutase. 

 Avaliou-se a atividade enzimática nas frações obtidas dessa coluna, Tabela 

3.6.  
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Tabela 3.6: Oxidação enantiosseletiva do (R,S)-1-(4-metilfenil)etanol mediada por 

oxidorredutase da Arthrobacter sp. CCT 7749 presentes nas frações protéicas da 

coluna ANX FF.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

De acordo com os resultados apresentados na 

que a proteína de interesse concentrava

mol/L de NaCl, em que foram obtidas baixas 

e seletividade (6-17%). Acredita

cetona e seletividade podem ter ocorrido devido à pequena quantidade de 

proteína presente na amostra que foi aplicada na coluna (

pureza das proteínas presentes nessas frações através de SDS

3.31.  

 

 

 

 

Figura 3.31: SDS-PAGE- linhas 1

respectivamente; linha 3: BenchMark

Observou-se nos resultados da 

apresentaram atividade enzimática, o que 

proteína com o ligante dietilaminoetil e ao analisar a 

que nessas frações as proteínas 

principalmente as frações 20-

4-13). 
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De acordo com os resultados apresentados na Tabela 3.6 pôde-se perceber 

que a proteína de interesse concentrava-se nas frações 18-27, com 0,26

mol/L de NaCl, em que foram obtidas baixas  concentrações de cetona (2

Acredita-se que os valores baixos de concentrações de 

podem ter ocorrido devido à pequena quantidade de 

proteína presente na amostra que foi aplicada na coluna (2 mg). Verificou

pureza das proteínas presentes nessas frações através de SDS-PAGE, 

 

linhas 1-2, 4-13: Frações 17, 18, 19-28 da coluna ANX FF, 

BenchMarkTM Protein Ladder.  

resultados da Tabela 3.6 que as frações 18

idade enzimática, o que mostrou uma boa interação da 

dietilaminoetil e ao analisar a Figura 3.31, percebeu

que nessas frações as proteínas apresentaram bom grau de pureza, 

-28, que apresentaram poucas bandas (linhas de 

perceber 

27, com 0,26-1 

concentrações de cetona (2-10%) 

concentrações de 

podem ter ocorrido devido à pequena quantidade de 

Verificou-se a 

PAGE, Figura 

28 da coluna ANX FF, 

que as frações 18-27 

mostrou uma boa interação da 

percebeu-se 

bom grau de pureza, 

(linhas de 
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De acordo com esses resultados decidiu-se realizar outras colunas ANX FF 

empregando essa metodologia, porém com quantidade maior de proteínas (4 

mg). Com isso, decidiu-se coletar em tubos separados as frações 11-14, 15-17, 

18-19, 20-21, 22-24, 25-26, 27. Avaliou-se a atividade enzimática nessas 

frações, Tabela 3.7.  

Tabela 3.7: Oxidação enantiosseletiva do (R,S)-1-(4-metilfenil)etanol mediada por 

oxidorredutase da Arthrobacter sp. CCT 7749 presentes nas frações protéicas da 

coluna ANX FF. 

 

 

 

 

Conforme os resultados apresentados na Tabela 3.7 as 4 frações iniciais 

mostraram uma razão cetona/álcool muito parecidas (15-19%, entradas 1-4), 

bem como os excessos enantioméricos do (R)-álcool (27-34%, entradas 1-4). 

Esses valores foram decrescendo nas frações seguintes, em que a razão 

cetona/álcool e os excessos enantioméricos foram baixos (3-7% e 11-14%, 

respectivamente; entradas 5-7).  

Conforme esses resultados, decidiu-se realizar a Zimografia para determinar 

a massa molecular aproximada da oxidorredutase de interesse, como mostra o 

item 3.5.10.7. 



 

3.5.10.7. Zimograma native-PAGE 

Aplicou-se a técnica de zimografia nas 

24, 25-26, 27, obtidas da coluna ANX FF (concentradas em 

kDa), com a finalidade de confirmar a presença da oxidorredutase 

Figura 3.32: native-PAGE-Teste de atividade da oxidorredutase

14, 15-17, 18-19, 20-21, 22-24, 25

NativeMarkTM Unstained Protein Standard.

Observou-se em cada fração 

banda escura no gel de eletroforese 

oxidação, catalisada pela oxidorredutase, em que ocorre

que estava acoplado à redução do metossulfato d

estava acoplada à redução do cloreto de iodonitr

precipitado de formazano, de cor azul, onde a enzima estava

gel.  

Não se observou uma banda escura na linha 3 

amostra ser o marcador de proteínas, que não poderia reagir com os reagent

anteriores, já que nessa fração não existia uma oxidorredutase. 
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PAGE  

se a técnica de zimografia nas frações 11-14, 15-17, 18-19, 20

obtidas da coluna ANX FF (concentradas em membranas de 10 

Da), com a finalidade de confirmar a presença da oxidorredutase Figura 3.32

 

Teste de atividade da oxidorredutase - linhas 1, 2, 4-7: Frações 11

24, 25-26, 27 da coluna ANX, respectivamente; linha 3:

Unstained Protein Standard. 

em cada fração protéica (Figura 3.32; linhas 1, 2, 4-

no gel de eletroforese referente ao produto da reação de 

oxidação, catalisada pela oxidorredutase, em que ocorreu a redução de NAD

acoplado à redução do metossulfato de fenazina, que por sua vez 

acoplada à redução do cloreto de iodonitrotetrazólio, produzindo

e cor azul, onde a enzima estava imobilizada no 

Não se observou uma banda escura na linha 3 da Figura 3.32 devido

amostra ser o marcador de proteínas, que não poderia reagir com os reagent

anteriores, já que nessa fração não existia uma oxidorredutase.  

19, 20-21, 22-

membranas de 10 

Figura 3.32.   

7: Frações 11-

26, 27 da coluna ANX, respectivamente; linha 3: 

-7) uma 

referente ao produto da reação de 

a redução de NAD+, 

e fenazina, que por sua vez 

otetrazólio, produzindo-se um 

imobilizada no 

devido essa 

amostra ser o marcador de proteínas, que não poderia reagir com os reagentes 



 

 Corou-se o gel com Coomassie  Blue 

oxidorredutase, Figura 3.32, com Coomassie Blue 

Figura 3.33: native-PAGE- linhas 1, 2, 4

27 da coluna ANX, respectivamente; linha 3:

De acordo com as bandas observadas

percebeu-se que a oxidorredutase estava parcialmente pura, vista pelo nú

pequeno de bandas em cada fração obtida da coluna ANX FF. 

Conforme o marcador de proteína (

Standard) apresentado no gel de 

e das correspondentes bandas apresentadas nas frações proteícas, observou

se que a oxidorredutase tem uma massa de

essa banda foi a detectada no 

Com isso, foi possível realizar o SDS

nessa banda, Figura 3.34, objetivando

enzima apresentava, uma vez que este gel é desnaturante. Para esse estudo, 
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com Coomassie  Blue do teste de atividade da 

, com Coomassie Blue Figura 3.33. 

 

linhas 1, 2, 4-7: Frações 11-14, 15-17, 18-19, 20-21, 22-24, 25

27 da coluna ANX, respectivamente; linha 3: NativeMarkTM Unstained Protein Standard.

com as bandas observadas no native-PAGE, Figura 3.33,

se que a oxidorredutase estava parcialmente pura, vista pelo nú

pequeno de bandas em cada fração obtida da coluna ANX FF.  

Conforme o marcador de proteína (NativeMarkTM Unstained Protein 

) apresentado no gel de teste de atividade da oxidorredutase (linha 3) 

e das correspondentes bandas apresentadas nas frações proteícas, observou

tem uma massa de aproximadamente 240 kDa, 

essa banda foi a detectada no zimograma, Figura 3.33. 

Com isso, foi possível realizar o SDS-PAGE com a oxidorredutase presente 

, objetivando determinar quantas subunidades essa 

, uma vez que este gel é desnaturante. Para esse estudo, 

este de atividade da 

24, 25-26, 

Unstained Protein Standard. 

Figura 3.33, 

se que a oxidorredutase estava parcialmente pura, vista pelo número 

Unstained Protein 

(linha 3) 

e das correspondentes bandas apresentadas nas frações proteícas, observou-

kDa, pois 

PAGE com a oxidorredutase presente 

determinar quantas subunidades essa 

, uma vez que este gel é desnaturante. Para esse estudo, 



 

recortou-se portanto, a banda 240 

aplicou-se no SDS-PAGE (Figura 3.34)

 

 

 

 

 

 

Figura 3.34: SDS-PAGE- linha 1: BenchMark

fração 15-17 da coluna ANX FF. 

Observou-se no SDS-PAGE, 

encontrava na forma hetero-

~35  e três em ~45 kDa. 

 Após encontrar as frações, com 

se várias colunas DEAE FF e ANX FF, para que se pudesse avalia

dessa enzima em outros substratos, bem como sua caracterização.

3.5.10.8. Determinação da Atividade Específica da oxidorredutase da 

Arthrobacter sp. CCT 7749

alcoóis. 

