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RESUMO GERAL 

 

O capítulo 1 descreve o estudo da biorredução do grupo carbonílico de cetoazidas e β-ceto-

1,2,3-triazois para a produção de β-hidroxi-1,2,3-triazois enantiomericamente puros ou 

enriquecidos. Cinco linhagens de fungos de origem marinha foram avaliadas para a redução 

da 2-azido-1-feniletanona 1 e duas linhagens, A. sydowii CBMAI 935 e M. racemosus 

CBMAI 847, foram selecionadas também para a biorredução das 2-azido-1-feniletanonas 2-4 

para a produção dos (R)- e (S)-2-azido-1-feniletanois 2a-4a. Os azidoálcoois 

enantiomericamente enriquecidos obtidos 1a-4a das reações biocatalíticas foram empregados 

como material de partida para a síntese dos β-hidroxi-1,2,3-triazois 7a-10a  

enantiomericamente enriquecidos através da click reaction entre a azida terminal e o alcino, 

fenilacetileno. Uma segunda abordagem para a obtenção de β-hidroxi-1,2,3-triazois 

enantiomericamente enriquecidos foi o estudo da biorredução de β-ceto-1,2,3-triazois, que são 

cetonas contendo dois substituintes volumosos. Uma triagem inicial para a biorredução do β-

ceto-1,2,3-triazol 7 foi realizada com seis linhagens de fungos de origem marinha, na qual a 

linhagem do fungo P. citrinum CBMAI 1186 foi selecionada para estudos de otimização da 

reação biocatalítica. Estudos com variação do meio reacional, utilização de co-solvente e 

efeito do pH mostraram que as condições ótimas de reação foram utilizando-se tampão fosfato 

(Na2HPO4/KH2PO4, 0,07 M) em pH 5 e metanol 5% (v/v) como co-solvente. O fungo P. 

citrinum CBMAI 1186 foi empregado na biorredução dos β-ceto-1,2,3-triazois 8-12 com 

excelentes resultados de rendimento e seletividade para a produção dos (S)-β-hidroxi-1,2,3-

triazois 8a-12a. O Capítulo 2 apresenta a síntese multienzimática da diidropinidina, um 

alcaloide de origem natural. A nonano-2,6-diona utilizada como material de partida foi obtida 

através da descarboxilação do dicetoéster, 2-butiril-5-oxo-hexanoato de etila. Estudos para a 

otimização tanto da síntese do dicetoéster quanto da etapa de descarboxilação foram 

realizados. Condições ótimas de produção do 2-butiril-5-oxo-hexanoato de etila foram obtidas 

através da reação da but-3-em-2-ona com o 3-oxo-hexanoato de metila catalisada por 

CeCl3/NaI. A descarboxilação do dicetoéster foi avaliada através do método de Krapcho 

empregando-se sais de cloro e água em altas temperaturas, entretanto, a elevada formação de 

subprodutos estimulou a busca por uma diferente metodologia para a obtenção da nonano-2,6-

diona. Foram avaliadas diferentes lipases e esterases para a hidrólise enzimática do dicetoéster 

seguida por descarboxilação por HCl, na qual a esterase de fígado de porco foi selecionada e 

promoveu a hidrólise de até 1,6 M de dicetoéster para a produção da nonano-2,6-diona. 

Diferentes transaminases (TAs) foram estudadas para a aminação redutiva assimétrica da 

nonano-2,6-diona e duas linhagens foram selecionadas para a produção da (R)- e (S)-2-metil-

6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina, as TAs de Arthrobacter sp. e Arthrobacter citreus, 

respectivamente empregando-se isopropilamina como amino doador. As (R)- e (S)-2-metil-6-

propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina foram avaliadas pela redução assimétrica para a síntese da 

diidropinidina por imina redutases (IREDs) e duas linhagens foram selecionadas, a IRED de 

Mesorhizobium sp. e Norcardiopsis alba, respectivamente. TAs e IREDs foram acopladas em 

um sistema one-pot multienzimático utilizando como material de partida a nonano2,6-diona 

(100 mM) para a obtenção dos isômeros cis da diidropinidina com excelentes excessos 

diastereoisoméricos.   



GENERAL ABSTRACT 

 

Chapter 1 describes the bioreduction of the carbonyl group of ketoazides and -keto-1,2,3-

triazoles to produce enantiomerically pure or enriched β-hydroxy-1,2,3-triazoles. Five marine-

derived fungi strains were screened to perform the reduction of 2-azido-1-phenylethanone 1. 

The strains from A.sydowii CBMAI 935 and M. racemosus CBMAI 847 were selected for the 

bioreduction of 2-azido-1-phenylethanones 2-4 to yield the (R)- and (S)-2-azido-1-

phenylethanols 2a-4a. The enantiomerically enriched azidoalcohols 1a-4a obtained from 

biocatalytical reactions were applied to the synthesis of enantiomerically enriched β-hydroxy-

1,2,3-triazoles 7a-10a through the click reaction between the terminal azide and 

phenylacetylene. A second approach for obtaining enantiomerically enriched β-hydroxy-

1,2,3-triazoles was the bioreduction of β-keto-1,2,3-triazoles, which are ketones with two 

bulky substituents. The screening for the bioreduction of β-keto-1,2,3-triazol 7 was performed 

with six marine-derived fungi strains and P. citrinum CBMAI 1186 was selected for the 

optimization studies for the biocatalytic reduction of β-keto-1,2,3-triazoles 8-12. Studies 

about the composition of reaction medium, cosolvent and pH showed that the optimal 

conditions was in phosphate buffer (Na2HPO4/KH2PO4, 0.07 M) at pH 5 and methanol 5% 

(v/v) as cosolvent. P. citrinum CBMAI 1186 was applied to the bioreduction of β-keto-1,2,3-

triazoles 8-12 and good yields and selectivities were obtained for the (S)-β-hydroxy-1,2,3-

triazoles 8a-12a. Chapter 2 describes the multienzymatic synthesis of dihydropinidine, a 

natural alkaloid. The nonane-2,6-dione used as starting material was obtained through the 

reduction of the diketoester, methyl butyryl-5-oxohexanoate, and the optimization studies for 

both diketoester synthesis and decarboxylation reaction were performed. Optimal conditions 

for the synthesis of methyl butyryl-5-oxohexanoate were obtained by the reaction with but-3-

en-2-one and 3-oxohexanoate catalyzed by CeCl3/NaI. The diketoester decarboxylation step 

was evaluated by the Krapcho method using chlorine and water at high temperatures. 

However, because of the production of side products using this method, a different procedure 

for the synthesis of nonane-2,6-dione was also studied. Different enzymes (lipases and 

esterases) were evaluated for the diketoester hydrolysis followed by decarboxylation by HCl. 

The porcine liver esterase was selected to promote the diketoester hydrolysis up to 1.6 M, 

yielding nonane-2,6-dione. Different transaminases (TAs) were applied to the asymmetric 

reductive amination of nonane-2,6-dione and TAs from Arthrobacter sp. e Arthrobacter 

citreus were selected for the production of (R)- and (S)-2-methyl-6-propyl-2,3,4,5-

tetrahydropyridine, respectively, using isopropylamine as the amine donor. The asymmetric 

reduction of (R)- and (S)-2-methyl-6-propyl-2,3,4,5-tetrahydropyridine by imine reductases 

(IREDs) was evaluated and the IREDs from Mesorhizobium sp. and Norcardiopsis alba were 

selected. TAs and IREDs were coupled in multienzymatic one-pot system using nonane-2,6-

dione (100 mM) as starting material for the syntheses of cis isomers of dihydropinidine in 

excellent diastereoisomeric excess. 
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RESUMO 

 

Através do monitoramento da biorredução da cetoazida 1 com cinco linhagens de fungos de 

ambiente marinho (Aspergillus sydowii CBMAI 935, Mucor racemosus CBMAI 847, 

Penicillium miczynskii CBMAI 930, Hydropisphaera sp. CBMAI 1194 e Botryosphaeria sp. 

CBMAI 1197) foi possível selecionar duas linhagens promissoras, A. sydowii CBMAI 935 e 

M. racemosus CBMAI 847, para a redução das cetoazidas 1-4. As biorreduções da 2-azido-1-

feniletanona 1, 2-azido-1-(4-metoxifenil)etanona 2, 2-azido-1-(4-clorofenil)etanona 3 e 2-

azido-1-(4-bromofenil)etanona 4 promovidas pelo fungo A. sydowii CBMAI 935 

apresentaram bons resultados de rendimentos isolados (66-78%) e ees (80-96%) com 

seletividade para a formação do produto anti-Prelog, os correspondentes (S)-azidoálcoois 1a-

4a. Na presença do fungo M. racemosus CBMAI 847 foram obtidas conversões de 48-72% 

para os azidoálcoois 1a-4a e ees de 7-59%. O fungo M. racemosus CBMAI 847 apresentou 

seletividade para a formação do produto Prelog, os (R)-azidoálcoois, exceto na biorredução da 

cetoazida 3, a qual foi obtido o (S)-azidoálcool 3a com ee de 7%. Os azidoálcoois com 

melhores ees obtidos com ambos os fungos foram utilizados na síntese dos β-hidroxi-1,2,3-

triazois 7a-10a enantiomericamente enriquecidos com ótimos rendimentos (66-79%). Foi 

realizada também uma triagem frente à biorredução do β-ceto-1,2,3-triazol  7, considerada 

uma cetona com a presença de dois grupos volumosos, com seis linhagens de fungos de 

ambiente marinho  (Penicillium raistrickii CBMAI 931, Trichoderma harzianum CBMAI 

1829, Aspergillus sydowii CBMAI 934, Mucor racemosus CBMAI 847, Penicillium citrinum 

CBMAI 1186 e Cladosporium sp. CBMAI 1237). O fungo P. citrinum CBMAI 1186 

apresentou a melhor seletividade para a biorredução do β-ceto-1,2,3-triazol  7 com a formação 

do (S)-β-hidroxi-1,2,3-triazol 7a (c = 55%, ee = 85%). Estudos para a otimização da 

metodologia de biorredução do β-ceto-1,2,3-triazol 7 promovida pelo fungo P. citrinum 

CBMAI 1186 indicaram que as melhores condições reacionais foram obtidas quando a reação 

foi realizada em tampão fosfato (Na2HPO4/KH2PO4, 0,07 M, pH 5) em metanol 5% (v/v) 

como co-solvente, aumentando substancialmente os valores de conversão e ee (79% e 99%, 

respectivamente). Estas condições reacionais foram empregadas na biorredução dos β-ceto-

1,2,3-triazois 7-12 com excelentes resultados de seletividade (ees = 78-99%) para a formação 

dos (S)-β-hidroxi-1,2,3-triazois 7a-12a. A configuração absoluta dos (S)-β-hidroxi-1,2,3-

triazois 7a-12a foi obtida através da comparação de análises experimentais de IV/dicroísmo 

circular vibracional com análises obtidas a partir de cálculos teóricos. Este estudo representa o 

primeiro trabalho envolvendo a redução de β-ceto-1,2,3-triazois por fungos de ambiente 

marinho para a obtenção de β-hidroxi-1,2,3-triazois 7a-12a  enantiomericamente 

enriquecidos.  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Through the screening of the bioreduction of ketoazide 1 by five marine-derived fungi strains 

(Aspergillus sydowii CBMAI 935, Mucor racemosus CBMAI 847, Penicillium miczynskii 

CBMAI 930, Hydropisphaera sp. CBMAI 1194 and Botryosphaeria sp. CBMAI 1197), two 

strains were selected for the bioreduction of ketoazides 1-4. The bioreduction of 2-azido-1-

phenylethanone 1, 2-azido-1-(4-methoxyphenyl)ethanone 2, 2-azido-1-(4-clorophenyl)- 

ethanone 3 e 2-azido-1-(4-bromophenyl)ethanone 4 by A. sydowii CBMAI 935 presented 

good yields (66-78%)  and  ees (80-96%) with selectivity towards the formation of the anti-

Prelog product, the (S)-azidoalcohols 1a-4a. The reaction with M. racemosus CBMAI 847 

reached 48-72% of conversion and 7-59% of ees for the azidoalcohols 1a-4a. M. racemosus 

CBMAI 847 strain was selective towards the formation of the (R)-azidoalcohol, except for the 

bioreduction of ketoazide 3, in which the (S)-azidoalcohol was obtained in 7% ee. The 

enantiomerically enriched azidoalcohols were applied to the syntheses of β-hydroxy-1,2,3-

triazoles 7a-10a in good yields (66-79%). The screening of the bioreduction of β-keto-1,2,3-

triazole 7, a ketone with bulky-bulky substituents, was evaluated with six marine-derived 

strains (Penicillium raistrickii CBMAI 931, Trichoderma harzianum CBMAI 1829, 

Aspergillus sydowii CBMAI 934, Mucor racemosus CBMAI 847, Penicillium citrinum 

CBMAI 1186 e Cladosporium sp. CBMAI 1237). P. citrinum CBMAI 1186 showed the best 

selectivity towards the bioreduction of β-ceto-1,2,3-triazol  7 for the formation of (S)-β-

hydroxy-1,2,3-triazole 7a (c = 55%, ee = 85%). Studies for the optimization of the 

bioreduction of β-ceto-1,2,3-triazole 7 by P. citrinum CBMAI 1186 showed that best reaction 

conditions proceeded in phosphate buffer (Na2HPO4/KH2PO4, 0.07 M, pH 5) with methanol 

5% (v/v) as cosolvent with substantial increase in yields and selectivity (79% and 99%, 

respectively). The optimized conditions were applied to the bioreduction of β-keto-1,2,3-

triazoles 7-12 with good results of selectivity (ees = 78-99%) towards the formation of (S)-β-

hydroxy-1,2,3-triazoles 7a-12a. The absolute configuration of (S)-β-hydroxy-1,2,3-triazoles 

7a-12a were obtained by the comparison of experimental and theoretical data of 

IR/vibrational circular dichroism. This study presents the first report on the bioreduction of β-

keto-1,2,3-triazoles by marine-derived fungi for the production of β-hydroxy-1,2,3-triazoles 

7a-12a enantiomerically enriched.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 A biocatálise e a importância dos compostos enantiomericamente puros 

 

 A biocatálise é uma área multidisciplinar na qual os processos são realizados por 

enzimas que catalisam as transformações químicas para a obtenção de produtos de interesse. 

Os catalisadores são substâncias utilizadas para reduzir a magnitude da energia de ativação 

necessária para que um composto seja quimicamente convertido em outro, sem que seja 

consumido ou alterado durante o curso da reação.
1
  

Reações bioquímicas, que abrangem o metabolismo de todas as células vivas para a 

manutenção da vida, são catalisadas por enzimas que, assim como qualquer catalisador, atuam 

diminuindo a barreira de energia de ativação em reações bioquímicas.
1
 Qualquer organismo 

vivo pode ser considerado uma fonte de enzimas, no entanto, atualmente a principal fonte 

enzimática são os microrganismos. As biotransformações enzimáticas podem proceder 

empregando-se enzimas isoladas e purificadas, na forma de células íntegras ou como extratos 

enzimáticos.
1
  

 O uso de biocatalisadores, seja na forma de enzimas isoladas ou células íntegras, 

constitui uma metodologia eficiente para introduzir quiralidade e seletividade em moléculas 

de interesse.
2
 As enzimas apresentam alguns tipos de seletividade, como quimio-, regio-, 

diastereo- e enantiosseletividade, e atuam em condições reacionais brandas, tais como, baixas 

temperaturas, pH fisiológico e água como solvente.
3,4

 Desta forma, enzimas isoladas e células 

íntegras são catalisadores ambientalmente desejáveis, que reduzem o uso de reagentes e 

solventes tóxicos e tornam o processo biocatalítico alinhado aos princípios da Química 

Verde.
5,6

 

 A utilização de enzimas e microrganismos como catalisadores em química sintética 

apresentou crescente desenvolvimento durante as últimas décadas. Bornscheuer et al. (2012) 

descreveram três “gerações” da biocatálise. A primeira geração teve início há mais de um 

século, quando cientistas descobriram o uso de células vivas aplicadas às transformações 

químicas, como observado na síntese da (R)-mandelonitrila a partir do benzaldeído e cianeto 

de hidrogênio promovida por extrato de plantas. Na segunda geração, entre 1980 e 1990, 

foram desenvolvidas as técnicas iniciais de engenharia de proteínas que ampliaram a gama de 

substratos para enzimas, permitindo que a biocatálise fosse introduzida como uma ferramenta 

para a síntese de intermediários farmacêuticos e na Química Fina.
7
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 A terceira, e atual, geração da biocatálise tem como principal foco solucionar as 

limitações que envolvem as reações enzimáticas. Com exceção às enzimas de microrganismos 

termofílicos, fatores como temperaturas e/ ou pH elevados podem levar à desativação das 

proteínas, fazendo com que o desenvolvimento de algumas reações na presença de 

biocatalisadores seja limitado.
3
 Outro fator a ser levado em consideração é a solubilidade dos 

substratos empregados em reações biocatalíticas. Uma vez que a maioria dos compostos 

orgânicos são pouco solúveis em meio aquoso, em alguns casos é necessária a solubilização 

do substrato de interesse através do uso de solventes orgânicos, que podem ser prejudiciais 

para as enzimas provocando a perda de sua atividade catalítica.
3
 

 Desta forma, as pesquisas em biocatálise têm se voltado para o design racional de 

proteínas, evoluindo até o desenvolvimento de espécies mutantes (randômicas ou específicas) 

para a criação de bibliotecas através da bioinformática, e também através da tecnologia do 

DNA recombinante, que permite a clonagem e expressão de genes em organismos 

hospedeiros para a obtenção de enzimas de interesse. Através dessas técnicas, as enzimas 

podem ser adaptadas para atuar como catalisadores em condições reacionais específicas e 

apresentar propriedades, tais como, elevada promiscuidade de substrato, enantiosseletividade, 

termoestabilidade, tolerância a solventes e variações de pH sem perda da atividade  

catalítica.
7-10

 

A biocatálise tem se apresentado como ferramenta para uma ampla gama de 

transformações químicas, mas tem ganhado destaque especialmente na produção de 

compostos enantiomericamente puros. A química quiral foi descrita inicialmente pelo químico 

e biológo francês Louis Pasteur, em 1848, quando este separou pela primeira vez os 

enantiômeros do tartarato de sódio e amônio. Mais de um século foi necessário para o 

reconhecimento da importância da quiralidade, não só na atuação do metabolismo de 

organismos vivos, quanto no setor farmacêutico, agricultura e na indústria química.
11

 A 

importância da separação quiral foi reconhecida, em 2001, com a premiação do Prêmio Nobel 

em Química para William S. Knowles e K. Barry Sharpless (EUA) e Ryoji Noyori (Japão), 

para o desenvolvimento da síntese assimétrica empregando catalisador quiral na produção de 

fármacos ou compostos químicos na forma de um único enantiômero.
11

 

Em muitos casos, a atividade biológica de produtos farmacêuticos e agroquímicos 

depende da pureza óptica do composto. Os enantiômeros podem ser classificados como 

eutômero (enantiômero que apresenta a atividade desejada) ou distômero (enantiômero 

inativo ou com atividade indesejada).
3,12,13

 A interação dos enantiômeros de um fármaco 

quiral podem variar em suas interações com ambientes quirais como, proteínas, enzimas e 
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receptores no organismo,
11

 que são responsáveis pela ligação e ativação dos fármacos e 

tendem a ser esteresseletivos na ligação com compostos quirais.
14

 

Uma definição descrita por Easson e Stedman propõe três pontos de interação do 

fármaco com o receptor.
14

 Este modelo parte do princípio de que o substrato deve estar 

firmemente posicionado em três dimensões com o sítio ativo do receptor para permitir o 

reconhecimento espacial, de forma que a enzima ou receptor possa estereosseletivamente 

induzir a ativação da molécula (Figura 1).
 3,14

  

 

Figura 1 - Esquema hipotético para a interação entre dois enantiômeros de uma fármaco racêmico com o 

receptor no sítio de ligação. 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Nguyen (2006). 

 

Embora os isômeros R e S apresentem os mesmos substituintes, eles apresentam 

diferentes orientações espaciais e então, diferentes interações com ambiente assimétrico das 

enzimas, apresentando as diferenças nas propriedades farmacocinéticas e na atividade 

farmacodinâmica observada para muitos compostos quirais.
15

 A Figura 2 ilustra exemplos de 

moléculas quirais com diferentes comportamento biológicos, que podem ser: 

 a) um enantiômero apresenta atividade biológica e o outro é inativo (ex. Estrona); 

 b) ambos os enantiômeros possuem propriedades farmacológicas similares, tanto 

 qualitativamente como quantitativamente (ex. Prometazina); 

 c) ambos apresentam a mesma atividade biológica, porém quantitativamente diferentes 

(exs. Varfarina e Anfetamina); 

 d) um enantiômero antagoniza o efeito secundário do outro (ex. Indacrinona); 
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 e) um enantiômero apresenta ação terapêutica, enquanto o outro é responsável por 

 efeitos indesejados (ex. Talidomida); 

 f) cada enantiômero apresenta atividades farmacológicas diferentes [exs. (2S,3R)-(+)-

Dextropropoxifeno e (2R,3S)-(-)-Levopropoxifeno)].
12

 

 

Figura 2 - Atividades biológicas de enantiômeros. 

 

 

 

 Apesar de muitos agentes bioativos ainda serem empregados como racematos por 

razões econômicas e, também devido a falta de rotas assimétricas viáveis de serem idealizadas 

em escala industrial, o aumento do uso de compostos enantiomericamente puros está 

crescendo cada vez mais devido a pressão de orgãos reguladores e devido à necessidade de 

obter produtos mais eficazes, especialmente fármacos.
3
  

Umas das importantes vantagens da biocatálise como ferramenta da química orgânica 

sintética é a obtenção de compostos enantiopuros com menor custo e alta seletividade. A 

obtenção de compostos enantiopuros por biocatálise ocorre através da ação seletiva das 

enzimas, que por serem constituídas por L-aminoácidos se tornam catalisadores quirais, onde 

um composto, por exemplo proquiral, pode ser biotransformado em um único 

estereoisômero.
13

 

 A biocatálise pode ser vantajosa em relação à síntese convencional, pois apresenta o 

potencial de desenvolver em uma única etapa enzimática uma rota sintética, a qual em síntese 
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convencional, seriam necessárias várias etapas. Além disso, devido à regioespecificidade das 

enzimas, há a possibilidade de evitar a proteção/ desproteção de grupos funcionais em reações 

biocatalíticas. Devido a este conjuto de fatores e aliado aos avanços nos estudos de 

aprimoramento da atividade enzimática, a biocatálise tem ganhado sua importância em 

processos industriais.
4,6

  

 As reações biocatalíticas em escala industrial, há alguns anos, teve como foco 

principal o uso de hidrolases. Atualmente, os processos já investem no uso de diferentes 

enzimas (exs. desidrogenases, aldolases e transaminases) e também em melhorias nas 

metodologias enzimáticas, como por exemplo a regeneração de cofatores no emprego das 

enzimas desidrogenases, imobilização enzimática, uso de co-solventes, emulsões, líquidos 

iônicos, entre outros.
7
 Etapas enzimáticas são aplicadas na produção de medicamentos 

mundialmente comercializados, como por exemplo a Atorvastatina, ingrediente ativo do 

Lipitor
®
, um medicamento utilizado para baixar os níveis de colesterol que apresenta várias 

rotas enzimáticas possíveis para a sua produção (Esquema 1).
7,16

 

 Na rota 1 foram combinados o uso de ceto-redutases (KRED 1) com as haloidrina 

desidrogenases (HHDH), enquanto na rota 2 empregou-se a enzima nitrilase e a rota 3 

enzimas aldolases. As rotas 1 e 2 permitem a formação de apenas 1 estereocentro, com 

subsequente formação do segundo centro estereogênico com o uso de outra ceto-redutase 

(KRED 2). Contudo, na rota 3 ambos os estereocentros necessários para o intermediário 

farmacêutico são formados. A síntese do produto final permite a escolha não só de diferentes 

rotas enzimáticas, mas também qual material de partida será utilizado.
7 
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Esquema 1 - Rotas enzimáticas para a síntese do intermediário-chave para a produção da Atorvastatina (Lipitor).  

 

 

Fonte: Bornscheuer et al. (2012). 

 
 

A biocatálise também tem sido utilizada pela companhia holandesa Royal DSM na 

produção de penicilina G/V através da fermentação de cepas de Penicillium chrysogenun. A 

penicilina G produzida é convertida a ácido 6-aminopenicilamínico (6-APA) por enzimas 

penicilina acilases para remover a cadeia lateral da penicilina G (Esquema 2-a). O 6-APA é 

utilizado como bloco de construção para a síntese de diferentes antibióticos derivados de 

penicilinas, denominados penicilinas semi-sintéticas. O 6-APA é empregado pela DSM para a 

síntese dos antibióticos semi-sintéticos,  ampicilina e amoxicilina, através da reação com a D-

fenilglicina e D-p-hidroxifenil glicina, respectivamente (Esquema 2-b). Esta metodologia 

anteriormente era realizada quimicamente pela empresa, mas métodos biocatalíticos também 

foram desenvolvidos empregando-se outra enzima penicilamina acilase.
17
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Esquema 2 - Uso de penilcilina acilase para a produção de antibióticos. a) Síntese do ácido 6-

aminopenicilamínico. b) Síntese da ampicilina e amoxicilina.  

 

 

Fonte: Adaptado de Schmid et al. (2001). 

 

Nas últimas décadas vários reagentes biocatalíticos foram disponibilizados por 

fornecedores como Novozymes, Genencor, Sigma-Aldrich e Codexis, o que tem 

impulsionado cada vez mais o uso de enzimas em química sintética e em processos 

industriais.
17

 Indústrias de química fina como a BASF, DSM, Lonza, AstraZeneca, Daicel, 

Cambrex, entre outras, realizam pesquisas aplicadas integrando a química orgânica e a 

biotecnologia e, embora essas companhias não sejam fornecedoras de enzimas comerciais, 

elas desenvolvem e realizam reações biocatalíticas em diferentes escalas contribuindo para a 

consolidação comercial de rotas biocatalíticas.
18

  

 

1.2 As azidas e os triazois  

 

1.2.1 Azidas 

 

  As azidas orgânicas representam uma importante classe de compostos e devido a sua 

alta estabilidade podem ser aplicadas tanto para fins biológicos quanto industriais, como por 

exemplo na produção de polímeros, e também são importantes intermediários chave em 

síntese orgânica. Além de serem empregadas na síntese de triazois, elas podem ser 

intermediárias na síntese de tetrazois, aziridinas, indazois, benzofuroxanos, entre outros 

inúmeros compostos formados através de diferentes mecanismos de reações (Figura 3).
19
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Figura 3 - Exemplos de classes de compostos que podem ser obtidos via azidas orgânicas.  

 

 

  

Vários métodos têm sido utilizados para a obtenção de azidoálcoois 

enantiomericamente puros, como a abertura seletiva de epóxidos empregando azida de sódio 

(Esquema 3-a),
20

 resolução cinética de azidoálcoois vicinais por lipase de Pseudomonas 

cepacia (Esquema 3-b),
21

 redução assimétrica de cetoazidas catalisada por β-ciclodextrina 

usando NaBH4 em água (Esquema 3-c),
22

 entre outros.  
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Esquema 3 - Métodos para a síntese de azidoálcoois enantiomericamente enriquecidos. a) Abertura de epóxidos. 

b) Resolução cinética de azidoálcoois por lipase. c) Redução assimétrica por NaBH4 na presença de 

ciclodextrina. 

 

 

Fonte: Adaptado de Boruwa et al. (2004), Brenelli e Fernandes (2003) e Reddy et al. (2001). 

 

A metodologia de redução assimétrica de cetoazidas por enzimas desidrogenases 

também tem fornecido com excelentes resultados.  Na literatura são descritas a redução de 

cetoazidas por leveduras,
23

 por enzimas provenientes de genes de diversas fontes clonados e 

expressos em E. coli
24

  e também por linhagens de fungos.
25,26

  Esta gama de metodologias, 

empregadas para a obtenção de azidoálcoois enantiomericamente puros, apresentam a 

importância dos estudos com esta classe de compostos tão versáteis, que são as azidas 

orgânicas. 

 

1.2.2 Triazois 

 

Os compostos derivados da subclasse dos 1,2,3-triazois têm recebido atenção devido a 

sua ampla gama de aplicações em propriedades biológicas. De fato, existem ainda poucas 

moléculas contendo núcleos 1,2,3-triazólicos em estágios finais de testes clínicos. Moléculas 

1,2,3-triazólicas já estabelecidas ou em fase final de testes para fármacos incluem o composto 
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anticâncer Carboxiamidotriazol (CAI), o antibiótico Tazobactam, o antimicrobiano 

Cefatrizina e o inibidor nucleosídico da transcriptase reversa do HIV, TSAO (Figura 4).
27

  

Apesar dos poucos fármacos, a importância dos compostos triazólicos na química 

medicinal é inegável, pois estes são estáveis frente à degradação metabólica e capazes de 

fazer ligações de hidrogênio, o que pode ser favorável na ligação com alvos biomoleculares e 

também aumentar a solubilidade do composto. Na literatura são descritos inúmeros estudos de 

atividade biológica com bibliotecas de compostos triazólicos frente a ensaios anticâncer, 

antituberculose, anti-HIV e antimicrobianos.
27

 Estes compostos também apresentam 

aplicações industriais como corantes, agentes retardantes de corrosão, sensores e 

fotoestabilizadores. Na química analítica, podem ser usados como padrões de métodos 

potenciométricos e na agroquímica como herbicidas e inseticidas.
28,29,30

  

 

Figura 4 - Exemplos de fármacos 1,2,3-triazólicos. 

 

 

 

Fonte: Agalave et al. (2011). 

  

O sistema heterocíclico 1,2,3-triazólico é exclusivamente de origem sintética, não 

ocorrendo na natureza e podendo ser sintetizado por diversas metodologias. Atualmente, um 

dos métodos mais versáteis para a síntese de compostos 1,2,3-triazólicos são as reações de 

cicloadição 1,3-dipolares entre azidas e compostos contendo ligações duplas ou triplas. A 

primeira reação deste tipo foi realizada por Arthur Michael (1893) que isolou por destilação o 
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composto triazólico obtido pela reação entre a fenilazida e o acetilenodicarboxilato de 

etila.
31,32

  

Em 1967, este método de cicloadição foi consolidado por Huisgen, tornando-se então, 

conhecido como cicloadição 1,3-dipolar de Huisgen. Esta é uma reação concertada constituída 

por um processo de fusão exergônica entre dois reagentes insaturados. No entanto, a reação 

apresenta algumas limitações, como a necessidade de longos tempos reacionais, uma vez que 

alcinos são fracos aceptores 1,3-dipolares e requerem temperaturas elevadas. Além disso, a 

reação apresenta baixos rendimentos e usualmente resulta na mistura de regioisômeros 

triazólicos 1,4 e 1,5-dissubstituídos (Esquema 4).
31,32

 

 

Esquema 4 - Cicloadiação 1,3-dipolar de Huisgen entre azida e alcino terminal para a formação de núcleos 

triazólicos. 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Freitas et al. (2011). 

 

Estudos realizados pelos grupos de Meldal e de Sharpless mostraram que a utilização 

de Cu(I) na reação entre um alcino terminal e uma azida orgânica acelerava a velocidade da 

reação em até 7 vezes. Assim, a reação de cicloadição pôde ser drasticamente acelerada, 

tornando-a altamenente eficiente (rendimento aproximado de 95%), utilizando condições mais 

brandas e produzindo somente 1,2,3-triazois-1,4-dissubstituídos. 
32,33

 

 A função do cobre no mecanismo desta reação tem sido objeto de estudo durante os 

últimos anos. Freitas et al. (2011) apresentaram um mecanismo simplificado que mostra a 

participação do cobre na reação: primeiramente é formado o acetileto de cobre (a) que 

complexa-se ao nitrogênio nucleofílico da azida (b), favorecendo o ataque do carbono 

nucleofílico β do acetileto de Cu(I) ao nitrogênio eletrofílico terminal da azida, formando um 

metalociclo estável e a primeira ligação C-N (c). O núcleo triazólico ainda complexado ao 

cobre é formado após a contração do anel (d), que seguida de protonólise para remoção do 

metal, gera o 1,2,3-triazol-1,4-dissubstituído (e) (Esquema 5).
 32,34
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 Esquema 5 - Representação das etapas da síntese de triazois via acetiletos de cobre e azidas orgânicas.  

 

 
 

Fonte: Freitas et al. (2011). 

 

A “nova versão” da reação de cicloadição 1,3-dipolar utilizando catalisador de cobre, 

ficou conhecida como reação CuAAC (Cu-catalyzed Azide-Alkyne Cycloaddition).
34

 Este tipo 

de reação também vem sendo descrita como click reaction. O conceito de click reaction ou 

click chemistry foi disseminado por Karl Barry Sharpless para descrever reações simples e 

termodinamicamente favoráveis para a formação de produtos complexos com altos 

rendimentos.
32

  

A click chemistry foi desenvolvida para a realização de reações que permitam a síntese 

de diversas moléculas que possam ser utilizadas como bloco de construção de drogas 

complexas e, também, como estratégia de obtenção de bibliotecas de compostos. Suas 

aplicações vão desde a descoberta de novos fármacos à proteômica e derivatização de 

biomoléculas com substratos produzidos por click reaction (bioconjugação).
32,35

 

A reação CuAAC para a formação de triazois é o melhor exemplo de uma click 

reaction. Fatores como o fácil preparo de azidas orgânicas em laboratório, o uso de 

catalisadores que influenciam positivamente na cinética e seletividade da reação e a 

estabilidade do produto formado fazem com que a reação CuAAC apresente ótimos resultados 

na maioria dos estudos.
 32,35 

Além disso, estas reações podem ser desenvolvidas em vários 

solventes, incluindo a água, e na presença de inúmeros grupos funcionais.
12

  

 

1.3 Reações biocatalíticas para a produção de álcoois enantioenriquecidos  

 

 Compostos enantiomericamente puros ou enriquecidos têm sido aplicados como 

importantes blocos de construção para a síntese de moléculas opticamente ativas.
36

 Neste 

contexto, a redução seletiva de cetonas tornou-se uma importante ferramenta para a síntese de 

moléculas simples, empregadas na produção de compostos com atividade biológica.  

 A redução assimétrica de cetonas é promovida por microrganismos pela ação das 

enzimas desidrogenases (DHs).
23

 Na literatura, podem ser encontradas diferentes enzimas 
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DHs, como as álcool desidrogenases (ADHs), ceto-redutases (KREDs), carbonil redutases 

(CRs) ou designações mais específicas (ex. chiquimato redutase).
37

 As DHs são enzimas 

pertencentes à família das oxidorredutases, que catalisam reações redox. Desidrogenases 

como as ADHs, são amplamente aplicadas para a redução de grupos carbonílicos (aldeídos e 

cetonas) e também catalisam a oxidação reversível de álcoois aos correpondentes aldeídos e 

cetonas.
 3,38

  

 As reações de interconversão de cetonas aos correpondentes álcoois e dos álcoois às 

correspondentes cetonas representam uma das reações redox mais estudadas em química 

orgânica e biocatálise. Métodos sintéticos convencionais para a redução de cetonas incluem 

redução por hidreto metálico, hidrogenação catalítica e reações de transferência de 

hidrogênio, no entanto, estas técnicas utilizam gás hidrogênio, que exige que o processo 

operacional seja mais cuidadoso e, em alguns casos, metais tóxicos ou caros, tornando-os não 

tão vantajosos.
39,40

 

 As DHs são encontradas abundantemente na natureza e já foram identificadas em 

animais, plantas e microrganismos.
41

 A maioria das DHs são dependentes de cofatores 

nicotinamida, NADH e NADPH, que são fontes de hidretos para a redução assimétrica de 

grupos cetônicos e aldeídicos.
 6,42

 Estudos de redução de cetonas envolvendo enzimas isoladas 

e células íntegras de microrganismos são amplamente estabelecidos. No entanto, o uso de 

células íntegras apresenta-se vantajoso, pois os microrganismos contêm múltiplas 

desidrogenases que podem aceitar substratos não-naturais e apresentam todo os cofatores 

necessários, bem como as vias metabólicas para a sua regeneração.
3
 Além disso, células 

íntegras oferecem vantagens como baixo custo de aquisição das enzimas e atuam em 

condições brandas de reação, por exemplo utilizando a água como solvente, pH fisiológico e 

baixas temperaturas.
13

  

 A estereoespecificidade das DHs na redução de cetonas pode ser prevista pela regra de 

Prelog e irá depender dos fatores estéricos do substrato.
43

 A redução do grupo carbonílico 

ocorre com a transferência do íon hidreto do cofator pela face Si ou face Re das cetonas 

contendo um substituinte pequeno e um volumoso, formando o (R)- ou (S)-álcool, 

respectivamente em cetonas proquirais (Figura 5).
3,43

 

 De acordo com a regra empírica de Prelog, as DHs transferem o íon hidreto pela face 

Re das cetonas proquirais, formando os (S)-álcoois, desde que o grupo grande tenha maior 

prioridade em relação ao grupo pequeno, de acordo com Cahn-Ingold-Prelog.
39,43

 A maioria 

das DHs de microrganimos seguem a regra de Prelog, no entanto produtos anti-Prelog, os (R)-
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álcoois, também podem ser formados, apesar de enzimas com esta estereoespecificidade 

serem encontradas em menor extensão e poucas serem disponíveis comercialmente.
3 

 

 Figura 5 - Regra de Prelog para prever a estereoespecificidade de enzimas desidrogenases. 