O resumo do processo de 

Arthrobacter sp. CCT 7749 está demostrado na 
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se portanto, a banda 240 kDa (gel native-PAGE, Figura 3.32

(Figura 3.34). 

 

BenchMarkTM Protein Ladder; linha 2: Proteína presente na  

PAGE, Figura 3.34, que esta enzima provavelmente se 

-hexamérica, apresentando três subunidades em 

s encontrar as frações, com a oxidorredutase de interesse, realizaram

se várias colunas DEAE FF e ANX FF, para que se pudesse avaliar a atividade 

dessa enzima em outros substratos, bem como sua caracterização.  

.10.8. Determinação da Atividade Específica da oxidorredutase da 

CCT 7749 que catalisa a oxidação enantiosseletiva de 

umo do processo de purificação da oxidorredutase a partir da 

está demostrado na Tabela 3.8. 

Figura 3.32) e 

Proteína presente na  

provavelmente se 

unidades em 

realizaram-

r a atividade 

.10.8. Determinação da Atividade Específica da oxidorredutase da 

que catalisa a oxidação enantiosseletiva de 

purificação da oxidorredutase a partir da 
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Tabela 3.8: Purificação da oxidorredutase a partir da Arthrobacter sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A oxidorredutase foi purificada 4,98 vezes a partir do extrato bruto, através 

das colunas de troca aniônica DEAE FF e ANX FF (Tabela 3.8, entrada 4). 

Esse cálculo foi realizado dividindo a atividade específica de cada etapa de 

purificação pela atividade específica do extrato bruto. 

A atividade específica da oxidorredutase aumentou de 0,85 do extrato bruto 

(entrada 1) para 4,23 após a coluna ANX FF (entrada 4). Este aumento na 

atividade específica significou, naturalmente, que o procedimento adotado 

eliminou proteínas indesejadas nessas colunas de troca aniônica. 

Observou-se também que somente 0,0037 µmol de oxidorredutase era 

necessária para reduzir 1 µmol de NAD+ por minuto (entrada 4),  já no extrato 

bruto era necessário 0,0186 µmol de oxidorredutase (entrada 2). De acordo 

com esses resultados comprovou-se que a oxidorredutase estava bem mais 

pura na última etapa de purificação. 

 Pôde-se perceber que a quantidade de oxidorredutase obtida na etapa final 

da purificação (4,71 mg, entrada 4) foi bem inferior ao presente no extrato bruto 
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(1500 mg, entrada 1). Isso mostrou que inicialmente existiam outras proteínas 

presentes no extrato bruto que foram eliminadas nas etapas de purificação. 

3.5.10.9. Oxidação enantiosseletiva dos (R,S)-alcoóis 1-3 mediada pela 

oxidorredutase da Arthrobacter sp. CCT 7749    

Avaliou-se a atividade da oxidorredutase presente nas frações 15-17, da 

coluna ANX FF, na reação de oxidação dos alcoóis para-substituídos (Tabela 

3.9). 

Tabela 3.9: Oxidação enantiosseletiva de alcoóis mediada pela Oxidorredutase da 

Arthrobacter sp. CCT 7749.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 3.9 observou-se que 

a oxidorredutase apresentou boa atividade, com boas concentrações de cetona 

(18-42%) e moderadas seletividades (32-61%). 
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3.5.10.10. Redução enantiosseletiva da 4-metilacetofenona catalisada pela 

oxidorredutase sob atmosfera de N2 e Ar. 

Como era conhecida a presença de outra oxidorredutase que poderia 

catalisar a redução enantiosseletiva da 4-metilacetofenona, bem como de 

cetonas contendo hetero-átomos, conforme resultados apresentados no 

capítulo 2, decidiu-se testar a reação de redução enantiosseletiva da 4-

metilacetofenona catalisada pela oxidorredutase presente nas frações 15-17 da 

coluna ANX FF, sob atmosfera de N2 e Ar Tabela 3.10.  

Tabela 3.10: Redução enatiosseletiva da 4-metilacetofenona mediada pela 

Oxidorredutase da Arthrobacter sp. CCT 7749.   

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com os resultados demonstrados na Tabela 3.10, observou-se 

que, surpreendentemente, as frações 15-17, apresentaram ambas as 

oxidorredutases, já que se observou 17% do (S)-1-(4-metilfenil)etanol, com 

excesso enantiomérico >99% (entrada 3), na redução da 4-metilacetofenona, 

sob atmosfera de N2, com apenas 3 h de reação. Essa conversão aumentou 

para 20% com 8 h de reação, mantendo o excesso enantiomérico do álcool 

>99% (entrada 4). 
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Por outro lado, as reações em sistema de ar, em 3 e 8 h, mostraram baixas 

conversões (3 e 5%, respectivamente, entradas 1 e 2), apesar do excesso 

enantiomérico do (S)-4-(metilfenil)etanol ter sido > 99%,  em ambos os tempos 

reacionais. 

Esses resultados estão de acordo com os resultados obtidos no capítulo 2, 

em que as reduções enantiosseletivas foram catalisadas por oxidorredutases 

presentes nas células da Arthrobacter sp. e que as melhores conversões foram 

obtidas nas reações realizadas sob atmosfera de N2.   

Conforme esses resultados, decidiu-se testar a atividade específica dessa 

oxidorredutase, Tabela 3.11. 

Tabela 3.11: Atividade específica da oxidorredutase a partir da Arthrobacter sp. CCT 

7749 na redução da 4-metilacetofenona.  

 

 

 

 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 3.11 observou-se que 

a oxidorredutase apresentou a mesma atividade específica em ambas às 

etapas de purificação, bem como no extrato bruto (0,22 U/mg; entradas 1-3). 

Não se observou aumento na atividade específica, provavelmente devida os 

testes não terem sido realizados sob atmosfera de N2, condições que 

favoreceriam a atividade dessa enzima, como haviam sido observada 
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anteriormente, Tabela 3.10. Esses testes não foram realizados sob atmosfera 

de N2 devido indisponibilidade de equipamento apropriado para esse fim. 

Conforme esses resultados, não foram possíveis verificar os fatores de 

purificação da oxidorredutase, o que mostraria o quão pura estaria a 

oxidorredutase em cada etapa da purificação, apesar do gel native-PAGE ter 

mostrado poucas bandas nas frações 15-17, da coluna ANX FF (Figura 3.33, 

linha 2).  
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3.6. CONCLUSÕES 

Observou-se que a lise celular da Arthrobacter sp. CCT 7749 ocorreu com o 

emprego da liticase na presença de β-mercaptoetanol e usando ondas 

ultrassônicas. 

Dentre as colunas cromatográficas utilizadas para a purificação da 

oxidorredutase as de troca aniônicas DEAE FF e ANX FF foram as mais 

eficientes.  

Pôde se perceber que a atividade específica da oxidorredutase aumentou de 

0,85 do extrato bruto para 4,23 após a coluna ANX FF, mostrando que o 

procedimento adotado eliminou proteínas indesejadas nessas colunas de troca 

aniônica. 

Observou-se também que somente 0,0037 µmol de oxidorredutase era 

necessária para reduzir 1 µmol de NAD+ por minuto ,  já no extrato bruto foi 

necessário 0,0186 µmol de oxidorredutase o que indicou que  a oxidorredutase 

estava bem mais pura na última etapa de purificação. 

Com o native-PAGE e a zimografia detectou-se que a oxidorredutase 

apresentou massa molecular de ≈240 kDa e que o SDS-PAGE mostrou que 

essa enzima provavelmente se encontrava na forma hetero-hexamérica 

apresentando três subunidades em ~35 kDa  e três em ~45 kDa. 

Essa enzima parcialmente purificada catalisou a oxidação do (S)-

enantiômero dos alcoóis para-substituídos derivados do (R,S)-1-

(metilfenil)etanol para as cetonas correspondentes, que levou a boas 

conversões e seletividade.  
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Observou-se que, surpreendentemente, a fração protéica parcialmente pura 

foi capaz de reduzir a 4-metilacetofenona obtendo 17% do (S)-1-(4-

metilfenil)etanol com excelente excesso enantiomérico >99%.  

3.7. PARTE EXPERIMENTAL  

3.7.1. Obtenção dos alcoóis racêmicos  

Os alcoóis 1-4 foram preparados e caracterizados de acordo com a 

metodologia descrita por nosso grupo anteriormente [ARAÚJO 2010] 

(Esquema 3.35). Já o álcool-5 foi preparado e caracterizados de acordo com 

metodologia descrita na literatura [PALMEIRA et al. 2011] (Esquema 3.35).   

 

 

 

Figura 3.35: Alcoóis racêmicos selecionados para a oxidação enantiosseletiva. 

3.7.2. PREPARAÇÃO DO EXTRATO PROTÉICO 

Todos os materiais empregados no preparo do extrato protéico estavam sob 

condições assépticas e foram manuseados em capela de fluxo laminar. 
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3.7.2.1. Pré-inóculo: Ativação da Arthrobacter sp. 