 

 

  

Na literatura são descritas diversas DHs capazes de promover a redução de cetonas 

contendo um grupo substituinte pequeno e um volumoso ligado ao grupo carbonílico ao 

correspondente (R) ou (S)-álcool.
36,44-47

 No entanto, a redução de cetonas com dois grupos 

volumosos tem sido ainda desafiadora e poucos estudos envolvendo a redução assimétrica por 

biocatalisadores foram descritos até o momento.
6
  Lavandera et al. (2008) descreveram o uso 

da ADH da bactéria Ralstonia sp. DSM 6428 (RasADH) a qual foi expressa em E. coli para a 

redução de cetonas e α-ceto-ésteres com dois grupos volumosos utilizando um sistema de 

reciclagem de cofator glicose/glicose desidrogenase (GDH) (Esquema 6).
48

 Neste estudo 

observou-se que a maioria dos compostos foram reduzidos com altos valores de excessos 

enantioméricos, no entanto, em baixas conversões. 

 

Esquema 6 - Redução de cetonas e α-ceto-ésteres com dois grupos volumosos catalisada por ADH de Ralstonia 

sp. DSM 6428. a) Sistema de reciclagem do cofator. b) Álcoois e α-hidroxi-ésteres obtidos da reação de redução 

de cetonas contendo dois grupos volumosos.  

 

 

Fonte: Adaptado de Lavandera et al. (2008). 
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Outro exemplo de redução de cetona com grupos volumosos por enzimas foi descrito 

por Liang et al. (2010). A redução assimétrica do composto funcionalizado, (E)-benzoato de 

metila 2-(3-(3-(2-(7-cloroquinolin-2-il)vinil)fenil)-3-oxopropila, ao seu correspondente (S)-

álcool foi catalisada pela ceto-redutase KRED (CDX-026) biotecnologicamente desenvolvida 

e comercializada pela Codexis (Esquema 7). O álcool formado é um intermediário chave na 

síntese do Montelucaste de sódio, um medicamento usado para controlar os sintomas de 

asmas e alergias.
49

 

 

 Esquema 7 - Redução assimétrica do (E)-benzoato de metil 2-(3-(3-(2-(7-cloroquinolin-2-il)vinil)fenil)-3-

oxopropila catalisada pela ceto-redutase comercial KRED (CDX-026). 

 

 

Fonte: Liang et al. (2009). 

  

Aliando a necessidade de sintetizar núcleos triazólicos enantiomericamente puros ou 

enriquecidos, os quais podem ser avaliados quanto a sua possível atividade biológica, com as 

ferramentas de biocatálise, este trabalho promoveu um estudo sobre diferentes metodologias 

para a obtenção de compostos β-hidroxi-1,2,3-triazólicos. Foram utilizadas células íntegras de 

fungos de ambiente marinho para promover a redução assimétrica de 2-azido-1-feniletanonas 

para serem empregadas na síntese de β-hidroxi-1,2,3-triazois  enantioenriquecidos. Foram 

também realizados estudos para aprimorar a metodologia de redução assimétrica de β-ceto-

1,2,3-triazois (cetona contendo dois grupos volumosos) pelo fungo Penicillium citrinum 

CBMAI 1186. Ao alcance de nosso conhecimento, este foi o primeiro trabalho envolvendo a 

redução assimétrica de β-ceto-1,2,3-triazois e um dos poucos exemplos disponíveis na 

literatura de redução biocatalítica de cetonas contendo ambos os substituintes volumosos.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo deste trabalho foi a obtenção de compostos β-hidroxi-1,2,3-triazólicos 

enantiomericamente puros ou enriquecidos por biocatálise. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar uma triagem e selecionar linhagens de fungos de ambiente marinho para 

promover a redução seletiva de cetoazidas. 

 Sintetizar β-hidroxi-1,2,3-triazois a partir de azidoálcoois enantiomericamente 

enriquecidos. 

 Realizar uma triagem e selecionar linhagens de fungos de ambiente marinho para 

promover a redução seletiva de β-ceto-1,2,3-triazois. 

 Otimizar as condições reacionais para a biorredução de β-ceto-1,2,3-triazois. 

 Obter β-hidroxi-1,2,3-triazois enantiomericamente enriquecidos através da reação de 

biorredução otimizada com o fungo Penicillium citrinum CBMAI 1186.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais e métodos
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Reagentes, solventes e meios de cultura  

  

 As 2-bromo-1-feniletanonas (2-bromoacetofenona 98%, 2-bromo-4’-metoxi-

acetofenona 97%, 2-bromo-4’-cloroacetofenona 98%, 2,4’-dibromoacetofenona 98%, 2-

bromo-4’-fluoracetofenona 97%, 2-bromo-4’-nitroacetofenona 95%), fenilacetileno 98% e 

(+)-L-ascorbato de sódio (98%) foram obtidos comercialmente da Sigma-Aldrich. A azida de 

sódio foi adquirida da Merck. Os solventes (acetato de etila, hexano, diclorometano e 

metanol) foram obtido da Synth. Todos os reagentes e solventes foram utilizados sem prévia 

purificação. Hexano, metanol e 2-propanol grau cromatográfico foram adquiridos da Panreac. 

Os sais utilizados na preparação da água do mar artificial e sulfato de cobre foram obtidos 

comercialmente (Synth, Merck e /ou Vetec). O extrato de malte foi adquirido de Acumedia e 

Agar de Himedia. A sílica gel flash utilizada para cromatografia em coluna foi de 6 nm de 

diâmetro de poro (0,035-0,070 nm) e foi obtida comercialmente de Acros Organic. 

 

3.2 Síntese dos padrões 

 

 A Figura 6 apresenta as 2-azido-1-feniletanonas 1-4 e os β-ceto-1,2,3-triazois 7-12 

empregados nas reações de biorredução por fungos de ambiente marinho estudados neste 

trabalho. 
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Figura 6 - Estruturas das 2-azido-1-feniletanonas 1-4 e β-ceto-1,2,3-triazois 7-12 utilizados nas reações 

biocatalíticas. 

 

 
 

 

3.2.1 Preparação de 2-azido-1-feniletanonas 1-6 a partir de 2-bromo-1-feniletanonas 

 

 Em um balão de 50 mL foi adicionada a 2-bromo-1-feniletanona (1 g; 5,02 mmol) e 30 

mL de acetona. Em seguida foi adicionada a azida de sódio (1 g, 15,38 mmol) e a reação foi 

mantida em agitação magnética à temperatura ambiente e monitorada por CCD. Após o 

término da reação, realizou-se a extração com AcOEt (3 x 20 mL), adicionou-se Na2SO4 

anidro, filtrou-se e evaporou-se o solvente em rotaevaporador. A 2-azido-1-feniletanona 1 foi 

purificada por cromatografia em coluna utilizando sílica gel flash e como eluente hexano e 

AcOEt (7:3). O mesmo procedimento foi realizado para sintetizar as 2-azido-1-feniletanonas 

2-6 (Esquema 8). As cetoazidas 1-6 foram caracterizadas por análises de RMN de 
1
H e 

13
C e 

IV.   
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 Esquema 8 - Síntese das 2-azido-1-feniletanonas 1-6. 

 

 
2-azido-1-feniletanona (1) 

 

C8H7N3O, 161,16 g.mol
-1

 (89% de rendimento) como um líquido amarelo; 

IV (puro) νmax(cm
-1

) = 3064, 2900, 2104, 1697, 1597, 1450, 1219, 756, 690; 

RMN de 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 4,56 (s, 2H), 7,50 (t, 2H, J = 8,0 

Hz), 7,63 (tt, 1H, J = 7,6 e 1,2 Hz), 7,91 (dd, 2H, J = 8,6 e 1,2 Hz); RMN de 
13

C (100 MHz, 

CDCl3) δ (ppm) = 55,0, 128,0, 129,1, 134,2, 134,5, 193,3.  

 

2-azido-1-(4-metoxifenil)etanona (2)  

 

C9H9N3O2, 191,19 g.mol
-1 

(91% de rendimento) como um sólido 

amarelo; pf  = 61-64 ºC; IV (KBr) νmax(cm
-1

) = 3032, 2902, 2123, 

1683, 1600, 1516, 1467, 1271, 1238, 1176, 825; RMN de 
1
H (400 

MHz, CDCl3) δ (ppm) = 3,88 (s, 3H), 4,50 (s, 2H), 6,96 (d, 2H, J = 8,8 Hz), 7,88 (d, 2H, J = 

9,2 Hz); RMN de
 13

C (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 54,6, 55,6, 114,2, 127,5, 130,4, 164,3, 

191,7. 

 

2-azido-1-(4-clorofenil)etanona (3)  

 

C8H6ClN3O, 195,61 g.mol
-1 

(79% de rendimento) como um sólido 

alaranjado; pf = 59-62 ºC; IV (KBr) νmax(cm
-1

) = 3089, 2906, 2104, 

1693, 1593, 1570, 1487, 1219, 823; RMN de 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 

(ppm) = 4,52 (s, 2H), 7,47 (d, 2H, J = 8,4 Hz), 7,85 (d, 2H, J = 8,4 Hz); RMN de 
13

C (100 

MHz, CDCl3) δ (ppm) = 54,9, 129,4, 129,4, 132,8, 140,8, 192,2.   
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2-azido-1-(4-bromofenil)etanona (4)  

 

C8H6BrN3O, 240,06 g.mol
-1

 (66% de rendimento) como um sólido 

amarelo; pf = 65-68 ºC; IV (KBr) νmax(cm
-1

) = 3088, 2897, 2108, 1693, 

1583, 1485, 1219, 810; RMN de 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 4,52 

(s, 2H), 7,64 (d, 2H, J = 8,8 Hz), 7,77 (d, 2H, J = 8,8 Hz); RMN de 
13

C (100 MHz, CDCl3) δ 

(ppm) = 54,9, 129,5, 129,6, 132,4, 133,2, 192,4.  

 

3.2.2 Preparação dos (±)-2-azido-1-feniletanois 1a-4a 

 

 Em um balão de 25 mL foi adicionada a 2-azido-1-feniletanona 1 (50 mg; 0,31 mmol) 

e 20 mL de metanol. A reação foi mantida em agitação magnética em banho de gelo (T = 0 

ºC) e foi adicionado boroidreto de sódio em excesso (17,6 mg; 0,47 mmol). A reação foi 

monitorada por CCD e, após finalizada, o metanol foi evaporado em rotaevaporador. Foram 

adicionados 20 mL de água destilada e realizou-se a extração com AcOEt (3 x 10 mL), 

adicionou-se Na2SO4 anidro, filtrou-se e evaporou-se o solvente em rotaevaporador. O 2-

azido-1-feniletanol 1a foi purificado por cromatografia em coluna utilizando sílica gel flash e 

como eluente hexano e AcOEt (9,5:0,5). O mesmo procedimento foi realizado para sintetizar 

os 2-azido-1-feniletanois 2a-4a (Esquema 9). Os azidoálcoois racêmicos 1a-4a foram 

caracterizados por análises de RMN de 
1
H e 

13
C e IV.  

 

Esquema 9 - Síntese dos (±)-2-azido-1-feniletanois 1a-4a. 
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(±)-2-azido-1-feniletanol (1a) 

 

C8H9N3O, 163,18 g.mol
-1 

(95% de rendimento) como líquido alaranjado; IV 

(puro) νmax(cm
-1

) = 3406, 3032, 2922, 2108, 1492, 1452, 1263, 1064, 759, 

702; RMN de 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 2,41 (br, 1H), 3,34 (dd, 1H, J 

= 12,8 e 4,0 Hz), 3,49 (dd, 1H, J = 12,8 e 8,0 Hz), 4,87-4,90 (m, 1H), 7,31-7,41 (m, 5H); 

RMN de 
13

C (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 58,2, 73,5, 126,0, 128,5, 128,8, 140,6; (S)-1a 

[α]D
23

 = +68,6 (c 0,5, CHCl3, ee 80%).  

 

(±)-2-azido-1-(4-metoxifenil)etanol (2a)  

 

C9H11N3O2, 193,21 g.mol
-1 

(96% de rendimento) como líquido 

amarelo claro; IV (puro) νmax(cm
-1

) = 3406, 3032, 2922, 2108, 1492, 

1452, 1263, 1064, 759, 702; RMN de 
1
H (500 MHz, CDCl3) δ (ppm) 

= 2,40 (br,1H), 3,40 (dd, 1H, J = 10,0 e 3,2 Hz, ), 3,47 (dd, 1H, J = 10,2 e 6,8) 3,81 (s, 3H), 

4,82 (dd, 1H,  J = 6,8 e 3,2 Hz), 6,88 (d, 2H, J = 7,2 Hz), 7,27 (d, 2H, J = 6,4 Hz); RMN de 

13
C (125 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 55,4, 58,1, 73,1, 114,2, 127,3, 132,8, 159,7; (S)-2a [α]D

23
 = 

+60,5 (c 1,0, CHCl3, ee 85%).  

 

(±)-2-azido-1-(4-clorofenil)etanol (3a)  

 

C8H8ClN3O, 197,62 g.mol
-1 

(82% de rendimento) como líquido amarelo 

claro; IV (puro) νmax(cm
-1

) = 3408, 2924, 2108, 1597, 1492, 1271, 1089, 

829; RMN de 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 2,51 (br, 1H), 3,41-3,48 

(m, 2H), 4,83-4,86 (m, 1H), 7,29-7,37 (m, 4 H); RMN de 
13

C (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 

58,1, 72,8, 127,4, 128,9, 134,2, 139,1; (S)-3a [α]D
23

 = +74,1 (c 1,0, CHCl3, ee 96%).  

 

(±)-2-azido-1-(4-bromofenil)etanol (4a)  

 

C8H8BrN3O, 242,08 g.mol
-1 

(91% de rendimento) como um líquido 

amarelo claro; IV (puro) νmax(cm
-1

) = 3408, 2922, 2108, 1593, 1489, 

1269, 1074, 825; RMN de 
1
H (500 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 2,47 (br, 

1H), 3,41-3,47 (m, 2H), 4,84 (t, 1H, J = 5,5 Hz), 7,25 (d, 2H, J = 8,5 Hz), 7,50 (d, 2H, J = 8,5 

Hz); RMN de 
13

C (125 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 58,0, 72,9, 122,3, 127,7, 131,9, 139,6; (S)-4a 

[α]D
23

 = +76,1 (c 1,0, CHCl3, ee 95%).  
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 3.2.3 Preparação dos β-ceto-1,2,3-triazois 7-12 a partir de cetoazidas  

 

 Em um balão de 50 mL foi adicionada a 2-azido-1-feniletanona 1 (200 mg; 1,24 

mmol), o fenilacetileno em excesso (190 mg; 1,86 mmol), ascorbato de sódio (10% mol), 

sulfato de cobre (1% mol) em 20 mL de água destilada. A reação foi mantida em agitação 

magnética por 4 h em temperatura ambiente. Após o término da reação, realizou-se a extração 

com AcOEt (3 x 20 mL), adicionou-se Na2SO4 anidro, filtrou-se e evaporou-se o solvente em 

rotaevaporador. O β-ceto-1,2,3-triazol  7 foi purificado por cromatografia em coluna 

utilizando sílica gel flash e como eluente hexano e AcOEt (2:1). O mesmo procedimento foi 

realizado para sintetizar os β-ceto-1,2,3-triazois 7-12 (Esquema 10). Os β-ceto-1,2,3-triazois 

7-12 foram caracterizados por análises de RMN de 
1
H e 

13
C, IV, CG-EM e EM- IES. 

 

Esquema 10 - Síntese dos β-ceto-1,2,3-triazois 7-12. 

 

 
 

1-fenil-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-il)etanona (7) 

 

C16H13N3O, 263,30 g.mol
-1 

(94% de rendimento) como sólido 

amarelo claro; pf = 137-140 ºC; IV (KBr) νmax(cm
-1

) = 3122, 

2933, 1701, 1593, 1577, 1463, 1448, 1226, 752, 696; RMN de 

1
H (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 5,89 (s, 2H), 7,34 (t, 1H, J = 7,6 Hz), 7,43 (t, 2H, J = 7,6 

Hz), 7,55 (t, 2H, J = 7,6 Hz), 7,68 (t, 1H, J = 7,6 Hz), 7,86 (d, 2H, J = 7,6 Hz), 7,95 (s, 1H),  

8,02 (d, 2H, J = 7,6 Hz); RMN de 
13

C (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 55,6, 121,6, 125,9, 128,3, 

128,3, 128,9, 129,3, 130,6, 134,1, 134,7, 148,3, 190,4; EM (IE, 70 eV) m/z = 263, 234, 206, 

130, 105, 91, 77, 51; EM-IES C16H14N3O [M+H]
+
calculado = 264,1137 e experimental = 

264,1135.  
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1-(4-metoxifenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-il)etanona (8)  

 

C17H15N3O2, 293,33 g.mol
-1 

(82% de rendimento) como 

um sólido branco; pf = 138-141 ºC; IV (KBr) νmax(cm
-1

) 

= 3093, 2933, 1699, 1595, 1465, 1263, 1232, 1166, 829, 

765, 698; RMN de 
1
H (500 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) = 3,89 (s,3H), 6,18 (s, 2H), 7,14 (d, 2H, 

J = 9,0 Hz), 7,35 (tt, 1H, J = 7,5 e 1,0 Hz), 7,47 (t, 2H, J = 7,5 Hz), 7,88 (dd, 2H, J =  8,5 e 

1,0 Hz), 8,08 (d, 2H, J = 9,0 Hz), 8,52 (s, 1H); RMN de 
13

C (125 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) = 

55,6, 55,7, 114,2, 123,0, 125,1, 126,9, 127,8, 128,9, 130,6, 130,7, 146,2, 163,9, 190,3; EM 

(IE, 70 eV) m/z = 293, 237, 135, 121, 92, 77; EM-IES C17H16N3O2 [M+H]
+
calculado 

=294,1243 e experimental = 294,1241. 

 

1-(4-clorofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-il)etanona (9)  

 

C16H12ClN3O, 297,74 g.mol
-1 

(91% de rendimento) como 

um sólido branco; pf = 177-180 ºC; IV (KBr) νmax(cm
-1

) = 

3143, 2935, 1710, 1587, 1467,  1230, 817, 761, 694; RMN 

de 
1
H (400 MHz, DMSO-d6) δ (ppm)  = 6,26 (s, 2H), 7,35 (tt, 1H, J = 7,2 e 1,2 Hz), 7,46 (t, 

2H, J = 8,0 Hz), 7,71 (d, 2H, J = 8,4 Hz), 7,87 (dd, 2H, J = 8,0 e 1,2 Hz), 8,11 (d, 2H, J = 8,4 

Hz), 8,52 (s, 1H); RMN de 
13

C (100 MHz, DMSO-d6) δ (ppm)  = 55,9, 123,0, 125,1,  127,8, 

128,9, 129,1, 130,1, 130,7, 132,8, 139,2, 146,3, 191,3; EM (IE, 70 eV) m/z = 297, 268, 240, 

206, 153, 130, 103, 77; EM-IES C16H13ClN3O [M+H]
+
calculado = 298,0747 e experimental = 

298,0742. 