Transferiu-se a Arthrobacter sp. CCT 7749 do meio de cultura sólido MCBE7 

ao meio de cultura líquido MCBE7, com o auxílio de uma alça de platina, e 

adicionou-se à solução do indutor [(R,S)-1-(fenil)etanol- 100 mmol/L]. Incubou-

se por 48 horas a 20 °C sob agitação orbital, 160 rpm. 

3.7.2.2. Inóculo: Crescimento da Arthrobacter sp. CCT 7749 para 

obtenção de massa celular 

Transferiu-se 100 mL do pré-inóculo a um frasco Erlenmeyer de 2 L 

contendo 1 L de meio de cultura MCBE7, com o auxílio de uma proveta (100 

mL), e adicionou-se 10 mL da solução do indutor [(R,S)-1-(fenil)etanol, 100 

mmol/L]. Incubou-se por dois dias a 20 °C sob agitação orbital, 160 rpm. 

3.7.2.3. Centrifugação/suspensão: Separação das células da Arthrobacter 

sp. CCT 7749 e suspensão em solução tampão ou dextrose 

O meio de cultura contendo as células (1000 mL) foi centrifugado a 5000 

rpm (10 °C por 20 minutos). Durante a centrifugação houve a formação de uma 

massa celular que ficou depositada no fundo do tubo da centrífuga, o 

sobrenadante foi descartado e as células foram suspensas em solução 

tampão, conforme itens abaixo: 

3.7.2.4. Suspensão das células em tampão fosfato ou Tris-HCl 

As células obtidas da centrifugação do meio de cultura foram suspensas em 

20 mL de solução tampão fosfato (20 mmol/L, pH 7,0) ou Tris-HCl (10, 20 , 30, 
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40 e 50 mmol/L, pH 8,0). Após a suspensão das células, adicionou-se 40 µL da 

solução de cloreto de magnésio (MgCl2, 1 mmol/L),  20 µL de solução de ácido 

dietileno-triamina-pentacético (DTPA,100  mmol/L) e 100 µL da solução de 

fenil-metano(sulfonil)fluoreto (PMSF, 200 mmol/L). Ao término desta etapa, 

iniciou-se a ruptura das células. Os tampões fosfato (20 mmol/L, pH 7,0) e Tris-

HCl (10, 20, 40, 30 e 50 mmol/L, pH 8,0) foram empregados  separadamente 

na suspensão celular.   

3.7.2.5. Suspensão das células em tampão Tris-HCl 20 mmol/l com ácido 

etilenodiamino tetra-acético (EDTA) 

As células obtidas da centrifugação do meio de cultura foram suspensas em 

20 mL de uma solução de EDTA 7 mmol/L (2,92 mg/20 mL de tampão Tris-HCl 

20 mmol/L). Após a suspensão das células, adicionou-se 9,75 µL de β-

mercaptoetanol, 40 µL da solução de cloreto de magnésio (MgCl2, 1 mmol/L),  

20 µL de solução de ácido dietileno-triamina-pentacético (DTPA,100  mmol/L) 

e 100 µL da solução de fenil-metano(sulfonil)fluoreto (PMSF, 200 mmol/L). Ao 

término desta etapa, iniciou-se a ruptura das células.  

3.7.2.6. Suspensão das células em tampão Tris-HCl 20 mmol/l com triton 

x-100. 

As células obtidas da centrifugação do meio de cultura foram suspensas em 

20 mL de uma solução de EDTA 7 mmol/L (2,92 mg/20 mL de tampão Tris-HCl 

20 mmol/L). Após a suspensão das células, adicionou-se 9,75 µL de β-

mercaptoetanol, 40 µL da solução de cloreto de magnésio (MgCl2, 1 mmol/L),  
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20 µL de solução de ácido dietileno-triamina-pentacético (DTPA,100  mmol/L) 

e 100 µL da solução de fenil-metano(sulfonil)fluoreto (PMSF, 200 mmol/L). Ao 

término desta etapa, iniciou-se a ruptura das células.  

3.7.2.7. Suspensão das células em tampão TrisHCl  20 mmol/L com 

dextrose 

As células obtidas da centrifugação do meio de cultura (conforme item 

3.7.2.3) foram suspensas em 20 mL de uma solução dextrose (1,8 g/20 mL de 

tampão TrisHCl 20 mmol/L). Após a suspensão das células, adicionou-se 100 

µL da solução de liticase (2,8 g/100 µL de tampão TrisHCl 20 mmol/L) ou 100 

µL da solução lisozima (6,25 g/100 µL tampão TrisHCl 20 mmol/L) e 2,4 µL de 

β-mercaptoetanol. Esta solução permaneceu sob agitação por 30 minutos (50 

rpm, 20 ºC). Ao término desta etapa, deixou-se a solução em repouso por 40 

minutos, depois as células foram centrifugadas a 5000 rpm (10°C por 30 

minutos). Durante a centrifugação houve a formação de uma massa celular 

que ficou depositada no fundo do tubo da centrífuga, o sobrenadante foi 

descartado e as células foram suspensas em 20 mL de uma solução de 

tampão fosfato 20 mmol/L. Após a suspensão das células, adicionou-se 40 µL 

da solução de cloreto de magnésio (MgCl2, 1 mmol/L),  20 µL de solução de 

ácido dietileno-triamina-pentacético (DTPA,100  mmol/L) e 100 µL da solução 

de fenil-metano(sulfonil)fluoreto (PMSF, 200 mmol/L). Ao término desta etapa, 

iniciou-se a ruptura das células.  
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3.7.3. RUPTURA DAS CÉLULAS BACTERIANA/CENTRIFUGAÇÃO DAS 

CÉLULAS 

3.7.3.1. Ruptura das células bacteriana em prensa francesa 

Colocou-se 20 mL da solução tampão/células (fosfato 20 mmol/L, pH 7,0) na 

prensa francesa (French Pressure Cell Press, Sim Aminco, Figura 3.36) sob 

banho de gelo. Aplicou-se uma pressão de 2000 psi. Repetiu-se 5 vezes este 

procedimento. A solução resultante foi centrifugada por 60 min a 4 °C e 9000 

rpm. Restos de células foram descartados e o sobrenadante foi reservado para 

estudos posteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.36: Prensa francesa.  

 



190 
 

3.7.3.2. Ruptura das células bacteriana em ultra-turrax 

Colocou-se 20 mL da solução tampão/células (fosfato 20 mmol/L, pH 7,0) 

em tubo Falcon (50 mL). As células foram rompidas, sob banho de gelo, em 

ultra-turrax (modelo T 25 basic IKA-Werke, Figura 3.37) a 24.000 psi, durante 

15 minutos com intervalos de repouso de 3 minutos. A solução resultante foi 

centrifugada por 60 min a 4 °C e 9000 rpm. Restos de células foram 

descartados e o sobrenadante foi reservado para estudos posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.37: Ultra-Turrax.  

3.7.3.3. Ruptura das células utilizando ultrassom 

Colocou-se 20 mL da solução tampão/células (fosfato 20 mmol/L, pH 7,0) ou 

(Tris-HCl 10, 20, 30, 40 ou 50 mmol/L, pH 8,0)  em tubo de plástico (50 mL), 

sob-banho de gelo. Aplicou-se ultrassom (Branson Digital Sonifier, modelo 250, 

Figura 3.38) com amplitudes de 40, 50, 55, 60 e 70% com pulsos de 10, 20, 30, 

40 e 59 segundos, por 6, 12, 20, 25 e 30 minutos a intervalos de 10, 20, 30, 40, 

50 e 59 segundos. A solução resultante foi centrifugada por 60 min a 4°C e 
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9000 rpm. Restos de células foram descartados e o sobrenadante (extrato 

protéico) foi reservado para estudos posteriores.  

Também foram testados dois tipos de micro-pontas [1/2" (13 mm) e 3/4" (3 

mm)] na ruptura celular bacteriana com amplitudes de 40, 50, 60 e 70% com 

pulsos de 10,20, 30, 40 e 59 segundos, por 6, 12, 20 e 30 minutos a intervalos 

de 10, 20, 30, 40, 50 e 59 segundos.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.38: Ultrassom. 

3.7.4. OBSERVAÇÃO DA LISE CELULAR  

Para verificar a lise celular, posicionou-se a solução resultante do 

rompimento celular (sobrenadante) entre a lâmina e a lamínula e observou-se 

em microscópico óptico (Bel photonics) com aumento de 1000 vezes (usando 

óleo de imersão). Empregou-se a fucsina na amostra para aumentar o 

contraste e facilitar a visualização.  
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3.7.5. PURIFICAÇÃO DA PROTEÍNA  

3.7.5.1. Proteínas precipitadas com sulfato de amônio 

Em microtubos de 2 mL, sob banho de gelo, colocou-se 1 mL de extrato 

protéico, em seguida, adicionou-se aos poucos sulfato de amônio. Foram 

testadas diferentes concentrações de sulfato de amônio (20, 30, 40, 50 e 60 

%), em que se agitou lentamente a solução durante a adição de sulfato. Este 

procedimento foi realizado com todo o extrato protéico obtido nos itens 3.7.3.1 

e 3.7.3.3 As soluções resultantes foram centrifugadas por 60 min à 4 °C e 

9000 rpm. Restos de células foram descartados e foi analisada a atividade 

enzimática na reação de oxidação enantiosseletiva do (R,S)-1-(4-

metilfenil)etanol presente no sobrenadante. Para verificar o tempo necessário 

para a oxidação do (R,S)-1-(4-metilfenil)etanol, decidiu-se analisar 3, 6 e 24 

horas de reação, utilizando-se o sobrenadante precipitado em 20, 30, 40, 50 e 

60 % de sulfato de amônio juntamente com o NAD+ ou NADP+.   

3.7.5.2. Purificação por membranas e colunas cromatográficas de 

interação hidrofóbicas realizadas manualmente 

O extrato protéico usado para a purificação enzimática presente na 

Arthrobacter sp. CCT 7749 foi concentrado em membrana de celulose 

regenerada 10 kDa (Millipore, 15 mL, limite protéico: 20 mg/mL), depois foi 

aplicado em colunas cromatográficas de interação hidrofóbica (Phenyl FF (high 

sub), Phenyl FF (low sub), Butyl FF, Butyl-S FF, Octyl FF, Hi-trap 1,0 mL; Limite 

protéico: 50 mg/mL).  As proteínas foram eluídas com diferentes concentrações 
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de sulfato de amônio (1; 0,9; 0,8; 0,7; 0,6; 0,5; 0,4; 0,3; 0,2; 0,1; 0 mol/L de 

cada solução) em tampão fosfato 20 mmol/L e de cloreto de sódio (1; 0,9; 0,8; 

0,7; 0,6; 0,5; 0,4; 0,3; 0,2; 0,1; 0  mol/L de cada solução) em tampão fosfato 20 

mmol/L, com fluxo de 1 mL/min. Após o término da cromatografia as colunas 

eram lavadas com 3 mL de H2O. As amostras e os eluentes foram aplicados 

nas colunas, manualmente, com o auxilio de seringas de 1 mL (Figura 3.40). 

Em seguida, analisou-se a atividade enzimática nas frações obtidas na reação 

de oxidação do álcool (R,S)-1-(4metilfenil)etanol, com a adição de NAD+. 

Aplicou-se as frações com atividade no gel de eletroforese (SDS–PAGE). 

As frações que apresentaram semelhanças nas bandas foram filtradas na 

membrana de celulose regenerada 100 kDa (Millipore 15 mL, limite protéico: 

20 mg/mL), o filtrado foi aplicado em outra membrana de celulose, 50 kDa 

(Millipore, 15 mL, limite protéico: 20 mg/mL). Mais uma vez aplicou-se o filtrado 

em outra membrana, porém de 10 kDa (Millipore, 15 mL, limite protéico: 20 

mg/mL).  

As membranas utilizadas na filtração das proteínas foram centrifugadas a 

5000 rpm, 20° C por 20 min. 
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Figura 3.39: Colunas cromatográficas realizadas manualmente com auxílio de uma seringa.   

3.7.5.3. Purificação por membranas e colunas cromatográficas de 

interação hidrofóbicas através de bomba de seringa  

O extrato protéico usado para a purificação enzimática presente na 

Arthrobacter sp. CCT 7749 foi concentrado em membrana de celulose de 10 

kDa  depois foi aplicado em colunas cromatográficas de interação hidrofóbica 

(Phenyl FF (high sub), Phenyl FF (low sub), Butyl FF, Butyl-S FF, Octyl FF, Hi-

trap 1,0 mL; Limite protéico: 50 mg/mL) com auxílio de uma bomba de seringa 

(syringe pump- modelo 341 A, Figura 3.40.  As proteínas foram eluídas com 

diferentes concentrações de sulfato de amônio (1; 0,9; 0,8; 0,7; 0,6; 0,5; 0,4; 

0,3; 0,2; 0,1; 0 mol/L, 3 mL de cada solução) em tampão fosfato e de cloreto de 

sódio (1; 0,9; 0,8; 0,7; 0,6; 0,5; 0,4; 0,3; 0,2; 0,1; 0  mol/L, 3 mL de cada 

solução) em tampão fosfato 20 mmol/L, com fluxo de 1 mL/min. Após o término 

da cromatografia as colunas eram lavadas com 3 mL de H2O. As amostras 

foram aplicadas nas colunas com o auxilio de seringas de 1mL. Em seguida, 
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analisou-se a atividade enzimática nas frações obtidas na reação de oxidação 

do álcool (R,S)-1-(4metilfenil)etanol, com a adição de NAD+. 

Aplicou-se as frações com atividade no gel de eletroforese (SDS–PAGE). 

As frações que apresentaram semelhanças nas bandas foram filtradas na 

membrana de 100 kDa, o filtrado foi aplicado em outra membrana, 50 kDa. 

Mais uma vez aplicou-se o filtrado em outra membrana, porém de 10 kDa.  

As membranas utilizadas na concentração das proteínas foram 

centrifugadas a 5000 rpm, 20° C por 20 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.40: Colunas cromatográficas de Interação hirofóbica ou de troca iônica realizadas 

através de uma bomba de seringa.   
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3.7.5.4. Purificação por membrana de celulose regenerada e colunas 

cromatográficas de troca iônica através de bomba de seringa 

O extrato protéico usado para a purificação enzimática presente na 

Arthrobacter sp. CCT 7749 foi concentrado em membrana de celulose 

regenerada 10 kDa (Millipore, 15 mL, limite protéico: 20 mg/mL), depois foi 

aplicado em colunas de troca iônica (DEAE FF, QXL, QFF, SP XL, SP FF, CM 

FF, ANX FF, Hi-trap 1,0 mL; Limite protéico: 50 mg/mL) com auxílio de uma 

bomba de seringa (syringe pump- modelo 341 A, Figura 3.40). As proteínas 

foram eluídas com diferentes concentrações de sulfato de amônio em tampão 

fosfato 20 mmol/L, (0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7,; 0,8; 0,9; 1 mol/L, 3 mL de 

cada solução) e de cloreto de sódio (0, 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7,; 0,8; 0,9; 

1 mol/L, 3 mL de cada solução) em tampão fosfato 20 mmol/L, com fluxo de 1 

mL/min. Após o término da cromatografia as colunas eram lavadas com 3 mL 

de H2O. As amostras foram aplicadas nas colunas com o auxilio de seringas 

de 1mL. Em seguida, analisou-se a atividade enzimática nas frações obtidas 

na reação de oxidação do álcool (R,S)-1-(4metilfenil)etanol, com a adição de 

NAD+. 

Aplicou-se as frações com atividade no gel de eletroforese (SDS–PAGE). 

As frações que apresentaram semelhanças nas bandas foram filtradas na 

membrana de 100 kDa, o filtrado foi aplicado em outra membrana, 50 kDa. 

Mais uma vez aplicou-se o filtrado em outra membrana, porém de 10 kDa.  

As membranas utilizadas na concentração das proteínas foram 

centrifugadas a 5000 rpm, 20° C por 20 min. 
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3.7.5.5. Purificação por coluna cromatográfica de troca iônica através de 

FPLC- AKTA purifier 

O extrato protéico usado para a purificação enzimática presente na 

Arthrobacter sp. CCT 7749 foi concentrado em membrana de 10 kDa e depois 

foi aplicado em colunas de troca iônica (DEAE FF, QXL, QFF, SP XL, SP FF, 

CM FF, ANX FF, Hi-trap 1,0 mL; Limite protéico: 50 mg/mL) com auxílio 

equipamento FPLC AKTA Purifier (GE Healthcare com detector de absorção no 

UV em 280 nm combinado com monitor UPC-900 e coletor de frações, Frac-

920, Figura 3.41). As proteínas foram eluídas com um gradiente crescente de 

cloreto de sódio (0-100 mol/L, volume total: 20 mL) em tampão TrisCl 20 

mmol/L com fluxo de 1 mL/min. Em seguida, analisou-se a atividade enzimática 

nas frações obtidas na reação de oxidação do álcool (R,S)-1-(4metilfenil)etanol, 

com a adição de NAD+. 

As frações com atividade foram aplicadas no gel de eletroforese (SDS–

PAGE).  

A membrana de celulose utilizada na concentração das proteínas foi 

centrifugada a 5000 rpm, 20° C por 20 min. 
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Figura 3.41: Equipamento FPLC AKTA Purifier (GE Healthcare). 