 

1-(4-bromofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-il)etanona (10)  

 

C16H12BrN3O, 342,20 g.mol
-1 

(85% de rendimento) como 

um sólido branco; pf = 142-145 ºC; IV (KBr) νmax(cm
-1

) = 

3143, 2937, 1710, 1581, 1467, 1228, 815, 761, 694; RMN 

de 
1
H (400 MHz, DMSO-d6) δ (ppm)  = 6,25 (s, 2H), 7,35 (tt, 1H, J = 7,6 e 1,2 Hz), 7,47 (t, 

2H, J = 7,6 Hz), 7,86 (t, 4H, J = 7,2 Hz), 8,03 (d, 2H, J = 8,4 Hz), 8,51 (s, 1H); RMN de 
13

C 

(100 MHz, DMSO-d6) δ (ppm)  = 56,1, 123,2, 125,3, 128,1, 128,6, 129,1, 130,3, 130,7, 132,2, 



Capítulo 1                                                                                                     Materiais e métodos 

44 

 

133,2, 146,5, 191,7;  EM (IE, 70 eV) m/z = 342, 293, 237, 206, 183, 155, 135, 103, 77; EM-

IES C16H13BrN3O [M+H]
+
calculado = 342,0242 e experimental = 342,0247. 

 

1-(4-flúor-fenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-il)etanona (11)  

 

C16H12FN3O, 281,29 g.mol
-1

 (93% de rendimento) como um 

sólido branco; pf  = 188-191 ºC; IV (KBr) νmax(cm
-1

) = 3149, 

2980, 1695, 1597, 1510, 1463, 1232, 1161, 835, 767,698; 

RMN de 
1
H (500 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) = 6,25 (s, 2H), 

7,35 (tt, 1H, J = 7,5 e 1,0 Hz), 7,45-7,48 (m, 4H), 7,88 (dd, 2H, J = 8,3, 1 Hz), 8,17-8,20 (m, 

2H), 8,51 (s, 1H);   RMN de 
13

C (125 MHz, DMSO-d6) δ (ppm)  = 55,9, 116,1 (d, 
2
JCF = 22,5 

Hz),  123,0, 125,1, 127,9 128,9, 130,7, 130,9 (d, 
4
JCF = 2,5 Hz), 131,3 (d, 

3
JCF = 10,0 Hz), 

146,3, 165,6 (d, 
1
JCF = 252,5 Hz), 190,9; EM (IE, 70 eV) m/z = 281, 252, 207, 130, 123, 102, 

95, 77; EM-IES C16H13FN3O [M+H]
+
calculado = 282,1043 e experimental = 282,1036. 

 

 

1-(4-nitrofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-il)etanona (12)  

 

C16H12N4O3, 308,30 g.mol
-1 

(53% de rendimento) como 

um sólido alaranjado; pf = 183-185 ºC; IV (KBr) 

νmax(cm
1
) = 3105, 2935, 1703, 1600, 1525, 1463, 1346, 

1080, 854, 765, 690; RMN de 
1
H (500 MHz, DMSO-d6) δ 

(ppm) = 6,34 (s, 2H), 7,35 (tt, 1 H, J = 7,0 e 1,5 Hz), 7,47 (t, 2H, J = 7,5 Hz), 7,88 (dd, 2H, J 

= 8,5 e 1,5 Hz), 8,33 (d, 2H, J = 9,0 Hz), 8,43 (d, 2H, J = 8,5 Hz), 8,52 (s, 1H); RMN de 
13

C 

(125 MHz, DMSO-d6) δ (ppm)  = 56,4, 122,9, 124,0, 125,2, 127,9, 129,0, 129,7, 130,6, 138,7, 

146,4, 150,5, 191,6; EM (IE, 70 eV) m/z = 308, 280, 251, 130, 103, 77, 50; EM-IES 

C16H13N4O3 [M+H]
+
calculado = 309,0988 e experimental = 309,0981. 
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3.2.4 Preparação dos (±)-β-hidroxi-1,2,3-triazois 7a-12a 

 

 Em um balão de 50 mL foi adicionado o β-ceto-1,2,3-triazol  7 (50 mg; 0,19 mmol) e 

20 mL de metanol. A reação foi mantida em agitação magnética em banho de gelo (T = 0 ºC) 

e foi adicionado boroidreto de sódio em excesso (10,9 mg; 0,29 mmol). A reação foi 

monitorada por CCD e, após  finalizada, o metanol foi evaporado em rotaevaporador. Foram 

adicionados 20 mL de água destilada e realizou-se a extração com AcOEt (3 x 10 mL), 

adicionou-se Na2SO4 anidro, filtrou-se e evaporou-se o solvente em rotaevaporador. O β-

hidroxi-1,2,3-triazol  7a foi purificado por cromatografia em coluna utilizando sílica gel flash 

e como eluente uma mistura ternária de diclorometano, hexano e metanol (8,5:1,5:0,5). O 

mesmo procedimento foi realizado para sintetizar os β-hidroxi-1,2,3-triazois  8a-12a 

(Esquema 11). Os β-hidroxi-1,2,3-triazois  racêmicos 7a-12a foram caracterizados por 

análises de RMN de 
1
H e 

13
C, IV, CG-EM e EM- IES. 

 

 Esquema 11 - Síntese dos (±)-β-hidroxi-1,2,3-triazois 7a-12a. 

 

 
 

(±)-1-fenil-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-il)etanol (7a)  

 

C16H15N3O, 265,32 g.mol
-1 

(91% de rendimento) como um 

sólido branco; pf = 152-155 ºC; IV (KBr) νmax(cm
-1

) = 3296, 

3138, 2956, 1465, 1440, 1224, 1085, 1064,763, 692; RMN de 

1
H (500 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 4,47 (dd, 1H, J = 14,0 e 9,0 Hz), 4,66 (dd, 1H, J = 14,2 e 3,5 

Hz), 5,26 (dd, 1H, J = 9,0 e 3,5 Hz), 7,30-7,44 (m, 8H), 7,75 (dd, 2H, J = 8,0 e 1,5 Hz), 7,79 

(s, 1H); RMN de 
13

C (125 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) = 56,9, 71,6, 122,3, 125,3, 126,3, 127,9, 

128,1, 128,5, 129,2, 130,9, 142,1, 146,2;  EM (IE, 70 eV) m/z = 265, 208, 159, 130, 117, 102, 

77, 43; EM-IES C16H16N3O [M+H]
+
calculado = 266,1293 e experimental = 266,1288; (S)-7a 

[α]D
23

 = +56,0 (c 0,05, 2-propanol, ee 99%).  
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(±)-1-(4-metoxifenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-il)etanol (8a)  

 

C17H17N3O2, 295,34 g.mol
-1 

(92% de rendimento) como 

um sólido branco; pf = 163-166 ºC; IV (KBr) νmax(cm
-1

) 

= 3313, 3132, 2931, 1608, 1512, 1462, 1238, 1174, 831, 

763, 692; RMN de 
1
H (400 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) = 3,74 (s, 3H), 4,46 (dd, 1H, J = 13,6 e 

8,4 Hz), 4,53 (dd, 1H, J = 13,6 e 4,4 Hz), 4,97-5,01 (m, 1H), 5,78 (d, 1H, J = 4,7 Hz), 6,91 (d, 

2H, J = 8,4 Hz), 7,31-7,34 (m, 3H), 7,44 (t, 2H, J = 8,0 Hz), 7,83 (dd, 2H, J = 8,0 e 1,2 Hz), 

8,50 (s, 1H); RMN de 
13

C (100 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) = 55,1, 56,9, 71,1, 113,7, 122,1, 

125,1, 127,4, 127,8, 129,0, 130,9, 134,0, 146,0, 158,8; EM (IE, 70 eV) m/z = 295, 159, 137, 

109, 102, 77, 43; EM-IES C17H18N3O2 [M+H]
+
calculado = 296,1399 e experimental = 

296,1395; (S)-8a [α]D
23

 = +56,6 (c 0,05, CH3OH, ee 94%).  

 

(±)-1-(4-clorofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-il)etanol (9a) 

 

C16H14ClN3O, 299,76 g.mol
-1 

(80% de rendimento) como 

um sólido amarelo claro; pf = 205-208 ºC; IV (KBr) 

νmax(cm
-1

) = 3280, 3130, 2958, 1480, 1463, 1438, 1224, 

1080, 829, 763, 692; RMN de 
1
H (400 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) = 4,49 (dd, 1H, J = 14,0 e 

8,0 Hz), 4,58 (dd, 1H, J = 13,6 e 4,0 Hz), 5,04-5,09 (m, 1H), 5,99 (d, 1H, J = 4,8 Hz), 7,33 (tt, 

1H, J = 7,6 e 1,2 Hz), 7,42-7,46 (m, 6H), 7,83 (dd, 2H, J = 8,2 e 1,6 Hz), 8,51 (s, 1H); RMN 

de 
13

C (100 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) = 56,7, 70,9, 122,4, 125,4, 128,2, 128,2, 128,5, 129,2, 

130,9, 132,4, 141,0, 146,3; EM (IE, 70 eV) m/z = 299, 242, 207, 159, 130, 117, 102, 77, 51, 

43; EM-IES C16H15ClN3O [M+H]
+
calculado =300,0904 e experimental = 300,0895; (S)-9a 

[α]D
23

 = +31,4 (c 0,05, CH3OH, ee 78%). 

 

(±)-1-(4-bromofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-il)etanol (10a) 

 

C16H14BrN3O, 344,21 g.mol
-1 

(79% de rendimento) como 

um sólido branco; pf = 203-206 ºC; IV (KBr) νmax(cm
-1

) = 

3317, 3132, 2956, 1483, 1462, 1435, 1224, 1080, 821, 761, 

692; RMN de 
1
H (400 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) = 4,49 (dd, 1H, J = 11,2 e 6,4 Hz), 4,57 (dd, 

1H, J = 11,2 e 3,6 Hz), 5,03-5,07 (m, 1H), 5,97 (d, 1H, J = 3,6 Hz), 7,31-7,36 (m, 3H), 7,44 

(t, 2H, J = 6,0 Hz), 7,54 (d, 2H, J = 6,8 Hz), 7,83 (dd, 2H, J = 4,8 e 1,2 Hz), 8,50 (s, 1H); 
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RMN de 
13

C (100 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) = 56,5, 70,8, 120,7, 122,2, 125,2, 127,9, 128,4, 

129,0, 130,8, 131,2, 141,4, 146,0; EM (IE, 70 eV) m/z = 344, 286, 207, 159, 130, 117, 102, 

77, 43; EM-IES C16H15BrN3O [M+H]
+
calculado = 344,0399 e experimental = 344,0392; (S)-

10a [α]D
23

 = +48,6 (c 0,05, CH3OH, ee 91%). 

 

(±)-1-(4-flúor-fenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-il)etanol (11a)  

 

C16H14FN3O, 283,31 g.mol
-1

 (95% de rendimento) como um 

sólido branco; pf  = 185-187 ºC; IV (KBr) νmax(cm
-1

) = 3300, 

3132, 2958, 1602, 1531, 1465, 1222, 1080, 839, 763, 692; 

RMN de 
1
H (400 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) = 4,48 (dd, 1H, J =14,0 e 8,4 Hz), 4,54 (dd, 1H, J 

= 14,0 e 4,0 Hz), 5,02-5,06 (m, 1H), 5,92 (d, 1H, J = 4,8 Hz), 7,16 (t, 2H, J = 9,2 Hz), 7,31 

(tt, 1H, J = 7,2 e 1,2 Hz), 7,39-7,44 (m, 4H), 7,81 (dd, 2H, J = 7,2 e 0,8 Hz), 8,48 (s, 1H); 

RMN de 
13

C (100 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) = 56,6, 70,7, 114,9 (d, 
2
JCF = 21 Hz), 122,0, 

125,0, 127,7,128,1 (d, 
3
JCF = 8 Hz), 128,8, 130,8, 138,2 (d, 

4
JCF = 3 Hz), 145,9, 161,5 (d, 

1
JCF 

= 242 Hz); EM (IE, 70 eV) m/z = 283, 226,159, 130,117, 102, 77, 43; EM-IES C16H15FN3O 

[M+H]
+
calculado = 284,1199 e experimental = 284,1193; (S)-11a [α]D

23
 = +76,0 (c 0,05, 

CH3OH, ee 98%). 

  

(±)-1-(4-nitrofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-il)etanol (12a)  

 

C16H14N4O3, 310,31 g.mol
-1

(75% de rendimento) como um 

sólido amarelo; pf = 183-185 ºC; IV (KBr) νmax(cm
-1

) = 

3153, 1606, 1517, 1354, 1230, 1083, 854, 775, 694; RMN 

de 
1
H (400 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) = 4,58 (dd, 1H, J = 

14,0 e 7,6 Hz), 4,68 (dd, 1H, J = 14,0 e 4,4 Hz), 5,22-5,26 (m, 1 H), 6,21 (d, 1H, J = 4,8 Hz), 

7,33 (tt, 1H, J = 7,6 e 1,2 Hz), 7,45 (t, 2H, J = 7,6 Hz), 7,68 (d, 2H, J = 8,4 Hz), 7,84 (dd, 2H, 

J = 8,6 e 1,2 Hz), 8,22 (d, 2H, J = 8,8 Hz), 8,52 (s, 1H); RMN de 
13

C (100 MHz, DMSO-d6) δ 

(ppm) = 56,2, 70,6, 122,1, 123,3, 125,1, 127,4 127,8 128,9, 130,8 146,0, 146,9, 149,6; EM 

(IE, 70 eV) m/z = 310, 253, 130, 117, 102, 77, 51; EM-IES C16H15N4O3 [M+H]
+
calculado = 

311,1144 e experimental = 311,1139; (S)-12a [α]D
23

 = +64,2 (c 0,05, CH3OH, ee 96%). 
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3.3. Microrganismos 

 

Os fungos de ambiente marinho Aspergillus sydowii CBMAI 934, Penicillium raistrickii  

CBMAI 931 e Aspergillus sydowii  CBMAI 935 foram isolados da esponja Chelonaplysilla 

erecta; Cladosporium sp. CBMAI 1237 foi isolado da esponja Dragmacidon reticulata; 

Penicillium miczynskii CBMAI 930 foi isolado da esponja Geodia corticostylifera; Mucor 

racemosus CBMAI 847 foi isolado do cnidário Mussismilia hispida; Penicillium citrinum 

CBMAI 1186 foi isolado da alga marinha Caulerpa sp. e Trichoderma harzianum CBMAI 

1829 foi isolado da ascídia Didemnum ligulum. As coletas das esponjas, cnidário, alga 

marinha e ascídia foram realizadas pelo Grupo de Pesquisa do Laboratório de Química 

Orgânica de Sistemas Biológicos coordenado pelo Prof. Dr. Roberto G. S. Berlinck 

(IQSC/USP). O isolamento foi realizado em colaboração com o Grupo de Pesquisa do 

Laboratório de Ecologia de Microrganismos Aquáticos coordenado pela Profa. Dra. Mirna 

Helena Regali Seleghim (DBE/UFSCar). Os fungos Botryosphaeria sp. CBMAI 1197 e 

Hydropisphaera sp. CBMAI 1194 foram isolados da alga Bostrychia radicans. A alga foi 

coletada e os fungos isolados pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Química Orgânica do 

Ambiente Marinho coordenado pela Profa. Dra. Hosana M. Debonsi (FCFRP/USP). Os 

fungos foram identificados e depositados na Coleção Brasileira de Microrganismos de Meio 

Ambiente e Indústria (CBMAI – CPQBA/UNICAMP). A Figura 7 apresenta os fungos de 

ambiente marinho empregados nas reações de biotransformação das cetoazidas 1-4 e dos β-

ceto-1,2,3-triazois 7-12.  
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Figura 7 - Fungos de ambiente marinho utilizados nas reações biocatalíticas. 

 

 

Fotos: MSc. Willian G. Birolli 

 

3.3.1 Crescimento dos microrganismos 

 

3.3.1.1 Composição de sais para preparo da água do mar artificial 

 

 Para um litro de água do mar artificial: CaCl2.2H2O (1,36 g), MgCl2.6H2O (9,68 g), 

KCl (0,61 g), NaCl (30,0 g), Na2HPO4 (0,014 mg), Na2SO4 (3,47 g), NaHCO3 (0,17 g), KBr 

(100,0 mg), SrCl2.6H2O (40,0 mg), H3BO3 (30,0 mg) em 1 L de água destilada. 

 

3.3.1.2 Composição dos meios de cultura sólido e líquido de extrato de malte 2% (m/v) para 

o cultivo dos fungos  

 

 Meio sólido de malte 2%: Em um frasco béquer de 2,0 L foram adicionados 1,0 L de 

água do mar artificial, 20,0 g de extrato de malte. A solução foi submetida à agitação 

magnética e o pH foi ajustado para 7 com uma solução de KOH 0,7 M, em seguida, 20,0 g de 

Agar foram adicionados ao meio de cultura. 

 Meio líquido de malte 2%: Em um frasco béquer de 2,0 L foram adicionados 1,0 L de 

água do mar artificial e 20,0 g de extrato de malte. A solução foi submetida à agitação 

magnética e o pH foi ajustado para 7 com uma solução de KOH 0,7 M.  
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 Os meios de cultura foram submetidos à esterilização em autoclave por 20 minutos 

(121ºC, 1,5 kPa). O meio de cultura contendo Agar foi vertido em placas de Petri em uma 

câmara de fluxo laminar previamente esterilizada com luz ultravioleta, solução de álcool 

(70%) e hipoclorito de sódio (0,2%). Os fungos utilizados nas reações biocatalíticas foram 

preservados em placas de Petri contendo meio sólido de extrato de malte 2% em refrigeração 

a 4 ºC.  Os repiques para manutenção das linhagens foram realizados a cada três meses e 

mantidos em refrigeração a 4 ºC. 

 

 3.3.1.3 Crescimento dos microrganismos em meio sólido 

 

  Os repiques dos fungos em placas de Petri contendo o meio sólido de malte 2% foram 

realizados transferindo-se com o auxílio de uma agulha de inoculação os micélios e esporos 

dos fungos previamente cultivados em placas de Petri (cultura estoque). As placas 

permaneceram em estufa durante 7 dias, em 32 ºC. 

 

3.3.1.4 Crescimento dos microrganismos em meio líquido 

 

 Foram transferidos 10 discos (0,5 cm de diâmetro) de Agar contendo os micélios dos 

fungos previamente cultivados por 7 dias  em cada 100 mL de meio líquido de malte 2%. Os 

frascos foram mantidos em agitação orbital para o crescimento dos fungos (7 dias, 32 ºC, 130 

rpm). 

 

3.4 Reações de biotransformação 

 

3.4.1 Reação de biorredução das cetoazidas 1-4 por fungos de ambiente marinho 

 

 Cinco linhagens de fungos de ambiente marinho (Aspergillus sydowii CBMAI 935, 

Mucor racemosus CBMAI 847, Penicillium miczynskii CBMAI 930, Hydropisphaera sp. 

CBMAI 1194 e Botryosphaeria sp. CBMAI 1197) foram avaliadas por sua capacidade na 

biorredução da 2-azido-1-feniletanona 1. Após 7 dias de crescimento em meio líquido de 

malte 2% o fungo foi filtrado em funil de Büchner e 5 g de células úmidas foram transferidas 

para um frasco Erlenmeyer de 250 mL contendo 100 mL de tampão fosfato 

(Na2HPO4/KH2PO4, 0,07 M, pH 7) previamente esterilizado em autoclave (121 ºC, 1,5 kPa). 

Em seguida foram adicionados 50 mg  (0,31 mmol) da 2-azido-1-feniletanona 1 solubilizada 

em 300 µL de DMSO. As reações foram mantidas em agitação orbital (6 dias, 32 ºC, 130 
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rpm) e alíquotas foram retiradas a cada 2 dias e analisadas por CLAE. Alíquotas de 3 mL do 

caldo enzimático foram retiradas da reação e transferidas para tubos Falcon de 15 mL, 

completando-se com 7 mL de AcOEt. O tubo foi agitado em Vortex e centrifugado (10 min, 

6000 rpm). Coletou-se a fase orgânica, adicionou-se Na2SO4 anidro, filtrou-se, evaporou-se o 

solvente em rotaevaporador, e o resíduo obtido foi ressuspendido em 2-propanol grau 

cromatográfico e analisado por CLAE-UV.   

 No sexto dia, a reação total foi cessada, as células foram filtradas em funil de Büchner, 

ressuspendidas em 20 mL de água destilada e 20 mL de AcOEt e submetidas à agitação 

magnética (t.a., 30 min). As células extraídas foram novamente filtradas em funil de Büchner 

e o extrato foi adicionado ao tampão previamente filtrado. Realizou-se a extração da reação 

com AcOEt (3 x 25 mL), adicionou-se Na2SO4 anidro, filtrou-se e evaporou-se o solvente em 

rotaevaporador. O produto foi purificado por cromatografia em coluna utilizando sílica gel 

flash e como eluente hexano e AcOEt (9,5:0,5). Uma alíquota da amostra purificada foi 

ressuspendida em 1,5 mL de 2-propanol grau cromatográfico e analisada em CLAE-UV para 

a determinação dos excessos enantioméricos. 

 Os fungos que apresentaram os melhores resultados na seletividade da redução da 2-

azido-1-feniletanona 1 (A. sydowii CBMAI 935 e M. racemosus CBMAI 847) foram 

selecionados para promover reações de biotransformação de derivados da 2-azido-1-

feniletanona (2-4) seguindo os mesmos procedimentos descritos neste item, no entanto, não 

foram retiradas alíquotas ao longo do período reacional. As reações permanceram por 6 dias 

em agitador orbital. 

 

3.4.1.1 Síntese dos β-hidroxi-1,2,3-triazois 7a-10a enantiomericamente enriquecidos a partir 

dos azidoálcoois 1a-4a obtidos por redução biocatalítica 

 

 A partir dos azidoálcoois enatiomericamente enriquecidos 1a-4a obtidos das 

biorreduções com os fungos A. sydowii CBMAI 935 e M. racemosus CBMAI 847 foram 

sintetizados os β-hidroxi-1,2,3-triazois 7a-10a enantiomericamente enriquecidos. Em um 

balão de 50 mL foi adicionado o 2-azido-1-feniletanol 1a enantiomericamente enriquecido 

(40 mg; 0,24 mmol), o fenilacetileno em excesso (38 mg; 0,37 mmol),  ascorbato de sódio 

(10% mol), sulfato de cobre (1% mol) em 20 mL de água destilada. A reação foi mantida em 

agitação magnética por 24 h em temperatura ambiente. Após o término da reação, realizou-se 

a extração com AcOEt (3 x 20 mL), adicionou-se Na2SO4 anidro, filtrou-se e evaporou-se o 

solvente em rotaevaporador. O β-hidroxi-1,2,3-triazol 7a foi purificado por cromatografia em 
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coluna utilizando sílica gel flash e como eluente hexano e AcOEt (2:1). O mesmo 

procedimento foi realizado para sintetizar os β-hidroxi-1,2,3-triazois 8a-10a a partir dos 

azidoálcoois 2a-4a enantiomericamente enriquecidos. O Esquema 12 ilustra o processo 

quimio-biocatalítico para a síntese dos β-hidroxi-1,2,3-triazois 7a-10a a partir das cetoazidas.  

 

Esquema 12 - Fluxograma ilustrando a síntese quimio-biocatalítica de β-hidroxi-1,2,3-triazois 7a-10a a partir da 

biorredução de cetoazidas 1-4  promovidas pelos fungos A. sydowii CBMAI 935 e M. racemosus CBMAI 847.  
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3.4.2 Triagem para biorredução do β-ceto-1,2,3-triazol 7 por fungos de ambiente marinho

  

 Uma triagem foi realizada com seis linhagens de fungos de ambiente marinho 

(Penicillium raistrickii CBMAI 931, Trichoderma harzianum CBMAI 1829, Aspergillus 

sydowii CBMAI 934, Mucor racemosus CBMAI 847, Penicillium citrinum CBMAI 1186 e 

Cladosporium sp. CBMAI 1237) para avaliar o potencial enzimático destes fungos na 

biorredução do β-ceto-1,2,3-triazol  7. Após 7 dias de cultivo em meio líquido de malte 2% o 

fungo foi filtrado em funil de Büchner. Em seguida, 50 mL do caldo enzimático obtido da 

filtração e 1g das células úmidas foram transferidas para um frasco Erlenmeyer de 125 mL e  

foi adicionado o β-ceto-1,2,3-triazol  7 (10 mg; 0,038 mmol), o qual foi solubilizado em 150 

µL de DMSO. A reação foi mantida em agitação orbital (7 dias, 130 rpm, 32 ºC) e, após o 

período reacional, as células foram filtradas em funil de Büchner, ressuspendidas em 15 mL 

de água destilada e 15 mL de AcOEt e submetidas à agitação magnética (t.a., 30 min). As 

células extraídas foram novamente filtradas em funil de Büchner e o extrato foi adicionado ao 

caldo enzimático previamente filtrado. Realizou-se a extração da reação com AcOEt (3 x 15 

mL), adicionou-se Na2SO4 anidro, filtrou-se, evaporou-se o solvente em rotaevaporador e a 

amostra foi ressuspendida em 10 mL de 2-propanol grau cromatográfico para análise em 

CLAE-UV. O fungo P. citrinum CBMAI 1186 foi selecionado para diferentes estudos para a 

otimização da metodologia de biorredução do β-ceto-1,2,3-triazol  7. 

 

3.4.2.1 Biorredução do β-ceto-1,2,3-triazol  7 pelo fungo P. citrinum CBMAI 1186 com 

diferentes solventes  

 

 Em frascos Erlenmeyer de 125 mL contendo 48 mL de tampão fosfato 

(Na2HPO4/KH2PO4, 0,07 M, pH 7) previamente esterilizado em autoclave (121 ºC; 1,5 kPa), 

foram adicionados separadamente 5% (v/v) dos solventes hexano, THF, acetona, DMSO, 2-

propanol, metanol, os quais foram esterilizados em ultravioleta (20 min), 1 g de células 

úmidas previamente filtradas em funil de Büchner do fungo P. citrinum 1186 cultivado em 

meio líquido de malte 2% (pH 7, 7 dias, 32 ºC) e o β-ceto-1,2,3-triazol  7 (10 mg; 0,038 

mmol), o qual foi solubilizado em 150 µL de DMSO. As reações foram mantidas em agitação 

orbital (7 dias, 32 ºC, 130 rpm) e extraídas de acordo com os procedimentos descritos no item 

3.4.2.   
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3.4.2.2 Biorredução do β-ceto-1,2,3-triazol  7 pelo fungo P. citrinum CBMAI 1186 em 

diferentes valores de  pH  

 

 Em frascos Erlenmeyer de 125 mL contendo 50 mL de tampão fosfato 

(Na2HPO4/KH2PO4, 0,07 M) pH 5, 6, 7 e 8 previamente esterilizado em autoclave (121 ºC; 

1,5 kPa) foram adicionados 1 g de células úmidas previamente filtradas em funil de Büchner 

do fungo P. citrinum 1186 cultivado em meio líquido de malte 2% (pH 7, 7 dias, 32 ºC) e o β-

ceto-1,2,3-triazol  7 (10 mg; 0,038 mmol), o qual foi solubilizado em 150 µL de DMSO. As 

reações foram mantidas em agitação orbital (7 dias, 32 ºC, 130 rpm) e extraídas de acordo 

com os procedimentos descritos no item 3.4.2. 

 

3.4.2.3 Biorredução do β-ceto-1,2,3-triazol 7 pelo fungo P. citrinum CBMAI 1186 em tampão 

fosfato pH 5 e metanol 5% 

 

 Em um frasco Erlenmeyer de 125 mL contendo 48 mL de tampão fosfato 

(Na2HPO4/KH2PO4, 0,07 M, pH 5), previamente esterilizado em autoclave (121 ºC, 1,5 kPa) 

foram adicionados 1 g de células úmidas previamente filtradas em funil de Büchner do fungo 

P. citrinum 1186 cultivado em meio líquido de malte 2% (pH 7, 7 dias, 32 ºC), 5% (v/v) de 

metanol esterilizado em ultravioleta (20 min) e o β-ceto-1,2,3-triazol  7 (10 mg; 0,038 mmol), 

o qual foi solubilizado em 150 µL de DMSO. As reações foram mantidas em agitação orbital 

(7 dias, 32 ºC, 130 rpm) e extraídas de acordo com os procedimentos descritos no item 3.4.2. 

 

3.4.2.4 Biorredução do β-ceto-1,2,3-triazol  7 pelo fungo P. citrinum CBMAI 1186 em 

tampão fosfato pH 5 e 2-propanol 150 mM 

 

 Em um frasco Erlenmeyer de 125 mL contendo 50 mL de tampão fosfato 

(Na2HPO4/KH2PO4, 0,07 M, pH 5), previamente esterilizado em autoclave (121 ºC, 1,5 kPa) 

foram adicionados 1 g de células úmidas previamente filtradas em funil de Büchner do fungo 

P. citrinum 1186 cultivado em meio líquido de malte 2% (pH 7, 7 dias, 32 ºC), 500 µL de 2-

propanol (150 mM) esterilizado em ultravioleta (20 min) e o β-ceto-1,2,3-triazol  7 (10 mg; 

0,038 mmol), o qual foi solubilizado em 150 µL de DMSO. As reações foram mantidas em 

agitação orbital durante 7 dias (32 ºC, 130 rpm) e extraídas de acordo com os procedimentos 

descritos no item 3.4.2.  
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3.4.3 Biorredução dos β-ceto-1,2,3-triazois 7-12 pelo fungo P. citrinum CBMAI 1186 

 

 Em um frasco Erlenmeyer de 250 mL contendo 95 mL de tampão fosfato 

(Na2HPO4/KH2PO4, 0,07 M, pH 5), previamente esterilizado em autoclave (121 ºC, 1,5 kPa) 

foram adicionados 2 g de células úmidas previamente filtradas em funil de Büchner do fungo 

P. citrinum 1186 cultivado em meio líquido de malte 2% (pH 7, 7 dias, 32 ºC), 5% (v/v) de 

metanol esterilizados em ultravioleta (20 min) e separadamente foram adicionados 20 mg dos 

β-ceto-1,2,3-triazois 7-12, os quais foram solubilizados em 300 µL de DMSO. As reações 

foram mantidas em agitação orbital (12 dias, 32 ºC, 130 rpm) e, após o período reacional, as 

células foram filtradas em funil de Büchner, ressuspendidas em 30 mL de água destilada e 30 

mL de AcOEt e submetidas à agitação magnética (t.a., 30 min). As células extraídas foram 

novamente filtradas em funil de Büchner e o extrato foi adicionado ao caldo enzimático 

previamente filtrado. Realizou-se a extração da reação com AcOEt (3 x 25 mL), adicionou-se 

Na2SO4 anidro, filtrou-se e evaporou-se o solvente em rotaevaporador. Os β-hidroxi-1,2,3-

triazois 7a-12a foram purificados por cromatografia em coluna utilizando sílica gel flash e 

como eluente uma mistura ternária de diclorometano, hexano e metanol (8,5:1,5:0,5). Uma 

alíquota da amostra purificada foi ressuspendida em 1,5 mL de 2-propanol ou metanol grau 

cromatográfico e analisado em CLAE para a determinação dos excessos enantioméricos 

(Esquema 13). 
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Esquema 13 - Fluxograma ilustrando a síntese de (S)-β-hidroxi-1,2,3-triazois 7a-12a a partir da biorredução de 

β-ceto-1,2,3-triazois 7-12 promovidas pelo fungo P.citrinumi CBMAI 1186. 

 

3.5 Métodos de análises, identificação e caracterização dos compostos 

 

3.5.1 Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

 

 Os espectros de RMN de 
1
H e 

13
C foram obtidos em espectrômetro Agilent 400/54 

Premium Shielded ou Agilent 500/54 Premium Shielded (Central de Análises Químicas 

Instrumentais - CAQI/IQSC) operando na frequência de 500 e 400 MHz (RMN de 
1
H) e 125 e 

100 MHz (RMN de 
13

C), respectivamente. Os solventes deuterados utilizados foram 

clorofórmio (CDCl3) e dimetilsufóxido (DMSO-d6). Os deslocamentos químicos (δ) foram 

expressos em partes por milhão (ppm) e referenciados em relação ao sinal do padrão interno 

tretrametilsilano (TMS) e aos solventes deuterados utilizados (CDCl3, δH 7,26; CDCl3, δC 

77,16; DMSO-d6, δH 2,50, δC 39,52).  
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3.5.2 Espectrometria na região de absorção no Infravermelho (IV) 

 

 Os espectros de absorção no infravermelho foram obtidos em espectrofotômetro de 

infravemelho com transformada de Fourier com calibração interna da marca Shimadzu, 

modelo IRAffinity-1 (Central de Análises Químicas Instrumentais – CAQI/IQSC). As 

amostras líquidas foram preparadas na forma de filmes e as amostras sólidas foram preparadas 

em pastilhas de KBr. As frequências de absorção foram expressas em cm
-1

 na faixa de 400-

4000 cm
-1

.  

 

3.5.3 Cromatografia à Gás acoplada ao Espectrometrômetro de Massas (CG-EM)  

 

As análises por CG-EM foram realizadas em um aparelho da marca Shimadzu/GC 

2010 com um auto-injetor Shimadzu/AOC-500 e um detector de massas MS2010 Plus com 

impacto de elétrons (IE, 70 eV), equipado com uma coluna de sílica fundida DB-5MS 

(Agilent J&W Advanced 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm). O gás de arraste foi hélio a 65 kPa.  

 

3.5.4 Espectrometria de Massas com Ionização por Electrospray (EM-IES) 

 

As análises por EM-IES foram realizadas em analisador quadrupolo/tempo de voo da 

marca Bruker Daltonics modelo Microtof-QII com ionização por electrospray no modo 

positivo e com obtenção do íon [M+H]
+
,  voltagem capilar de 4,5 KV, pressão gás 

nebulizador de 0,4 bar, temperatura da fonte de íons de 180 ºC, modo de aquisição de dados 

em MS/MS (MRM) e introdução da amostra por bomba seringa em uma vazão de 3,0 µL/min. 

As análises foram realizadas pelo Dr. Guilherme Miola Titato no Laboratório de 

Cromatografia (CROMA/IQSC/USP). 

 

3.5.5 Medidas de rotação óptica 

 

As medidas de rotação óptica foram realizadas em um polarímetro Schmidt+Haensch 

modelo Polartronic H equipado com lâmpada espectral de sódio (λ = 589 nm). As amostras 

foram diluídas em clorofórmio ou DMSO grau espectroscópico e as medições foram 

realizadas a 23 ºC. As medidas foram realizadas no DQ-UFSCar e o equipamento é de 

responsabilidade do Prof. Dr. Márcio Weber Paixão. 
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3.5.6 Medidas de Dicroísmo Circular Vibracional (DCV) 

 

As medidas de Infravermelho/Dicroísmo circular vibracional foram obtidos 

simultaneamente em espectrômetro de FT-VCD Chiral IR-2X (BioTools, Inc) equipado com 

modulador fotoelástico (PEM) de ZnSe. A resolução espectral foi de 4 cm
-1

 e o retardo ótimo 

de PEM foi em 1400 cm
-1

. As amostras foram diluídas em DMSO deuterado e as medidas 

foram realizadas em cela de BaF2 com caminho óptico de 100 µm por um período de 8 h por 

amostra. As medidas foram realizadas no DQ-UFSCar no Laboratório Separare (Prof. Dra. 

Quezia Bezerra Cass) pelo Dr. João Marcos Batista Junior. Os confôrmeros de menor energia 

foram obtidos a partir de dados teóricos utilizando o software HyperChem e otimizados 

utilizando DFT no nível de teoria B3LYP/PCM(DMSO)/6-31G(d). Os espectros de DCV 

foram obtidos no nível B3LYP/PCM(DMSO)/6-31G(d) utilizando o software Gaussian 09. 

 

3.5.7 Medidas de difração de Raios X em monocristal 

 

Os dados de difração de raios X foram coletados em um difratrômetro Bruker Apex II 

Duo, equipado com duas micro fontes (cobre e molibdênio) utilizando a radiação Mo-Kα (λ = 

0,71073) e sistema OXFORD de baixa temperatura (Central de Análises Químicas 

Instrumentais – CAQI/IQSC). A solução e refinamento das estruturas foram realizadas através 

dos programas Shelx.  As medidas e análises dos dados de difração de raios X foram 

realizadas pelo Prof. Dr. Victor Marcelo Deflon (IQSC/USP). 

 

3.5.8 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE-UV)  

 

 As análises por CLAE-UV foram realizadas em um aparelho da marca Shimadzu 

modelo Prominence, equipado com bomba LC-20AT, detector SPD-M20A (UV/VIS), 

degaseificador DGU-20A3, central de controle CBM-20AV, injetor automático Sil-20A e 

forno CTO 20-A. 

 O monitoramento do β-hidroxi-1,2,3-triazol  7a foi realizada utilizando fase móvel no 

modo isocrático com hexano e 2-propanol grau cromatográfico (85:15), fluxo de  0,6 mL/min 

e como fase estacionária a coluna Shim-pack CLC-CN (0,46 cm x 15 cm). A temperatura do 

forno foi de 40 ºC, o tempo de análise foi de 20 min e o comprimento de onda de detecção foi 

de 245 nm. Os tempos de retenção do β-hidroxi-1,2,3-triazol  7a  e do β-ceto-1,2,3-triazol  7 

foram de 9,1 min e 12,2 min, respectivamente. As análises dos álcoois racêmicos e 
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enantioenriquecidos foram realizadas com a fase móvel no modo isocrático com hexano e 2-

propanol grau cromatográfico. A temperatura do forno foi de 40 ºC e as fases estacionárias 

foram as colunas quirais Daicel Chiralpack AS-H (0,46 cm x 25 cm) ou Chiralcel OD-H (0,46 

cm x 25 cm). Os métodos utilizados para a determinação dos excessos enantioméricos dos 

álcoois quirais estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela  1 - Métodos utilizados para as análises dos álcoois obtidos das reações de biorredução por CLAE-UV 

em coluna quiral.  