3.7.5.6. Purificação por coluna cromatográfica de troca aniônica DEAE FF 

através de FPLC- AKTA purifier 

O extrato protéico usado para a purificação enzimática presente na 

Arthrobacter sp. CCT 7749 foi concentrado na membrana de 10 kDa e depois 

foi aplicado na  coluna de troca iônica DEAE FF, com auxílio do equipamento 

FPLC AKTA Purifier (GE Healthcare, Figura 3.41). As proteínas foram eluídas 

em 5 passos, com diferentes concentrações de cloreto de sódio (0,15; 0,18; 

0,26; 0,50 e 1 mol/L, volume total empregado em cada concentração: 14, 10, 

20, 3, 3 mL, respectivamente) em tampão Tris-HCl 20 mmol/L com fluxo de 1 

mL/min.  Em seguida, analisou-se a atividade enzimática nas frações obtidas 

na reação de oxidação do álcool (R,S)-1-(4metilfenil)etanol, com a adição de 

NAD+. 
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As frações com atividade foram aplicadas no gel de eletroforese (SDS–

PAGE). As frações que apresentaram semelhanças nas bandas (32-54) foram 

concentradas na membrana de 10 kDa. 

3.7.5.7. Purificação por coluna cromatográfica de troca catiônica (SP XL, 

SP FF, CM FF) através de FPLC- AKTA purifier 

Aplicou-se as proteínas presentes nas frações 32-54, obtidas da coluna de 

troca aniônica (DEAE FF, item 3.7.5.6), em colunas de troca catiônica (SP XL, 

SP FF, CM FF, Hi-trap 1,0 mL; Limite protéico: 50 mg/mL). As proteínas foram 

eluídas com um gradiente crescente de cloreto de sódio (0-0,5 mol/L, volume 

total 20 mL) em tampão Tris-HCl 20 mmol/L. Em seguida, analisou-se a 

atividade enzimática nas frações obtidas. 

3.7.5.8. Purificação por coluna cromatográfica de troca aniônica (ANX FF) 

através de FPLC- AKTA purifier  

Aplicou-se as proteínas presentes nas frações 32-54, obtidas da coluna de 

troca aniônica (DEAE FF, item 3.7.5.6) na coluna de troca aniônica ANX FF. As 

proteínas foram eluídas com um gradiente crescente de cloreto de sódio (0-1 

mol/L, volume total: 20 mL) e (0-0,5 mol/L, volume total 20 mL) em tampão Tris-

HCl 20 mmol/L  com fluxo de 1 mL/min. Em seguida, analisou-se a atividade 

enzimática nas frações obtidas. 

Também se aplicou as proteínas presentes nas frações 32-54 (DEAE FF) na 

coluna ANX FF em que as proteínas foram eluídas em 5 passos, com 

diferentes concentrações de NaCl (0,2; 0,3; 0,4; 0,5; e 1 mol/L, volume total 
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empregado em cada concentração: 14, 10, 20, 3, 3 mL, respectivamente) em 

tampão Tris-HCl 20 mmol/L  com fluxo de 0,5 mL/min. Em seguida, analisou-se 

a atividade enzimática nas frações obtidas. 

As frações com atividade foram aplicadas no gel de eletroforese (SDS–

PAGE). As frações que apresentaram semelhanças nas bandas (11-14, 15-17, 

18-19, 20-21, 22-24, 25-26, 27) foram concentradas na membrana de 10 kDa.  

3.7.5.9. Purificação por coluna cromatográfica de interação hidrofóbica 

(OCTYL FF) através de FPLC- AKTA purifier  

As proteínas presentes nas frações 32-54, obtidas da DEAE FF, foram 

aplicadas em coluna cromatográfica de Interação hidrofóbica (Octyl FF) e as 

proteínas foram eluídas com um gradiente decrescente de sulfato de amônio 

(0-1 mol/L, volume total 20 mL) e (0-0,5 mol/L, volume total 20 mL) em tampão 

fosfato 20 mmol/L, pH 7,0 com fluxo de 1 mL/min. Em seguida, analisou-se a 

atividade enzimática nas frações obtidas.  

As frações com atividade foram aplicadas no gel de eletroforese (SDS–

PAGE). As frações que apresentaram semelhanças nas bandas (26-40) foram 

concentradas na membrana de 10 kDa.  

3.7.5.10. Purificação por coluna cromatográfica de troca aniônica através 

de FPLC- AKTA purifier  

As proteínas presentes nas frações 26-40, obtidas da coluna Octyl FF (item 

3.7.5.9), foram aplicadas em colunas cromatográficas de troca iônica (ANX, SP 

XL, SP FF e CM FF, Hi-trap 1,0 mL). As proteínas foram eluídas com um 



201 
 

gradiente crescente de cloreto de sódio (0-0,5 mol/L, volume total 20 mL) em 

tampão Tris-HCl 20 mmol/L com fluxo de 1 mL/min. Em seguida, analisou-se a 

atividade enzimática nas frações obtidas. 

3.7.5.11. Purificação por coluna cromatográfica de afinidade através de 

gravidade 

As proteínas presentes nas frações 26-40, obtidas da coluna Octyl FF (item 

3.7.5.9), foram aplicadas em colunas cromatográficas de afinidade: Mimetic 

Orange® 3 A6XL, Blue® 1 P6XL, Red® 2 A6XL, Green® 1 A6XL ( kit PIKSI™ 

ProMetic Life Sciences, 1 mL, Figura 3.42). As proteínas foram eluídas com um 

gradiente crescente de cloreto de sódio (0-1 mol/L, volume final 20 mL por 

gravidade) em tampão fosfato 20 mmol/L. Em seguida, analisou-se a atividade 

enzimática nas frações obtidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.42: Colunas cromatográficas de afinidades realizadas através de gravidade. 
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3.7.6. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA 

Para o(a) extrato/fração protéico (a) obtido(a) anteriormente, uma alíquota 

de 200 µL foi transferida para microtubo contendo 0,136 µL de (R,S)-1-

(metilfenil)etanol (1 ƞmol),  594 µL de solução tampão fosfato (20 mmol/L) e 

206 µL  de solução de NAD+ (0,44 µmol/L). Os microtubos foram mantidos a 20 

ºC sob agitação (800 rpm, Thermomixer) por 3 horas. Adicionou-se ao 

microtubo éter metil tert-butílico (2,0 mL), agitou-se com agitador de tubos, 

seguido de centrifugação (6000 rpm). A fase orgânica foi analisada por CLAE 

equipado com uma coluna quiral (Chiralpak® AD-H) e GC contendo coluna β-

ciclodextrina (25 m x 0,32 milímetros × 0,25 mM, Varian CP-Chirasil-DEX CB), 

conforme item 2.7.6.9, capítulo 2. 

3.7.7. DETERMINAÇÃO PROTÉICA  

As concentrações das proteínas solúveis foram determinadas pelo método 

de Bradford [BRADFORD 1976], utilizando albumina de soro bovino como 

padrão, onde 50 µL de amostra foi misturada com 1500 µL do reagente de 

Bradford (Aldrich, B6916), sendo medida em espectrofotômetro (Biospectro 

modelo sp-220) com um caminho de luz de 1 cm com A595. 

3.7.8.  GEL DE ELETROFORESE SOBRE CONDIÇÕES DESNATURANTES 

3.7.8.1. Preparação das soluções estoque 

1. Tris-HCl 1 mol/L, pH 8,8  
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Pesou-se, em béquer de 500 mL, 24,2 g de Tris. Seguiu-se adicionando 150 

mL de água  MilliQ e o ajuste do  pH  para  8,8  foi realizado com ácido 

clorídrico concentrado (aproximadamente 3 mL). Completou-se a solução a um 

volume final de 200 mL. 

2. Tris-HCl 1 mol/L, pH 6,8 

Pesou-se, em béquer de 500 mL, 24,2 g de Tris. Seguiu-se adicionando 150 

mL de água  MilliQ e o ajuste do  pH  para  6,8  foi realizado com ácido 

clorídrico concentrado (aproximadamente 6 mL). Completou-se a solução a um 

volume final de 200 mL. 

3. Solução de azul de bromofenol 1 % 

Pesou-se, em béquer de 50 mL, 50 mg de azul de bromofenol, sendo 

adicionado ao mesmo 5 mL de água MilliQ. Esta solução foi filtrada em papel 

filtro para remover algum material particulado. 

4. Solução de persulfato de amônio (PSA) 10 % 

Pesou-se, em béquer de 50 mL, 400 mg de persulfato de amônio, sendo 

adicionado ao mesmo 4 mL de água MilliQ. Esta solução foi adicionada em 

microtubos (100 µL cada). Os microtubos foram mantidos a -20 °C. 

5. Tampão de amostra 

Adicionou-se em tubo Falcon (15 mL) 0,9 mL de Tris-HCl (1 mol/L, pH 6,8), 

1,5 mL de glicina (30 %), 0,345 g de dodecilsulfato de sódio (SDS, 40 %), 15,5 
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mg de ditiotreitol (DTT, 0,2 mmol/L), 0,5 mL de bromofenol (0,1 %) e 5 mL de 

água MilliQ. A solução resultante foi estocada a -20 ºC. 