 

Álcool 

Coluna 

quiral 

ta 

(min) 

Fluxo 

(mL/min) 

λ detecção 

(nm) 

Hexano e  

2-propanol (%) 

tr1  

(min) 

tr2 

(min) 

1a AS-H 35 0,5 215 97:3 25,6 27,7 

2a AS-H 30 0,5 220 90:10 20,0 25,4 

3a AS-H 22 0,5 220 90:10 12,6 13,6 

4a AS-H 22 0,5 220 90:10 13,3 14,5 

7a OD-H 65 0,5 245 85:15 52,1 55,0 

8a AS-H 35 0,5 245 75:25 24,7 28,5 

9a AS-H 57 0,5 245 90:10 45,3 49,3 

10a AS-H 65 0,5 245 90:10 50,3 55,2 

11a AS-H 60 0,5 245 90:10 42,6 46,6 

12a AS-H 60 0,6 251 80:20 27,7 44,1 

ta = tempo de análise. 

tr1 = tempo de retenção do (S)-enantiômero. 

tr2 = tempo de retenção do (R)-enantiômero. 

 

 

3.5.9 Outros equipamentos utilizados 

 

 Balança analítica modelo AY-220 da marca Shimadzu, pHmetro modelo 8010 da 

marca Qualxtron, autoclave vertical modelo Phoenix, câmara de fluxo laminar marca Veco, 

vortex Motion da Logen Scientific, centrífuga da Hermle Z 200 A, rotaevaporadores Fisaton e 

Tecnal T-210 equipados com bomba de vácuo TE-058 e refrigeração Tecnal modelo TE-

2005, agitadores rotativos modelo Tecnal TE-421, Superohm G-25 ou SI-600R da Analítica e 

aparelho de ponto de fusão Fisatom modelo 431. 



 

 
 

 

 

 

 

 

Resultados e discussão 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Biorredução das 2-azido-1-feniletanonas 1-4 por fungos de ambiente marinho 

 

 As azidas orgânicas têm sido empregadas como blocos de construção tanto na síntese 

de uma variedade de produtos naturais complexos, quanto de móleculas de origem não-

natural, como os núcleos 1,2,3-triazólicos.
14

 Desta forma, fontes enzimáticas para a obtenção 

deste compostos em sua forma enantiomericamente enriquecida têm sido amplamente 

estudadas.    

 Com o objetivo de selecionar microrganismos com potencial para a biorredução de 

cetoazidas, cinco linhagens de fungos de ambiente marinho (Aspergillus sydowii CBMAI 935, 

Mucor racemosus CBMAI 847, Penicillium miczynskii CBMAI 930, Hydropisphaera sp. 

CBMAI 1194 e Botryosphaeria sp. CBMAI 1197) foram avaliadas por sua capacidade de 

redução da 2-azido-1-feniletanona 1. As reações para a seleção dos fungos foram realizadas 

em tampão fosfato (Na2HPO4/KH2PO4, 0,07 M, pH 7) contendo 5 g de células úmidas do 

fungo previamente cultivado em meio líquido de malte 2% e 50 mg da 2-azido-1-feniletanona 

1. As reações foram monitoradas por CLAE-UV através de alíquotas retiradas a cada 2 dias 

por um período de 6 dias (Tabela 2).  
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Tabela 2 - Monitoramento da biorredução da 2-azido-1-feniletanona 1 promovida por fungos de ambiente 

marinho. 

 
tempo (dias) c (%) ee (%) ca 

Aspergillus  sydowii CBMAI 935 

2 98 83 S 

4 99 78 S 

6 >99 77 S 

Mucor  racemosus CBMAI 847 

2 93 88 R 

4 95 90 R 

6 95 88 R 

Penicillium  miczynskii CBMAI 930 

2 83 24 R 

4 88 33 R 

6 94 31 R 

Hydropisphaera sp. CBMAI 1194 

2 94 42 R 

4 >99 45 R 

6 >99 34 R 

Botryosphaeria sp. CBMAI 1197 

2 2 78 R 

4 3 79 R 

6 7 78 R 

Condições reacionais: Células úmidas do fungo (5 g) e 2-azido-1-feniletanona 1 (50 mg) em tampão fosfato 

(Na2HPO4/KH2PO4, 100 mL, pH 7, 0,07 M) incubado em agitador orbital (30 ºC, 130 rpm, 6 dias). 

c = conversão determinada por CLAE-UV. 

ee = excesso enantiomérico determinada por CLAE-UV. 
ca = configuração absoluta.  

 

  Na presença do fungo A. sydowii CBMAI 935 observou-se que já em 2 dias 

praticamente toda a 2-azido-1-feniletanona 1 foi consumida do meio reacional, no entanto, ao 

longo do período reacional foi observado um decréscimo no ee do (S)-azidoálcool 1a 

formado. Uma desvantagem em relação ao uso de células íntegras em reações de biorredução 

com enzimas desidrogenases ocorre devido à presença de enzimas endógenas que podem 

apresentar competição ou atividade complementar em relação à atividade desejada, reduzindo 

os rendimentos reacionais e levando a mistura de produtos. Outro fator a ser levado em 

consideração é a reversibilidade enzimática que pode ocorrer na presença de desidrogenases, 

uma vez que estas catalisam tanto a reação de redução quanto a reação inversa, a oxidação de 

álcoois à cetonas.
37

 Desta forma, o monitoramente da reação permitiu avaliar o 
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comportamento do complexo enzimático dos fungos estudados frente à biorredução da 2-

azido-1-feniletanona 1. 

 O fungo M. racemosus CBMAI 847 também realizou uma excelente biotransformação 

do substrato 1 presente no meio reacional já nos primeiros dias de reação (c = 93-95%), com 

bons ees para a formação do (R)-azidoálcool 1a. Na presença da linhagem P. miczynskii 

CBMAI 930, ao longo do período reacional houve um consumo de 83-94% da cetoazida 1 do 

meio reacional, no entanto, com uma baixa seletividade para a formação do (R)-azidoálcool 

1a. Altos valores de conversões (c = 94-100%) e baixos ees (45-34%) foram alcançados para 

o (R)-azidoálcool 1a na presença do fungo Hydropisphaera sp. CBMAI 1194. Na presença da 

linhagem Botryosphaeria sp. CBMAI 1197 os valores de conversão mantiveram-se baixos ao 

longo do período reacional (c = 2-7%) e com com seletividade para a formação do (R)-

azidoálcool 1a (ees = 78-79%) 

 Uma vez que as enzimas desidrogenases são usualmente intracelulares,
50-52

 foi 

realizada ao final de 6 dias uma extração total da reação, promovendo a lise celular por meio 

de agitação magnética durante 30 min com AcOEt e água destilada. Em reações de 

biotransformação, nas quais os catalisadores estão contidos nas células íntegras de 

microrganismos, a lise celular é importante para a liberação do conteúdo intracelular. No caso 

da reação de biorredução, a lise afetará tanto a concentração da cetoazida 1, que para ser 

biotransformada precisa permear a membrana celular para, em seguida ser reduzida por 

enzimas desidrogenases presentes no complexo sistema das células eucarióticas, quanto a 

concentração do azidoálcool 1a formado, que pode não ser excretado para o exterior celular 

imediamente após a sua bioconversão.
51

 

 A Tabela 3 apresenta os rendimentos isolados do 2-azido-1-feniletanol 1a na presença 

de cada fungo, os ees e a correspondente configuração absoluta. A Figura 8 apresenta as 

análises por CLAE-UV para a obtenção dos ees dos azidoálcoois 1a-4a purificados em cada 

reação de biorredução. 



Capítulo 1                                                                                                 Resultados e discussão 
 

64 

 

 Tabela 3 - Biorredução da 2-azido-1-feniletanonas 1 promovida por fungos de ambiente marinho. 

Fungo Rendimento isolado (%) 1a ee (%) 1a ca 1a 

A. sydowii CBMAI 935 78 80 S 

M. racemosus CBMAI 847 72 81 R 

P. miczynskii CBMAI 930 48 14 R 

Hydropisphaera sp. CBMAI 1194 60 42 R 

Botryosphaeria sp. CBMAI 1197 20 12 S 

Condições reacionais: Células úmidas do fungo (5 g) e 2-azido-1-feniletanona 1 (50 mg) em tampão fosfato 

(Na2HPO4/KH2PO4, 100 mL, pH 7, 0,07 M) incubado em agitador orbital (30 ºC, 130 rpm, 6 dias). 

ee = excesso enantiomérico determinada por CLAE-UV. 

ca = configuração absoluta.  

 

 

Figura 8 - Cromatogramas obtidos por CLAE-UV do produto de biorredução da 2-azido-1-feniletanona 1 por 

fungos de ambiente marinho e padrão racêmico do azidoálcool 1a. 

 

 

 

 

 Na presença dos fungos A. sydowii CBMAI 935 e M. racemosus CBMAI 847 foram 

obtidos altos valores de rendimentos isolados (78 e 72%, respectivamente) e ees (80 e 81%, 

respectivamente) para o azidoálcool 1a. Hydropisphaera sp. CBMAI 1194 apresentou 

rendimento e ees moderados (60% e 42%, respectivamente) para a extração total da reação, 

em oposição à amostragem por alíquotas, a qual apresentou uma conversão completa do 

substrato inicial. As extrações totais da biorredução com os fungos P. miczynskii CBMAI 930 

e Botryosphaeria sp. CBMAI 1197 apresentaram rendimentos de 48% e 20%, 

respectivamente, e baixos ees (14 e 12%, respectivamente).  
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 Curiosamente, o enantiômero majoritário obtido após a extração total da reação e 

purificação por cromatografia em coluna para o fungo Botryosphaeria sp. CBMAI 1197 

(enantiômero S, ee = 12%) apresentou diferente configuração absoluta em relação àquela 

avaliada pelas amostragens por alíquotas (enantiômero R, ee = 78%). As análises obtidas a 

partir de alíquotas avaliam principalmente o produto presente no caldo enzimático e não a 

reação total (caldo enzimático + células úmidas). Através da extração completa da reação, 

com a lise celular e a extração do material intracelular, ocorreu a extração do enantiômero 

formado preferencialmente, ainda que em baixo ee, em relação ao enantiômero excretado para 

o caldo enzimático, e assim, apresentou a formação dos dois enantiômeros para o azidoálcool 

1a nas análises realizadas para esta linhagem (Esquema 14). O fungo Botryosphaeria sp. 

CBMAI 1197 foi avaliado pela desracemização do 2-azido-1-feniletanol 1a, no entanto, não 

houve reação. Desta forma, estes resultados podem ser indicativos da presença de enzimas 

desidrogenases com seletividades complementares para esta linhagem. 

 
Esquema 14 - Formação de ambos enantiômeros do 2-azido-1-feniletanol 1a nas células e caldo do fungo 

Botryosphaeria sp. CBMAI 1197. 

 

 

 A redução assimétrica de cetonas por enzimas oxidorredutases pode ser predita de 

acordo com sua enantioespecifidade no modelo empírico postulado por Prelog. No modelo de 

Prelog as enzimas oxidorredutases transferem um íon hidreto do cofator pela face Re de uma 

cetona proquiral, no entanto, o modelo é determinado para cetonas contendo como 

substituintes um grupo pequeno e um grupo volumosos cujas faces Re e Si são determinadas 

assumindo as ordens de prioridades por Cahn-Ingold-Prelog: oxigênio carbonílico> grupo 

grande> grupo pequeno. Este postulado é verdadeiro para o curso estereoquímico de 

moléculas como a acetofenona (Esquema 15-a). No entanto, extrapolando o modelo de Prelog 

para moléculas como as 2-azido-1-feniletanonas 1-4, tem-se como ordem de prioridades, por 

Cahn-Ingold-Prelog: oxigênio carbonílico> grupo pequeno (-CH2N3) > grupo grande (-Ph). 

Desta forma, o curso estereoquímico da redução de 2-azido-1-feniletanonas 1-4 seguirá o 



Capítulo 1                                                                                                 Resultados e discussão 
 

66 

 

modelo de Prelog quando a transferência do íon hidreto ocorrer pela face Si das cetonas 

proquirais com formação dos (R)-álcoois (Esquema 15-b).
25 

 

Esquema 15 - Regra de Prelog para a redução assimétrica promovida por enzimas desidrogenases de: a) 

acetofenona e b) 2-azido-1-feniletanona. 

 

  

 Os fungos M. racemosus CBMAI 847, P. miczynskii CBMAI 930 e Hydropisphaera 

sp. CBMAI 1194 apresentaram seletividade para a formação do (R)-azidoálcool 1a, 

correspondendo a um ataque pela face Si na carbonila da 2-azido-1-feniletanona 1, com 

formação do produto Prelog. A seletividade do fungo Botryosphaeria sp. CBMAI 1197, ainda 

que baixa, foi para a formação do produto anti-Prelog, o (S)-azidoálcool 1a. A linhagem A. 

sydowii CBMAI 935 apresentou-se como fonte promissora de enzimas desidrogenases com 

seletividade para a formação do produto anti-Prelog, uma vez que apresentou bons 

rendimento e ees para a formação do (S)-azidoálcool 1a. Enzimas com seletividade anti-Prelog 

são descritas na literatura, no entanto, elas são mais raras que as enzimas com seletividade 

Prelog e poucas são disponíveis comercialmente.
3
  

 A descoberta de enzimas com seletividades complementares, como no caso das 

enzimas desidrogenases dos fungos A. sydowii CBMAI 935 e M. racemosus CBMAI 847 é 

importante para a produção de ambos enantiômeros de um mesmo composto, o qual pode ser 

utilizado em ensaios de atividades biológicas. Desta forma, é possível avaliar a presença do 

eutômero e distômero para o par enantiomérico de um composto com potencial para ser 

aplicado como intermediário na Química Fina. 

 Os fungos A. sydowii CBMAI 935 e M. racemosus CBMAI 847 foram selecionados 

para promover a biotransformação de diferentes cetoazidas, as 2-azido-1-feniletanona para-
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substituídas 2-4. As condições reacionais foram as mesmas empregadas na biorredução da 

cetoazida 1. A Tabela 4 apresenta os resultados das reações para a formação dos azidoálcoois 

1a-4a. A Figura 9 apresenta as análises por CLAE-UV para a obtenção dos ees dos 

azidoálcoois 2a-4a purificados. 

 

Tabela 4 - Biorredução das 2-azido-1-feniletanonas 1-4 promovida pelos fungos A. sydowii CBMAI 935 e M. 

racemosus CBMAI 847. 

 

Azidoálcool Rendimento isolado (%) ee (%) ca 

Aspergillus sydowii CBMAI 935 

1a (R = H) 78 80 S 

2a (R = OCH3) 66 85 S 

3a (R = Cl) 73 96 S 

4a (R = Br) 76 95 S 

Mucor  racemosus CBMAI 847 

1a (R = H) 72 81 R 

2a (R = OCH3) 48 59 R 

3a (R = Cl) 59 7 S 

4a (R = Br) 57 13 R 

Condições reacionais: Células úmidas do fungo (5 g) e 2-azido-1-feniletanonas 1-4 (50 mg) em tampão fosfato 

(Na2HPO4/KH2PO4, 100 mL, pH 7, 0,07 M) incubado em agitador orbital (30 ºC, 130 rpm, 6 dias). 

ee = excesso enantiomérico determinada por CLAE-UV. 

ca = configuração absoluta.  
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Figura 9 - Cromatogramas obtidos por CLAE-UV dos padrões racêmicos e produtos de redução 2a-4a  

formados nas reações com os fungos A. sydowii CBMAI 935 e M. racemosus CBMAI 847.  a) 2-azido-1-(4-

metoxifenil)etanol 2a, b) 2-azido-1-(4-clorofenil)etanol 3a e c) 2-azido-1-(4-bromofenil)etanol 4a. 
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O fungo A. sydowii CBMAI 935 apresentou uma maior seletividade na redução das 

cetoazidas para-substituídas 1-4 com a formação do produto anti-Prelog, os (S)-azidoálcoois. 

Estudos da biorredução de acetofenonas para-substituídas usualmente mostram que a 

reatividade do carbono carbonílico é diminuída na presença de susbtituintes eletrodoadores 

ligados ao anel aromático, como –OCH3, fazendo com que, em muitos casos, a reação de 

redução não ocorra.
25

 No entanto, na presença de grupos eletronegativos adjacentes ao 

carbono carbonílico, como o –N3, os efeitos eletrônicos do grupo retirador de elétrons fazem 

com que o grupo carbonílico se torne mais eletrofílico e, consequentemente, mais suceptível 

ao ataque nucleofílico do íon hidreto e a redução ocorre, mesmo com o efeito oposto do grupo 

eletrodoador.
25

 

  Assim, bons rendimentos e ees foram obtidos na reação com a 2-azido-1-(4-

metoxifenil)etanona 2 e o fungo A. sydowii CBMAI 935 (66% e  85%, respectivamente). 

Excelentes ees foram obtidos na biorredução da 2-azido-1-(4-clorofenil)etanona 3 e 2-azido-1-

(4-bromofenil)etanona 4 (96% e 95%, respectivamente), indicando que a seletividade das 

desidrogenases desta linhagem foram favorecidas por substituintes halogenados na posição 

para do anel aromático, portanto, grupos retiradores de elétrons ligados ao anel aromático 

também favoreceram a reatividade do grupo carbonílico. 

 Na reação de biorredução das cetoazidas 2-4 com o fungo M. racemosus CBMAI 847 

o efeito dos substituintes no anel aromático foi desfavorável à redução, uma vez que foram 

obtidos baixos ees (7-59%) para a formação dos azidoálcoois 2a-4a. Na substituição com –Cl 

e –Br, a redução foi especialmente dificultada, uma vez que renderam os menores ees e 

causou a inversão no padrão de seletividade das enzimas, que em todos os casos formaram 

preferencialmente o produto Prelog, os (R)-azidoálcoois, com exceção da 2-azido-1-(4-

clorofenil)etanona 3, onde foi formado o (S)-azidoálcool 3a com ee de 7%. A literatura 

reporta que em alguns casos, o efeito do substituinte pode afetar a configuração do álcool 

produzido preferencialmente.
53

 

 As medidas de rotação óptica dos azidoálcoois 1a-4a foram determinadas através da 

comparação dos álcoois isolados da reação com o fungo A. sydowii CBMAI 935 com os sinais 

de rotação descritos na literatura (Seção 3.2.2).
21,25
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 Os azidoálcoois 1a-4a formados pela redução seletiva das cetoazidas 1-4 na presença 

do fungo A. sydowii CBMAI 935 foram empregados na síntese de (S)-β-hidroxi-1,2,3-triazois 

7a-10a enantiomericamente enriquecidos. No entanto, devido aos baixos ees para os 

azidoálcoois 3a-4a obtidos pela reação com o fungo M. racemosus CBMAI 847, somente os 

álcoois 1a-2a foram utilizados como material de partida para a síntese dos (R)-β-hidroxi-

1,2,3-triazois. A síntese foi realizada através da reação de 40 mg dos azidoálcoois 1a-4a e um 

excesso de 1,5 mol do fenilacetileno em relação ao azidoálcool utilizado, com adição de 10% 

mol de ascorbato de sódio e 1% mol de CuSO4 em água destilada. A Tabela 5 apresenta os 

rendimentos isolados para a reação entre os azidoálcoois 1a-4a e o fenilacetileno. 

 

Tabela 5 - Síntese dos β-hidroxi-1,2,3-triazois 7a-10a enantioenriquecidos a partir dos 2-azido-1-feniletanois 

1a-4a obtidos da biorredução com os fungos A. sydowii CBMAI 935 e M. racemosus CBMAI 847. 

 

Azidoálcool Rendimento isolado (%) ee (%) ca 

Aspergillus sydowii CBMAI 935 

1a (R = H) 75 80 S 

2a (R = OCH3) 79 85 S 

3a (R = Cl) 63 96 S 

4a (R = Br) 69 95 S 

Mucor racemosus CBMAI 847 

1a (R = H) 68 81 R 

2a (R = OCH3) 66 59 R 

Condições reacionais: 2-azido-1-feniletanois 1a-4a (40 mg), fenilacetileno (38 mg), ascorbato de sódio (10%) e 

CuSO4 (1%) em água destilada (20 mL) mantido em agitação magnética  (t.a., 24 h). 

ee = excesso enantiomérico determinado por CLAE-UV. 

ca = configuração absoluta.  
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A reação de cicloadição 1,3-dipolar foi realizada entre os azidoálcoois 

enantioenriquecidos 1a-4a e o alcino terminal, fenilacetileno, para obtenção de β-hidroxi-

1,2,3-triazois  enantioenriquecidos 7a-10a. Neste mecanismo, a azida atua como nucleófilo e 

a presença do cobre aumenta a seletividade e reatividade da reação com o fenilacetileno. 

Anteriormente, o cobre era empregado em sua forma metálica, porém, devido à sua 

toxicidade, os protocolos envolvendo o metal era um fator limitante em aplicações biológicas. 

Este problema foi resolvido empregando-se um sal de Cu(II) e um agente redutor (CuSO4 e 

ascorbato de sódio, respectivamente no mecanismo desta reação) para formar in situ o 

catalisador desejado, o Cu(I).
54

 Os β-hidroxi-1,2,3-triazois  7a-10a foram obtidos com bons 

rendimentos a partir dos azidoálcoois enantiomericamente enriquecidos 1a-4a. Uma vez que o 

centro estereogênico não faz parte do centro reacional, os β-hidroxi-1,2,3-triazois 7a-10a 

foram obtidos com a mesma configuração absoluta dos azidoálcoois 1a-4a de partida. Através 

das análises por CLAE-UV dos β-hidroxi-1,2,3-triazois 7a-10a observou-se que os ees não 

sofreram alterações em relação aos ees dos correspondentes azidoálcoois 1a-4a. 

 A metodologia de biorredução de 2-azido-1-feniletanonas tem sido descrita na 

literatura com excelentes resultados. Fardelone et al. (2006) também descreveram a 

biorredução enantiocomplementar de 2-azido-1-ariletanonas pela levedura Rhodotorula 

glutinis e o fungo Geotrichum candidum, com altos valores de rendimentos e ees.
25

 Rocha et 

al. (2015) descreveram a biotransformação de cetoazidas por fungos de ambiente marinho 

com excelentes resultados.
26

 

 Nesta etapa do trabalho foi mostrada a importância da triagem e monitoramento de 

reações com microrganismos para a seleção de biocatalisadores com a seletividade desejada. 

A metodologia de biorredução das cetoazidas 1-4 empregando as células íntegras de fungos 

de ambiente marinho apresentou-se como uma importante ferramenta na síntese dos β-

hidroxi-1,2,3-triazois 7a-10a enantiomericamente enriquecidos.  

 

4.2 Biorredução dos β-ceto-1,2,3-triazois por 7-12 fungos de ambiente marinho 

 

 Inúmeros trabalhos na literatura reportam o uso de cetonas contendo um grupo 

pequeno e um grupo volumoso bem definidos ligados ao grupo carbonílico. Estes substratos 

são bem tolerados por diversas enzimas desidrogenases, contudo, ainda são poucas as enzimas 

descritas na literatura para redução de cetonas contendo dois grupos volumosos. Estes são 

substratos não usuais para a maioria das desidrogenases, pois a presença de dois grupos 
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volumosos pode acarretar em uma dificuldade no encaixe enzima-substrato no sítio ativo 

destas enzimas.
25,55

 

 Nesta etapa do trabalho foram realizadas a redução dos β-ceto-1,2,3-triazois 7-12 

contendo dois grupos volumosos ligados ao grupo carbonílico. Uma triagem com seis 

linhagens fúngicas (Penicillium raistrickii CBMAI 931, Trichoderma harzianum CBMAI 

1829, Aspergillus sydowii CBMAI 934, Mucor racemosus CBMAI 847, Penicillium citrinum 

CBMAI 1186 e Cladosporium sp. CBMAI 1237) foi realizada para avaliar quais 

microrganismos com enzimas desidrogenases podem apresentar potencial para a biorredução 

do β-ceto-1,2,3-triazol 7. 

 A triagem inicial para a seleção dos microrganismos foi realizada contendo o caldo 

enzimático do respectivo fungo previamente cultivado em meio líquido de malte 2%, 1 g de 

células úmidas e 10 mg do β-ceto-1,2,3-triazol 7. A Tabela 6 apresenta os dados de conversão 

e ees obtidos para cada linhagem fúngica e a Figura 10 apresenta os cromatogramas obtidos 

por CLAE-UV em coluna quiral para determinação dos ees. 

 

Tabela 6 - Biorredução do β-ceto-1,2,3-triazol  7 promovida por fungos de ambiente marinho. 

 

Fungo c (%) ee (%) ca 

Penicillium raistrickii CBMAI 931 3 10  R 

Trichoderma harzianum CBMAI 1829 4 18  R 

Aspergillus sydowii CBMAI 934 9 31 R 

Mucor racemosus CBMAI 847 11 74 S 

Penicillium citrinum CBMAI 1186 55 85 S 

Cladosporium sp. CBMAI 1237 92 70 R 

Condições reacionais: Células úmidas do fungo (1 g) e β-ceto-1,2,3-triazol 7 (10 mg) em caldo enzimático 

obtido do fungo previamente cultivado (50 mL) incubado em agitador orbital (30 ºC, 130 rpm, 7 dias). 

c = conversão determinada por CLAE-UV. 
ee = excesso enantiomérico determinado por CLAE-UV. 

ca = configuração absoluta. 
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Figura 10 - Cromatogramas obtidos por CLAE-UV do padrão racêmico do β-hidroxi-1,2,3-triazol 7a e das 

análises de biorredução do β-ceto-1,2,3-triazol  7 por fungos de ambiente marinho. 

 

 

 Os fungos P. raistrickii CBMAI 931, T. harzianum CBMAI 1829 e A. sydowii 

CBMAI 934 catalisaram a biorredução do β-ceto-1,2,3-triazol  7 com baixas conversões (c = 

3-9%) e baixos ees (10-31%) para o (R)-β-hidroxi-1,2,3-triazol 7a. O fungo M. racemosus 

CBMAI 847 também promoveu uma baixa conversão na biorredução do substrato (c = 11%), 

no entanto, apresentou boa seletividade (ee = 74%) para a formação do (S)-7a. 

  A linhagem Cladosporium sp. CBMAI 1237 apresentou o maior valor de conversão 

entre as linhagens avaliadas (92%) e ee = 70% para a formação do (R)-7a. O maior valor de 

ee (85%) foi obtido na reação com o fungo P. citrinum CBMAI 1186 com conversão de 55% 

para a formação do (S)-β-hidroxi-1,2,3-triazol 7a. De acordo com os resultados obtidos, a 

linhagem P. citrinum CBMAI 1186 foi selecionada para experimentos visando o aumento da 

conversão da biorredução e, como principal objetivo, alcançar uma pureza enantiomérica para 

o β-hidroxi-1,2,3-triazol  7a. 

 Para avaliar a possibilidade da presença de enzimas no caldo enzimático que possam 

auxiliar na biorredução do substrato 7, o caldo foi filtrado em membrana de celulose com 

diâmetro de poros de 0,45 µm (não permite a passagem das células fúngicas) e incubado com 

o β-ceto-1,2,3-triazol 7 durante 7 dias em agitação orbital. Nenhuma biotransformação foi 
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observada, indicando que o caldo enzimático não foi necessário para a catálise da biorredução 

do composto e indicando a atuação de enzimas intracelulares neste processo catalítico. 

 Uma vez que o caldo enzimático não foi requerido para as reações de biorredução, os 

experimentos seguintes foram realizados em tampão fosfato (Na2HPO4/KH2PO4, 0,07 M) para 

permitir o controle da variação de pH, garantir a estabilidade e maior atividade da enzima. 

Foram avaliados diferentes solventes orgânicos como co-solventes (5% v/v) para a 

biorredução do β-ceto-1,2,3-triazol  7 em tampão fosfato (Na2HPO4/KH2PO4, 0,07 M, pH 7). 

A aplicação de um sistema bifásico aquoso/solvente orgânico e também de solventes 

orgânicos miscíveis em água pode influenciar na atividade enzimática, bem como na 

solubilização de substratos lipofílicos, de forma a permitir uma maior permeação do susbtrato 

pela membrana das células fúngicas onde as biotransformações são realizadas.
56

 Solventes 

orgânicos com diferentes polaridades foram selecionados para uma maior abrangência do 

estudo da influência de co-solventes na biorredução do β-ceto-1,2,3-triazol  7: solvente apolar 

(hexano), polares apróticos (THF, acetona e DMSO) e polares próticos (2-propanol e 

metanol).  

 Um eficiente parâmetro para avaliar a “compatibilidade” de um solvente orgânico com 

a atividade enzimática é o logarítimo do coeficiente de partição (log P) em um sistema 

bifásico padrão entre 1-octanol e água, utilizado como uma medida quantitativa da polaridade 

do solvente.
3
 

 As reações foram realizadas em tampão fosfato (Na2HPO4/KH2PO4, 0,07 M, pH 7) 

contendo 1 g de células úmidas do fungo P. citrinum CBMAI 1186 previamente cultivado em 

meio líquido de malte 2%,  10 mg do β-ceto-1,2,3-triazol  7 e 5% (v/v) de solvente orgânico. 

Na Tabela 7 estão apresentados os Log P para os solventes orgânicos utilizados como co-

solventes neste trabalho, os valores de conversão do substrato no β-ceto-1,2,3-triazol  7, ees e 

configuração absoluta. A Tabela 8 apresenta a biocompatilidade destes solventes relacionadas 

ao Log P. 
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Tabela 7 - Efeito do co-solvente (5% v/v) na biorredução do β-ceto-1,2,3-triazol  7 promovida pelo fungo P. 

citrinum CBMAI 1186. 

Solvente log P 3 c (%) ee (%) ca 

Tampão fosfato - 54 95 S 

Hexano 3,5 53 79 S 

THF 0,49 0 - S 

Acetona -0,23 26 97 S 

DMSO -1,3 35 95 S 

2-Propanol 0,80 2 76 S 

Metanol -0,76 74 97 S 

Condições reacionais: Células úmidas de P. citrinum CBMAI 1186 (1 g) e β-ceto-1,2,3-triazol 7 (10 mg) em  

tampão fosfato (Na2HPO4/KH2PO4, 48 mL, pH 7, 0,07 M)  e solvente 5% v/v (2 mL) incubado em agitador 

orbital (30 ºC, 130 rpm, 7 dias). 

c = conversão determinada por CLAE-UV. 

ee = excesso enantiomérico determinado por CLAE-UV. 

ca = configuração absoluta. 

Fonte: Faber (2011). 

 

Tabela 8 - Biocompatibilidade de solventes orgânicos com as atividades enzimáticas.  

log P Miscibilidade em água Efeito do solvente na atividade enzimática 

-2,5 - 0 completamente miscível Pode ser utilizado somente para solubilizar substratos lipofílicos 

em concentrações de 10-20% (v/v) sem causar a desativação da 

enzima 

0 - 1,5 parcialmente miscível Provoca sérias distorções na enzima, só pode ser utilizado com 

enzimas incomumente estáveis, mas a desativação é comum 

para proteínas médias em concentrações elevadas 

1,5 – 2,0 baixa miscibilidade Provoca algumas distorções nas enzimas e pode ser utilizado 

com muitas enzimas, no entanto, as atividades são imprevisíveis 

>2,0 imiscível  Provoca insignificante distorção na enzima e garante alta 

retenção de atividade para quase todas as enzimas 

Fonte: Faber (2011). 

 

 Somente em tampão fosfato (Na2HPO4/KH2PO4, 0,07 M, pH 7) a conversão manteve-

se moderada (c = 54%), no entanto, o ee foi aumentado (ee = 95%) quando comparado à 

reação realizada em caldo enzimático (ee = 85%, Tabela 6). Empregando hexano, que é 

imiscível em sistema aquoso, foram obtidas conversões e ees moderados (c = 53%, ee =  79%) 

similares aos obtidos para a reação realizada em caldo enzimático e concordantes com os 

dados de biocompatilidade referente ao seu log P. Deve-se levar em consideração também 

que há a possibilidade de evaporação do hexano durante o período reacional devido a baixa 

quantidade do solvente adicionada. 

  O THF quando utilizado como co-solvente apresentou resultado insatisfatório, pois 

nenhuma biotransformação foi observada para o substrato 7. O log P para o THF é de 0,49 e 

se enquadra na faixa de solventes parcialmente miscíveis em água que podem provocar 

distorções na enzima, concordante com os resultados obtidos para este solvente na presença 
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das enzimas do fungo P. citrinum CBMAI 1186. Assim como para o THF, o 2-propanol 

apresentou uma baixa biocompatibilidade com enzimas (log P 0,80) com resultados baixos de  

conversão (c = 2%) e ee moderado (ee = 76%). 

  A acetona e o DMSO apresentaram baixas conversões do substrato (26% e 35%, 

respectivamente) com altos ees (97 e 95%, respectivamente). Ambos os solventes são 

completamente miscíveis em água em todas as proporções e de acordo com os valores de log 

P (acetona, -0,23; DMSO, -1,3) não devem causar desativação enzimática, porém podem ser 

prejudiciais para o microrganismo. A reação em metanol apresentou excelentes valores de 

conversão e ee (c = 74%, ee = 97%) e possivelmente favoreceu a solubilidade do β-ceto-1,2,3-

triazol  7 no sistema reacional, sem causar a desativação enzimática (log P -0,76).  O aumento 

da solubilidade do substrato possivelmente favoreceu a passagem deste através da membrana 

celular do fungo para que possa ser biotransformado pelas enzimas intracelulares. 

 Foram realizados experimentos para avaliar o efeito do pH do meio reacional na 

biorredução do β-ceto-1,2,3-triazol 7. As reações foram realizadas em tampão fosfato 

(Na2HPO4/KH2PO4, 0,07 M) variando-se o pH de 5 a 8, contendo 1 g de células úmidas do 

fungo P. citrinum CBMAI 1186 previamente cultivado em meio líquido de malte 2% e 10 mg 

do β-ceto-1,2,3-triazol 7. Os valores de conversão, ee e configuração absoluta estão 

apresentados na Tabela 9. 

 
Tabela 9 - Efeito do pH na biorredução do β-ceto-1,2,3-triazol 7 promovida pelo fungo P. citrinum CBMAI 

1186. 

pH c (%) ee (%) ca 

5 61 95 S 

6 56 95 S 

7 54 95 S 

8 3 92 S 

 

Condições reacionais: Células úmidas de P. citrinum CBMAI 1186 (1 g) e β-ceto-1,2,3-triazol 7 (10 mg) em  

tampão fosfato (Na2HPO4/KH2PO4, 50 mL, pH 7) em diferentes valores de pH incubado em agitador orbital (30 

ºC, 130 rpm, 7 dias). 

c = conversão determinada por CLAE-UV. 
ee = excesso enantiomérico determinado por CLAE-UV. 

ca = configuração absoluta. 

 

  

 



Capítulo 1                                                                                                 Resultados e discussão 
 

77 

 

Em pH 5 foi obtida uma maior conversão do substrato (61%), em pH 6 e 7 as 

conversões diminuíram (56% e 54%, respectivamente) e baixa valor de conversão foi obtido 

em pH 8 (3%). Os ees do produto 7a se mantiveram os mesmos para as faixas de pH de 5 a 7 

(ee = 95%) e foi observado um decréscimo em pH 8 (ee = 92%). De acordo com estes 

resultados, observou-se que as enzimas desidrogenases do fungo P. citrinum CBMAI 1186 

foram mais ativas em valores de pH mais ácidos e neutros.  

 Loveridge & Alleman (2011) em estudos do efeito isotópico cinético na transferência 

do íon hidreto em reações catalisadas pela enzima diidrofolato redutase de E. coli, 

determinaram que a energia de ativação para a transferência do íon hidreto do cofator foi 

indepedente do pH e, provavelmente, as variações de pH interfiram na catálise através de 

alterações conformacionais da enzima. Outro fator que também pode influenciar na 

transferência do íon hidreto em baixos valores de pH é o grau de protonação do substrato, que 

pode ocorrer antes da transferência do íon hidreto do cofator, tornando a cetona mais 

reativa.
57

 

 Na literatura a maioria dos estudos com álcool desidrogenases são realizados em pH 

neutro, no entanto, Nie et al. (2007) descreveram que a atividade máxima da álcool 

desidrogenase de Candida parapsilosis foi em pH 4,5 e a temperatura ótima em 35 ºC.
58

 No 

caso das enzimas de P. citrinum CBMAI 1186 reações em pH 7 não proporcionaram a melhor 

condição reacional para a biotransformação do β-ceto-1,2,3-triazol  7, ficando evidente a 

importância de estudos para otimizar as condições reacionais para o biocatalisador desejado. 

O estudo do pH é muito importante, contudo, quando empregadas células íntegras torna-se 

também difícil estabelecer a real função do pH, ou seja, se este afeta as enzimas, o substrato, 

ou ambos. E ainda, o pH intracelular pode ser diferente do pH do meio extracelular. 

 Reações para avaliar a estabilidade do β-ceto-1,2,3-triazol  7 nos diferentes valores de 

pH em tampão fosfato (Na2HPO4/KH2PO4, 0,07 M) foram realizadas na ausência do fungo e 

nenhuma transformação foi observada,  indicando que o β-ceto-1,2,3-triazol  7 foi estável 

nestes sistemas reacionais. 