6. Solução de acrilamida 

Pesou-se, em béquer de 250 mL, 29,2 g de acrilamida (30 %), 0,8 g de 

bisacrilamida (0,8 %), sendo adicionado ao mesmo 100 mL de água MilliQ. A 

solução resultante foi filtrada em membranas de 0,45 µm e mantida em frasco 

âmbar a 4 ºC. 

7. Tampão para eletroforese (5X) 

Pesou-se, em béquer de 1000 mL, 15 g de Tris (25 mmol/L), 72 g de glicina 

(192 mmol/L), 5 g de SDS (0,1 %), sendo adicionado ao mesmo 1000 mL de 

água MilliQ. A solução resultante foi estocada a 4 ºC. 

3.7.8.2. Preparação de  amostra para aplicar no gel de eletroforese 

As amostras foram colocadas em microtubos e adicionou-se tampão de 

amostra [Tris-HCl pH 6,8 100mmol/L, dodecilsulfato de sódio (SDS) 40%, Azul 

de bromofenol 0,2 % e Glicerol 20 %]. As mesmas foram mantidas em estufa a 

100 °C por 15 minutos, depois, centrifugadas a 8500 rpm, 20 °C por 2 minutos. 

3.7.8.3. Preparação do gel de Poliacrilamida 

Poliacrilamida: Polimeriza-se a partir da reação da acrilamida (C3H5NO) com 

a Bis-Acrilamida (N,N´-Metileno-bis-acrilamida) em presença de perssulfato de 

amônio e catalisada por TEMED (N,N,N´,N´-Tetrametiletilenodiamino). Esta 
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solução foi dissolvida no tampão Tris-HCl (1 mol/L, pH 8,8) e colocada 

rapidamente para polimerizar numa cuba de montagem orientada 

verticalmente, sendo feitos pequenos furos (poços) em uma das suas  

extremidades, perpendicularmente ao seu comprimento com o uso de um 

“pente”; são os poços que receberam a amostra protéica (Figura 3.43A). 

Após a polimerização, colocou-se o tampão de corrida Tris/glicina/SDS pH 

8,0 na cuba de eletroforese (MiniVE vertical electrophoresis system). Aplicou-

se as amostras, o marcador de proteína e uma corrente elétrica de 250 A e 50 

mA (Eletrophoresis Power Supply-EPS 301), à temperatura ambiente, durante 

2 horas (Figura 3.43B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.43: Sistema de eletroforese. A) Sistema de eletroforese vertical, MiniVE; B) Fonte de 

alimentação do sistema de eletroforese 

A) B) 
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3.7.8.4. Revelação das proteínas 

A revelação do gel foi feita de acordo com as seguintes etapas: 

1ª Etapa: Solução fixadora 

O Gel foi colocado em solução aquosa contendo etanol (10 %), ácido acético 

(12 %), formaldeído (37 %) durante 60 minutos, sob agitação (29 rpm). 

2ª Etapa: Lavagem 

Após o período de fixação, o gel foi lavado 3 vezes com etanol (50 %) em 

períodos de 20 minutos. 

3ª Etapa: Pré-tratamento 

Realizadas as lavagens, o gel foi tratado em uma solução aquosa de 

tiossulfato de sódio (0,02 %) por 1 minuto. 

4ª Etapa: Lavagem 

Após o pré-tratamento o gel foi lavado duas vezes com água destilada, 20 

segundos cada lavagem. 

5ª Etapa: Solução de impregnação 

O Gel foi colocado em solução contendo nitrato de prata (0,2 %) e 

formaldeído (37 %) por 20 minutos, sob agitação (29 rpm). 
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6ª Etapa: Lavagem 

Mais uma vez o gel foi lavado duas vezes com água destilada, 20 segundos 

cada lavagem. 

7ª Etapa: Solução reveladora 

O gel foi revelado em solução aquosa de carbonato de sódio (6 %), 

tiossulfato de sódio (0,0004 %) e formaldeído (37 %). 

8ª Etapa: lavagem 

Após o surgimento das bandas no gel, o mesmo foi lavado duas vezes com 

água destilada, 20 minutos cada lavagem. 

9ª Etapa: solução bloqueio 

O gel foi bloqueado em solução aquosa de etanol (50 %) e ácido acético (12 

%), 10 min. 

10ª Etapa: lavagem 

Lavou-se o gel com etanol 50 % por 30 minutos. 

11ª Etapa: Armazenagem 

O gel foi armazenado em solução aquosa de etanol (30 %) e glicina (4 %) 

até o momento da análise. 
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3.7.9. GEL DE ELETROFORESE SOBRE CONDIÇÕES NÃO-

DESNATURANTES (NATIVE) 

Inicialmente preparam-se as soluções estoque, conforme itens abaixo: 

3.7.9.1. Tampão de amostra 

Adicionou-se em tubo Falcon (15 mL) 0,9 mL de Tris-HCl (1 mol/L, pH 6,8), 

1,5 mL de glicina (30 %), 15,5 mg de ditiotreitol (DTT, 0,2 mmol/L), 0,5 mL de 

bromofenol (0,1 %) e 5 mL de água MilliQ. A solução resultante foi estocada a -

20 ºC. 

3.7.9.2. Tampão para eletroforese (5X) 

Pesou-se, em béquer de 1000 mL, 15 g de Tris (25 mmol/L), 72 g de glicina 

(192 mmol/L), sendo adicionado ao mesmo 1000 mL de água MilliQ. A solução 

resultante foi estocada a 4 ºC. 

3.7.9.3. Preparar amostra para aplicar no gel de eletroforese 

As amostras foram colocadas em microtubos e adicionou-se tampão de 

amostra (Tris-HCl pH 6,8; Azul de bromofenol 0,2 % e Glicerol 20 %). As 

mesmas foram mantidas em estufa a 100 °C por 15 minutos, depois, 

centrifugadas a 8500 rpm, 20 °C por 2 minutos. Essa amostra foi aplicada no 

gel de poliacrilamida, preparado conforme item 3.7.3.    
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3.7.10. ZIMOGRAMA 

Após a conclusão da eletroforese (item 3.7.9), iniciou-se o ensaio de 

atividade (zimografia), que foi realizado através de uma mistura de reação que 

continha 50 mL de tampão fosfato (20 mmol/L), (R,S)-1-(4-metilfenil)etanol (20 

mmol/L), NAD+ (0,3 mmol/L); metasulfato de fenazina (0,3 mg/mL); azul de 

nitro-tetrazólio (0,5 mg/ml) e fenazina (66 µL). Usou-se a solução de 

descoloração (40% de metanol e 10% glacial ácido acético) para finalizar as 

reações. Para garantir a igual carga de proteína, foi utilizada a coloração de 

Coomassie [LEVY 2012].  

3.7.11. DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECÍFICA DA 

OXIDORREDUTASE 

A atividade da oxidorredutase presente no extrato bruto e nas frações da 

DEAE e ANX foi determinada utilizando-se o (R,S)-1-(4-metilfenil)etanol ou 4-

metilacetofenona como substrato. Em uma cubeta (1,5 mL) foram adicionados 

1,05 mL de solução tampão fosfato 20 mol/L (pH 7,5), 300 µL de extrato 

protéico (0,525 µmol de oxidorredutase) e 150 µL de NAD+(0,44 µmol/L) ou 

NADH(0,44 µmol/L) . Após a homogeneização dessa solução zerou-se o 

espectrofotômetro em 340 nm, depois se adicionou 0,204 µL do álcool (1 nmol), 

em que a mistura foi rapidamente colocada no espectrofotômetro, iniciando 

assim a reação de oxidação ou redução. Realizou-se a leitura (A340) em 

intervalos de 1 s durante 20 min (reação de oxidação) ou 30 minutos (reação 

de redução). 
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3.7.12. REAÇÃO DE OXIDAÇÃO ENANTIOSSELETIVA DE ALCOÓIS  

Transferiu-se 200 µL do extrato protéico a um microtubo contendo 0,136 µL 

dos alcoóis 1-4 (1 ŋmol),  594 µL de solução tampão fosfato (20 mmol/L) e 206 

µL  de solução de NAD+ (0,44 µmol/L). Os microtubos foram mantidos a 20 ºC 

sob agitação (800 rpm, Thermomixer) por 20 horas. Adicionou-se ao microtubo 

éter metil tert-butílico (2,0 mL), agitou-se com agitador de tubos, seguido de 

centrifugação (6000 rpm). A fase orgânica foi analisada por GC,  conforme 

item 2.7.6.9, capítulo 2. 

3.7.13. REAÇÃO DE REDUÇÃO ENANTIOSSELETIVA EM CONDIÇÕES 

ANAERÓBIAS  

Transferiu-se 100 µL do extrato protéico a um tubo de vidro (10 mL) 

contendo 850 µL de solução tampão fosfato (20 mmol/L) e 206 µL  de solução 

de NADH (0,44 µmol/L), selou-se o tubo e a atmosfera de gás do recipiente foi 

saturado com N2 durante 1 h antes da reação. Em seguida, adicionou-se 0,135 

µL da 4-metilacetofenona (1 ŋmol) e a reação foi realizada a 20 °C, 700 rpm, 

atmosfera de N2, durante 8 h. A mistura da reação foi extraída com éter metil 

tert-butílico (2,0 mL) e a fase orgânica foi analisada por GC. 
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 Capítulo 4___________ 
 

 

_________________ 

Esse capítulo foi reservado para expor um trabalho realizado no período de 

21/06/2012 a 30/08/2012 em colaboração com o grupo de pesquisa da Profª 

Dra. Sandra Zanotto da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), que nos 

convidou a empregar uma metodologia desenvolvida em nosso grupo 

[ARAÚJO, 2010], na bioprospecção de bactérias isoladas de esponjas de água-

doce e fungos endofíticos para a aplicação em reações de biorredução de 

cetonas e oxidação enantiosseletiva de alcoóis. Os micro-organismos testados 

nas reações fazem parte da Coleção de Micro-organismos do Programa de 

Pós-Graduação em Biotecnologia e Recursos Naturais–MBT- UEA, em que 

todas as espécies foram  isoladas de amostras obtidas da Floresta Amazônica.  

Esse trabalho teve fundamental importância para o estudo da biodiversidade 

microbiana da Região Amazônica, uma vez que o Brasil possui uma 

biodiversidade privilegiada com enorme número de micro-organismos cuja 

ação química pode vir a se mostrar superior àquelas dos micro-organismos e 

enzimas isoladas já testadas.  

4. Bioprospecção de micro-

organismos/enzimas amazônicos 

para a aplicação em reações de 

biorredução e oxidação 
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Na Floresta Amazônica encontram-se os micro-organismos mesofílicos. Em 

que as enzimas provenientes destes micro-organismos são atualmente as mais 

intensamente estudadas. No Brasil existem poucos estudos com 

oxidorredutases (em especial álcool desidrogenases) em reações de oxidação 

enantiosseletiva de alcoóis, sendo assim, essa região é extremamente 

importante para busca de álcool desidrogenases para este fim. 

Esse trabalho auxiliou na superação da dissociação do conhecimento 

produzido e orientou na produção de uma nova ordem de conhecimento, 

constituindo condição necessária para melhoria da qualidade do Ensino. A 

importância de trabalhos colaborativos pode ser bem definida pelo pensador 

CROOK (1996) que enfatiza “...a importância que o conhecimento socialmente 

compartilhado tem para a aprendizagem. As interações colaborativas podem 

concorrer para a construção de conhecimento compartilhado e 

desenvolvimento da intersubjetividade”. 

4.1. ESPONJAS DE ÁGUA DOCE 

Esponjas (Filo Porifera) habitam ambientes marinhos e de água doce e são 

normalmente associadas com diversos micro-organismos, incluindo bactérias 

heterotróficas, cianobactérias, algas unicelulares e Archaea, que podem 

contribuir por mais de 40% da biomassa de esponjas, em que parte dessa 

variedade de micro-organismos pode servir como fonte de alimento para as 

esponjas [HENTSCHEL et al. 2006]. 

Além disso, as bactérias associadas às esponjas estão envolvidas em vários 

processos, tais como fotossintética fixação de carbono, nitrificação, fixação de 

nitrogênio e metabolismo anaeróbio [MOHAMED et al. 2008]. Outra função 
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importante de bactérias associadas às esponjas é a produção de metabólitos 

secundários usados nas indústrias farmacêuticas e de estruturas moleculares 

[THOMAS et al. 2010]. 

 As comunidades microbianas de algumas esponjas marinhas têm sido 

estudadas com detalhe nos últimos anos. Em contraste existem poucos 

estudos sobre a diversidade de bactérias associadas com esponjas de água 

doce. Este grupo de esponjas consiste de 150 espécies, que ocupam uma 

grande variedade de água doce, como lagos, rios, córregos e fiordes 

[MANCONI, PRONZATO 2002]. Um dos lugares mais interessantes que 

contêm a maior diversidade de espécies de esponjas de água doce é o Lago 

Baikal. Esse lago é o mais antigo (24 milhões de anos) e mais profunda  

reserva de água doce do mundo (1.637 m), sendo habitado por 18 espécies de 

esponjas, das quais 13 são endêmicas e pertencem à família Lubomirskiidae 

[EFREMOVA 2001]. 

4.2. FUNGOS ENDOFÍTICOS 

As plantas desenvolveram uma série de mecanismos para controle de 

doenças microbianas, incluindo a produção de uma grande variedade de 

metabólitos. Esses metabólitos podem ser compostos secundários constitutivos 

já presentes em plantas sadias (Phytoanticipins) ou sintetizados de novo em 

resposta ao ataque de patógenos (fitoalexinas). A desintoxicação destes 

compostos de defesa altamente bioativos é uma habilidade importante de 

muitos patógenos de plantas [OSBOURN 1999]. 

Endofíticos são bactérias ou fungos que colonizam o interior dos tecidos 

vegetais saudáveis sem causar sintomas aparentes de doença ao hospedeiro. 
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Esses micro-organismos têm de lidar com os compostos de defesa das plantas, 

com isso um potencial de biodegradação de um conjunto de enzimas 

específicas podem permitir que eles subsistam sob estas condições 

ambientais. Existem alguns estudos sobre essas enzimas, por exemplo, 

aphelandra, um alcalóide poliamina macrocíclico encontrado nas raízes de 

diferentes espécies do gênero Aphelandra (Acanthaceae) é metabolizado em 

vários endófitos, que foram isolados a partir das raízes de Aphelandra 

tetragona [WERNER  et al. 1997]. 

Dentre os fungos endofíticos mais frequentemente isolados incluem: 

Colletotrichum gloeosporioides, Cladosporium sp., Phomopsis sp., Fusarium 

sp. e Xylaria sp.  [PEREIRA et al. 1999; PHOTITA et al. 2001]. 

Muitos fungos produzem enzimas extracelulares de importância na 

degradação e transporte de nutrientes para a célula e no processo de 

patogênese [BATEMAN, BASHAM 1976], podendo a produção de enzimas 

extracelulares ser indicativa da característica patogênica desses fungos. Como 

uma forma de estabelecer o papel funcional dos fungos endofíticos se faz 

necessário, dentre outros fatores, a detecção de enzimas extracelulares 

[CARROLL, PETRINI 1983]. 
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4.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.3.1. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA (OXIDORREDUTASE) DOS 

MICRO-ORGANISMOS 

Como biocatalisadores para as reações de biorredução e oxidação 

enantiosseletiva foram utilizadas 224 micro-organismos que pertenciam  à 

Coleção de Micro-organismos do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de 

Energia, Ambiente e Biodiversidade (INCT-CEAB). Esses micro-organismos 

foram isolados a partir de esponjas de água doce e plantas coletadas na 

Floresta Amazônica. Dentre os micro-organisamos testados têm-se bactérias 

de esponjas de água-doce e fungos endofíticos. 

4.3.2. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DE BACTÉRIAS DE 

ESPONJAS DE ÁGUA-DOCE EM BIORREDUÇÃO DE CETONAS 

 A fim de avaliar o potencial catalítica das diferentes bactérias de esponjas 

de água-doce como agentes redutores decidiu-se usar a redução de cetonas 

para produzir os correspondentes alcoóis enantiomericamente 

enriquecimentos. Foram selecionados 108 bactérias para realizar esse estudo. 

Os resultados mais relevantes encontram-se na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1: Avaliação da atividade enzimática de bactérias de esponjas de água-doce 

em biorredução de cetonas.  
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Tabela 4.1 continuação 
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Após a análise dos dados da Tabela 4.1 pôde-se observar que as maiores 

conversões (59-72%) e excessos enantioméricos (até >99%) foram obtidos 

utilizando as bactérias Enterobacter, Lisinibacilus, 20336, 20280, 20313 e 

20346 (Reações 1, 3, 19, 21, 28 e 38). De maneira geral observou-se boas 

conversões e excesso enantiomérico tanto para a 4-metilacetofenona quanto 

para a 4-cloroacetofenona. 

Quanto à configuração absoluta dos alcoóis obtidos, 10 bactérias possuíam 

oxidorredutases que apresentam preferência pela formação do enantiômero-R 

do álcool e as outras bactérias pelo enantiômero-(S), mostrando assim, a 

versatilidade das bactérias de água-doce da região amazônica. 

4.3.3. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DE BACTÉRIAS DE 

ESPONJAS DE ÁGUA-DOCE EM OXIDAÇÃO ENANTIOSSELETIVA DE 

ALCOÓIS. 

Também avaliou-se a atividade enzimática das 108 bactérias de esponjas 

de água-doce em oxidação enantiosseletiva de alcoóis, como pode ser visto na 

Tabela 4.2.  
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Tabela 4.2: Avaliação da atividade enzimática de bactérias de esponjas de água-doce 

em oxidação enantiosseletiva de alcoóis.  
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De acordo com os resultados apresentados na Tabela 4.2 percebeu-se que 

7 bactérias apresentaram oxidorredutases que catalisaram a oxidação do 

enantiômero (S) do álcool racêmico à sua correspondente cetona. Portanto, o 

(R)-álcool permaneceu intacto e com elevado excesso enantiomérico (até >99 

%, reações 1, 10, 15, 17, 18, 24, 26 e 31).  

Pelos dados da Tabela 4.2 percebeu-se que a atividade enzimática das 

bactérias foi melhor quando o substituinte R dos substratos foi uma metoxila, 

pois de maneira geral, as concentrações de cetonas e excesso enantioméricos 

foram melhores (e.e. até >99%). 

4.3.4. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DE FUNGOS 

ENDOFÍTICOS EM REDUÇÃO ENANTIOSSELETIVA DE CETONAS. 

Avaliou-se a atividade enzimática de 116 fungos endofíticos em 

biorredução da 4-metilacetofenoa e 4-cloracetofenona, Tabela 4.3.  
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Tabela 4.3: Avaliação da atividade enzimática de fungos endofíticos em biorredução 

de cetonas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observou-se nos resultados apresentados na Tabela 4.3 que os fungos 

endofíticos apresentaram potencial biorredutor das cetonas com moderadas a 

excelentes conversões e seletividade (61 até >99%, reações 2, 4, 6, 8, 10-14, 

16-19). Quanto à configuração absoluta dos alcoóis obtidos, com exceção do 

Tramedes sp. (reação 19), todos os demais fungos possuíam oxidorreduatases 

que tinham preferência pela formação do enantiômero-R do álcool.  
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Percebeu-se que, de maneira geral, os fungos apresentaram somente 

atividade enzimática quando o substituinte R dos substratos foi uma metila. 

4.3.5. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DE FUNGOS 

ENDOFÍTICOS EM OXIDAÇÃO ENANTIOSSELETIVA DE ALCOÓIS 

A fim de avaliar o potencial catalítica dos 116 fungos endofíticos decidiu-se 

testar a oxidação dos alcoóis (R,S)-1-(4-metilfenil)etanol e (R,S)-1(4-

metoxifenil)etanol (Tabela 4.4). 

Tabela 4.4: Avaliação da atividade enzimática de fungos endofíticos em oxidação 

enantiosseletiva de alcoóis. 
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Tabela 4.4 continuação 

 

Analisando os resultados apresentados na Tabela 4.4 percebeu-se que 

alguns fungos endofíticos apresentaram oxidorredutases que catalisou a 

oxidação do enantiômero-(S) dos alcoóis às suas correspondentes cetonas 

com boas concentrações de cetonas (29-43%, reações 4, 6, 8,18 e 21). Já a 

enantiosseletividade foi baixa para todas as reações catalisadas pelos fungos 

endofíticos (3-57 %).  

Assim como as bactérias de esponjas de água-doce, os fungos endofíticos 

apresentaram atividade enzimática preferencialmente quando o substituinte R 

dos substratos foi uma metoxila.  

Com relação à configuração absoluta dos alcoóis obtidos, somente o 

Tramedes sp. e o Fusarium oxysporum possuem oxidorredutases que 

apresentam preferência pela formação do enantiômero-(S) do álcool (Tabela 

4.4, reações 7, 8, 15 e 16) e os outros fungos pelo enantiômero-(R).   



229 
 

4.4. CONCLUSÕES 

Dos 224 micro-organismos amazônicos isolados, 24 cepas contêm 

oxidorredutases que catalisam a oxidação dos alcoóis racêmicos às 

correspondentes cetonas com elevado excesso enantiomérico até >99%. 

Como se tinha interesse em uma resolução cinética, podia-se obter melhores 

resultados variando as condições reacionais.  

Desses micro-organismos testados em reação de biorredução 

enantiosseletiva de cetonas 53 apresentaram oxidorredutases que catalisou a 

redução de cetonas com excesso enantiomérico até > 99%. Na maioria dos 

casos, a biorredução levou a formação do (S)-álcool. 
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4.5. PARTE EXPERIMENTAL 

4.5.1. Avaliação da atividade enzimática (oxidorredutase) dos micro-

organismos. 

Inicialmente foi realizado o estudo de avaliação da atividade enzimática dos 

micro-organismos em reações de oxidação enantiosseletiva de alcoóis derivados 

do (R,S)-1-feniletanol (1-3)  e reduções de cetonas derivadas da acetofenona (4-

6); Esquema 4.1. 

 

Esquema 4.1: a) Reação de oxidação enantiosseletiva do (R,S)-1-feniletanol e seus derivados 

na presença de micro-organismos. b) Reações de biorredução enantiosseletiva da acetofenona 

e seus derivados na presença de micro-organismos. 

A avaliação do espectro de atividade enzimática (oxidorredutase) dos micro-

organismos ocorreu em cinco etapas: o pré-inóculo para reativar o micro-

organismo; a incubação para crescimento microbiano para uso nas reações; 

reação e análise. 
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4.5.1.1. Pré-inóculo 

Foram adicionados 20 mL do meio de cultura apropriado (MCFE7 ou 

MCBE7) à um erlenmeyer de 50 mL. O meio foi autoclavado por 15 minutos a 

120 ºC. Sob condições assépticas e em capela de fluxo laminar foi transferido o 

micro-organismo da placa de Petri ao meio de cultura, com o auxílio de uma 

alça de platina e foram adicionados 200 µL da solução do indutor [(R,S)-1-

feniletanol]. Foram incubados por tempo determinado (de acordo com o meio 

de cultura) a 32 ºC sob agitação orbital, 160 rpm. 

4.5.1.2. Inóculo e Reação de Redução e Oxidação 

Neste ensaio, foram utilizadas microplacas (24 poços, volume individual de 

10 mL, Figura 4.1) contendo em cada poço 2 mL de pré-inóculo (Figura 4.1, 

Parte A). As microplacas foram mantidas em agitador orbital por 2 ou 4 dias. 

Na seqüência foram adicionados 40 µL das soluções das cetonas aromáticos 

4-6 (5 mmol/L) preparadas utilizando etanol como co-solvente  e soluções dos 

alcoóis aromáticos 1-3 preparadas utilizando DMF como co-solvente  (Figura 

4.1, Parte B). Após 120 h de reação as culturas foram transferidas para tubos 

de ensaios e extraídas com éter metil-terc-butílico. Uma alíquota da fase 

orgânica de cada reação foi analisada por cromatografia gasosa (Figura 4.1, 

Parte C). 
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Figura 4.1: Resumo da etapa de avaliação da atividade enzimática 

enantiosseletiva dos micro-organismos, realizadas em duplicatas. (I) Micro-

organismo 1. (II) Micro-organismo 2. 

4.5.1.3. Avaliação das reações de biocatálise 

As amostras foram analisadas em GC usando coluna com fase estacionária 

quiral. O excesso enantiomérico dos compostos foram determinados por 

comparação cromatográfica com amostras dos (R,S)-alcóois 1-3 sintetizados 

quimicamente. O excesso enantiomérico (e.e.) foi definido como a razão de [S]-

[R]/ [S]+ [R] X 100 %, em que [R] e [S] são as concentrações dos enantiômeros 

(R) e (S), respectivamente. 

I 

Micro-organismos 

isolados 

Avaliação por análise  

em CG-Quiral 

II 

1- Crescimento dos micro-organismos 

2- Reação de biorredução enantiosseletiva 

Pré-inóculo 

 
  

Preservação

Parte B 

Parte A 

Parte C 
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4.5.2. PREPARO DAS SOLUÇÕES DOS ALCOÓIS RACÊMICOS E DAS 

CETONAS 

As soluções dos alcoóis racêmicos e das cetonas foram preparadas em 

microtubos (2 mL).  Para a solução de 5 mmol/L foram diluídos 0,75 mmol dos 

substratos em 1 mL de dimetilformamida (DMF) ou etanol. 

4.5.3. MEIOS DE CULTURA 

- Meio de cultura MCFE7=(pH 5,6), KH2PO4 (0,1 %; 1,0 g/L), MgSO4.7H2O 

(0,04 %; 0,4 g/L), NH4Cl (0,04 %; 0,4 g/L), Dextrose (0,025 %; 0,25 g/L), 

Peptona (0,025 %; 0,25 g/L). 

- Meio de cultura MCBE7 (pH 7,0), K2HPO4 (0,2 %; 2,0 g/L), KH2PO4 (0,1 %; 

1,0 g/L), MgSO4.7H2O (0,04 %; 0,4 g/L), NH4Cl (0,04 %; 0,4 g/L), Extrato de 

Carne (0,025 %; 0,25 g/L), Peptona (0,025 %; 0,25 g/L). 
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Bruno Modesto, no dia 28 de abril de 2011. 
 
Participei do Curso ACIDENTES EM LABORATÓRIOS DE QUÍMICA, 
ministrado no Instituto de Química da Universidade de São Paulo pela Profa. 
Dra. Thaís Tinucci, no dia 19 de maio de 2011. 
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