 As melhores condições de biotransformação em pH e co-solventes encontradas para o 

fungo P. citrinum CBMAI 1186 foram empregadas em uma única reação (pH 5 e metanol 5% 

v/v).  Foi avaliada também a presença do 2-propanol como regenerador dos co-fatores NADH 

ou NADPH em concentrações catalíticas (150 mM) e não como co-solvente. A Tabela 10 

apresenta os dados de conversão, ees e configuração absoluta obtidos destes estudos. 
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Tabela 10 - Biorredução do β-ceto-1,2,3-triazol 7 promovida pelo fungo P. citrinum CBMAI 1186 em tampão 

fosfato pH 5 com metanol (5% v/v) e 2-propanol para reciclagem do cofator. 

Reação c (%) ee (%) ca 

Metanol 5% a 79 99 S 

2-Propanol 150 mM b 65 95 S 

Condições reacionais: a Células úmidas de P. citrinum CBMAI 1186 (1 g) e β-ceto-1,2,3-triazol 7 (10 mg) em  

tampão fosfato (Na2HPO4/KH2PO4, 48 mL, pH 5, 0,07 M) e metanol (5% v/v) (2 mL) incubado em agitador 

orbital (30 ºC, 130 rpm, 7 dias). b Células úmidas de P. citrinum CBMAI 1186 (1 g), β-ceto-1,2,3-triazol 7 (10 

mg) e isopropanol (150 mM) em tampão fosfato (Na2HPO4/KH2PO4, 50 mL, pH 5, 0,07 M) incubado em 
agitador orbital (30 ºC, 130 rpm, 7 dias). 

c = conversão determinada por CLAE-UV. 

ee = excesso enantiomérico determinado por CLAE-UV. 

ca = configuração absoluta. 

 

 Na redução assimétrica de cetonas o estado de oxidação do cofator é alterado e a sua 

regeneração in situ pode ser realizada empregando uma segunda reação redox com a 

utilização de um doador de íons hidreto no meio reacional.
3
  

Álcoois como o etanol e 2-propanol têm sido amplamente utilizados no estudo de 

regeneração do cofator (NADH/NAPDH) de enzimas como a álcool desidrogenase, uma vez 

que a enzima catalisa ambas as reações, redução e oxidação, promovendo a regeneração do 

cofator e permitindo que o ciclo catalítico possa prosseguir para a redução de uma nova 

molécula de substrato (Esquema 16).
37

 

 

Esquema 16 – Sistema de regeneração do cofator utilizando 2-propanol por enzimas desidrogenases empregadas 

na biorredução de β-ceto-1,2,3-triazois. 

 

 

  

 Quando utilizado em quantidades catalíticas (150 mM) o 2-propanol promoveu um 

pequeno aumento da conversão do substrato quando comparado à reação somente em tampão 

fosfato (Na2HPO4/KH2PO4, 0,07 M, pH 5) (Tabela 9) (c = 65% e c = 61%, respectivamente). 

Ao contrário à sua utilização como co-solvente, em quantidades catalíticas o 2-propanol não 

foi prejudicial à enzima. No entanto, a otimização máxima da reação foi obtida na presença de 

metanol como co-solvente (5% v/v) onde excelentes resultados de biotransformação e ee 
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foram obtidos (c = 79%, ee = 99%). O efeito do pH aliado à solubilização do substrato 

proporcionou melhores valores de conversão e ee entre todas as condições estudadas para a 

biorredução do β-ceto-1,2,3-triazol  7. 

 Estes estudos mostraram a importância da seleção de microrganismos com enzimas 

apropriadas para as reações de biotransformações desejadas e dos diferentes métodos de 

otimização para obtenção de altos valores de conversões e ees. As condições ótimas foram 

aplicadas para a biorredução dos β-ceto-1,2,3-triazois 7-12. As reações foram realizadas em 

duplicata em tampão fosfato (Na2HPO4/KH2PO4, 0,07 M, pH 5) contendo 2 g de células 

úmidas do fungo P. citrinum CBMAI 1186 previamente cultivado em meio líquido de malte 

2%, 20 mg dos β-ceto-1,2,3-triazois 7-12 e 5% (v/v) de metanol (co-solvente). Os resultados 

dos rendimentos isolados, ees e configuração absoluta para os β-hidroxi-1,2,3-triazois 7a-12a 

estão apresentados na Tabela 11. As Figuras 11-13 apresentam as análises por CLAE-UV 

para a obtenção dos ees dos β-hidroxi-1,2,3-triazois 7a-12a purificados. 

 

Tabela 11 - Biorreduções dos β-ceto-1,2,3-triazois 7-12 promovidas pelo fungo P. citrinum CBMAI 1186. 

 
β-hidroxi-1,2,3-triazol  R-substituinte Rendimento isolado (%) ee (%) ca 

7a -H 60 99 S 

8a -OCH3 21 94 S 

9a -Cl 19 78 S 

10a -Br 15 91 S 

11a -F 49 98 S 

12a -NO2 62 96 S 

Condições reacionais: Células úmidas de P. citrinum CBMAI 1186 (2 g) e β-ceto-1,2,3-triazol 7-12 (20 mg) em  

tampão fosfato(Na2HPO4/KH2PO4, 95 mL, pH 5, 0,07 M) e metanol 5% v/v (5 mL) incubado em agitador orbital  

(30 ºC, 130 rpm, 12 dias).  

ee = excesso enantiomérico determinado por CLAE-UV. 

ca = configuração absoluta. 
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Figura 11 - Cromatogramas obtidos por CLAE-UV dos β-hidroxi-1,2,3-triazois  7a e 8a. a) i) padrão racêmico 

7a e ii) (S)-7a formado na reação com o fungo P. citrinum CBMAI 1186. b) i) padrão racêmico 8a e ii) (S)-8a 

formado na reação com o fungo P. citrinum CBMAI 1186. 
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Figura 12 - Cromatogramas obtidos por CLAE-UV dos β-hidroxi-1,2,3-triazois  9a e 10a. a) i) padrão racêmico 

9a e ii) (S)-9a formado na reação com o fungo P. citrinum CBMAI 1186. b) i) padrão racêmico 10a e ii) (S)-10a 

formado na reação com o fungo P. citrinum CBMAI 1186.  
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Figura 13 - Cromatogramas obtidos por CLAE-UV dos β-hidroxi-1,2,3-triazois  11a e 12a. a) i) padrão 

racêmico 11a e ii) (S)-11a formado na reação com o fungo P. citrinum CBMAI 1186. b) i) padrão racêmico 12a 

e ii) (S)-12a formado na reação com o fungo P. citrinum CBMAI 1186. 
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4.2.1 Determinação da configuração absoluta dos hidróxitriazois 7a-12a  

 

As configurações absolutas dos β-hidroxi-1,2,3-triazois 7a-12a foram obtidas através 

da comparação de análises experimentais de IV/dicroísmo circular vibracional (DCV) com os 

resultados destas análises obtidas a partir de cálculos teóricos. As análises e os cálculos 

teóricos foram realizados na Universidade Federal de São Carlos pelo Dr. João Marcos 

Batista Junior (DQ/UFSCar). 

Para os cálculos teóricos inicialmente foram criados inputs com configurações 

arbitrárias S dos compostos 7a-12a e foi realizada uma busca conformacional no nível de 

teoria de mecânica molecular (campo de força MM+) utilizando o software HyperChem. 

Todos os confôrmeros com energia entre 6 kcal/mol em relação ao de menor energia foram 

selecionados e reotimizados utilizando DFT no nível de teoria B3LYP/PCM(DMSO)/6-

31G(d). Os espectros de DCV também foram obtidos no nível B3LYP/PCM(DMSO)/6-

31G(d) utilizando o software Gaussian 09. Os espectros finais foram obtidos como uma média 

simples dos espectros gerados para os confôrmeros de menor energia identificados após a 

análise vibracional. Os espectros foram gerados aplicando uma função Lorentziana às forças 

dipolares/rotacionais com largura de banda a meia altura de 12 cm
-1

.  As frequências 

vibracionais foram corrigidas multiplicando-as por 0,97 e os espectros foram plotados com o 

software Origin 8. 

O assinalamento da configuração absoluta de uma molécula por DCV pode ser 

determinado comparando-se os espectros de IV e DCV calculados para uma configuração 

espacial arbitrária para esta molécula com os espectros obtidos experimentalmente. Quando 

os sinais e as intensidades relativas das bandas observadas nos espectros calculados 

coincidirem com as bandas experimentais, pode-se assinalar que a configuração absoluta da 

molécula é a mesma que a configuração utilizada para o cálculo teórico.
59

 A comparação entre 

os espectros experimentais dos β-hidroxi-1,2,3-triazois 7a-12a obtidos da biorredução pelo 

fungo P. citrinum CBMAI 1186 e calculados [B3LYP/PCM(DMSO)/6-31G(d)] de IV e  DCV 

permitiram o assinalamento da configuração absoluta para os enantiômeros S dos β-hidroxi-

1,2,3-triazois  7a-12a (Figuras 14-19).  

Em alguns casos, uma pequena variância entre o número de onda dos espectros 

teóricos e calculados foram observadas, no entanto de forma geral, todas as bandas dos 

espectros experimentais apresentaram sinais coerentes com os sinais obtidos nos espectros 

obtidos a partir dos cálculos teóricos. Espectros com excelente sobreposição de sinais, por 

exemplo, foram os espectros de IV e DCV obtidos para o  β-hidroxi-1,2,3-triazol 8a (Figura 
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15). As bandas de IV em aproximadamente 1250, 1520 e 1620 cm
-1

 foram obtidas em alta 

intensidade no espectro experimental e apresentam o mesmo perfil de espectro que àquele 

obtido a partir de cálculo teórico. O perfil de bandas positivas e negativas nas análises de 

DCV também apresentou sobreposição perfeita, como observado para a banda negativa em 

aproximadamente 1180, 1250, 1350, 1480, 1590 cm
-1 

e a banda positiva em aproximadamente 

1450 cm
-1

. 

 

Figura 14 - Espectro de infravermelho e dicroísmo circular vibracional experimental (vermelho) e calculado 

(preto) para o (S)-7a. 

 
 

  

Confôrmeros de menor energia para (S)-7a
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Figura 15 - Espectro de infravermelho e dicroísmo circular vibracional experimental (vermelho) e calculado 

(preto) para o (S)-8a. 

 

 

Figura 16 - Espectro de infravermelho e dicroísmo circular vibracional experimental (vermelho) e calculado 

(preto) para o (S)-9a. 

  

Confôrmeros de menor energia para (S)-8a

Confôrmeros de menor energia para (S)-9a
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Figura 17 - Espectro de infravermelho e dicroísmo circular vibracional experimental (vermelho) e calculado 

(preto) para o (S)-10a. 

 
 

Figura 18 - Espectro de infravermelho e dicroísmo circular vibracional experimental (vermelho) e calculado 

(preto) para o (S)-11a. 

  

Confôrmeros de menor energia para (S)-10a

Confôrmeros de menor energia para (S)-11a
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Figura 19 - Espectro de infravermelho e dicroísmo circular vibracional experimental (vermelho) e calculado 

(preto) para o (S)-12a. 

 
 

 

As medidas de rotação óptica dos β-hidroxi-1,2,3-triazois 7a-12a obtidos da reação de 

biorredução pelo fungo P. citrinum CBMAI 1186 foram realizadas na Universidade Federal 

de São Carlos pelo Dr. João Marcos Batista Junior (DQ/UFSCar). A Tabela 12 apresenta os 

resultados experimentais de rotação óptica dos β-hidroxi-1,2,3-triazois 7a-12a. 

 

Tabela 12 - Medidas de rotação óptica para os (S)-β-hidroxi-1,2,3-triazois 7a-12a obtidos da redução com o 

fungo P. citrinum CBMAI 1186. 

β-hidroxi-1,2,3-triazois ee (%) Rotação óptica experimental [α]D
23 

(S)-7a 99 +56,0 (c 0,05, isopropanol) 

(S)-8a 94 +56,6 (c 0,05, metanol) 

(S)-9a 78 +31,4 (c 0,05, metanol) 

(S)-10a 91 +48,6 (c 0,05, metanol) 

(S)-11a 98 +76,0 (c 0,05, metanol) 

(S)-12a 96 +64,2 (c 0,05,  metanol) 

 

As configurações absolutas foram confirmadas também por experimentos de difração 

de raios X em monocristal. Através da análise dos dados de difração de raios X e refinamento 

das estruturas dos monocristais obtidos do produto de biorredudação dos β-ceto-1,2,3-triazois 

10 e 11 realizadas pelo Prof. Dr. Victor Marcelo Deflon (IQSC/USP) foram observadas a 

Confôrmeros de menor energia para (S)-12a
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presença de dois rotâmeros na estrutura cristalina dos β-hidroxi-1,2,3-triazois 10a e 11a. A 

configuração absoluta de ambos os rotâmeros pôde ser determinada e, de acordo com as 

análises de dicroísmo circular, foi encontrado o (S)-enantiômero para ambos os cristais 

(Figuras 20 e 21). Os dados cristalográficos de raios X e refinamento das estruturas dos β-

hidroxi-1,2,3-triazol  10a  e 11a estão apresentados no Apêndice deste trabalho.  

 

Figura 20 - Estrutura molecular do monocristal do bromo-β-hidroxi-1,2,3-triazol 10a. 

 

 

Figura 21 - Estrutura molecular do monocristal do flúor-β-hidroxi-1,2,3-triazol 11a. 
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4.2.2 Caracterização do β-ceto-1,2,3-triazol  7 

 

 No espectro de absorção no infravermelho (KBr, cm
-1

) foram observadas bandas de 

estiramento C-H sp
2
 em 3122 cm

-1
 e estiramento C-H de carbono metilênico sp

3
 em 2933 

cm
1
. Absorções fracas de combinação e harmônica características de aromático 

monossusbtituído foram observadas entre 1992-1815 cm
-1

. Foi observada uma banda intensa 

em 1701 cm
-1

 de estiramento C=O de grupo carbonila conjugado a um grupo arílico. 

Normalmente a conjugação de cetonas com aneis aromáticos faz com que a banda de 

estiramento C=O normal (1715 cm
-1

) seja deslocada para frequências mais baixas (1700-1675 

cm
-1

).
60

 As bandas de estiramento C=C do anel aromático ocorrem, normalmente aos pares, 

em 1600 e 1475 cm
-1

. Neste casos, os aneis encontram-se ligados a dois sistemas retiradores 

de elétrons e as bandas de aromático aparecem em frequências mais baixas (1593-1577 cm
-1

 e 

1463-1448 cm
-1

). Uma banda intensa foi observada em 1226 cm
-1

, característica de vibrações 

de estiramento e dobramento acopladas ao grupo C-CO-C. A banda observada em 977 cm
-1

 

foi referente às vibrações de dobramento C=C de ligações duplas trans-1,2-dissubstituídas. As 

bandas em 752 cm
-1

 e 696 cm
-1

 foram características de vibrações de dobramento C-H fora do 

plano de aneis aromáticos monossubstituídos (Figura 22).
60

  

 O espectro de RMN de 
1
H (400 MHz, CDCl3) apresentou um sinal singleto δ 5,89 (s, 

2H) referente aos hidrogênios α-metilênicos ao grupo carbonila, ligados em C2. O efeito da 

anisotropia em aneis aromáticos monossubstituídos com grupos eletrorretiradores faz com que  

os prótons orto sejam efetivamente mais desblindados, em relação aos prótons meta/para. 

Pelas estruturas de ressonância, quando o anel aromático é vicinal à carbonila torna-se claro 

também que o próton para seja mais desblindado que o protón meta.
60

 No caso dos 

deslocamentos químicos do anel aromático vicinal ao núcleo triazólico observou-se um 

padrão de desblindagem na seguinte ordem: prótons orto > meta > para.  

  Estes efeitos podem ser confirmados no espectro onde se observou um tripleto em δ 

7,34 integrando para um hidrogênio (t, 1H, J = 7,6 Hz) e outro tripleto em  δ 7,43  integrando 

para dois hidrogênios (t,  H, J = 7,6 Hz), correspondentes aos hidrogênios em para e meta, 

respectivamente, do anel aromático vicinal ao núcleo triazólico. Os dois tripletos 

subsequentes, δ 7,55 (t, 2H, J = 7,6 Hz) e δ 7,68 (t, 1H, J = 7,6 Hz), referem-se aos 

hidrogênios em posição meta e para do anel aromático vicinal à carbonila. Os sinais 

espectrais em δ 7,86 (d, 2H, J = 7,6 Hz) foram atribuídos aos hidrogênios orto do anel 

aromático vicinal ao núcleo triazólico e os sinais em δ 8,02 (d, 2H, J = 7,6 Hz) atribuídos aos 
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hidrogênios em posição orto do anel aromático vicinal à carbonila. O singleto em δ 7,95 (s, 

1H) foi atribuído ao hidrogênio com hibridização sp
2
, ligado ao C3 (Figura 23). 

 O espectro de RMN de 
13

C (100 MHz, CDCl3) apresentou um sinal referente ao 

carbono α-metilênico ao grupo carbonila, atribuído ao C2 (δ 55,6) e um sinal espectral em δ 

121,6 referente ao carbono com hibridização sp
2
, atribuído ao C3. Na região entre 100 e 175 

ppm, característica de aneis aromáticos foram observados os sinais de δ 125,9 a δ 134,9, 

referentes a 8 sinais dos dois aneis aromáticos presentes na molécula. Aneis aromáticos 

monossubstituídos usualmente apresentam 4 picos na área de aromáticos, uma vez que os 

carbonos orto e meta são duplicados por simetria,
60

 desta forma, confirmando a presença de 

dois aneis aromáticos para o β-ceto-1,2,3-triazol  7. O sinal em δ 148,3 refere-se ao carbono 

com hibridização sp
2
, ligado ao nitrogênio e ao anel aromático, atribuído ao C4. O sinal em δ 

190,4, região característica de aldeídos e cetonas, foi atribuído ao carbono carbonílico C1 

(Figura 24). 

 

Figura 22 - Espectro de absorção no infravermelho (KBr, cm-1) para o β-ceto-1,2,3-triazol  7. 

 
 

  

3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400

Wavenumber (cm-1)

0

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

88

96

104

T
ra

n
s
m

it
a
n
c
y
 (

%
)

6
9
6
.3

7
5
2
.2

4

9
7
7
.9

1

1
2
2
6
.7

3

1
4
4
8
.5

4
1
4
6
3
.9

7
1
5
7
7
.7

7
1
5
9
3
.2

1
7
0
1
.2

2

1
8
1
5
.0

2
1
8
9
0
.2

4
1
9
5
3
.8

9
1
9
6
9
.3

2
1
9
9
2
.4

7

2
9
3
3
.7

3

3
1
2
2
.7

5



Capítulo 1                                                                                                 Resultados e discussão 
 

91 

 

Figura 23 - Espectro de RMN de 1H (400 Hz, CDCl3) para o β-ceto-1,2,3-triazol  7. 

 
 

 

Figura 24 - Espectro de RMN de 13C (100 Hz, CDCl3) para o β-ceto-1,2,3-triazol  7. 
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4.2.3 Caracterização do β-hidroxi-1,2,3-triazol 7a 

 

 No espectro de absorção no infravermelho (KBr, cm
-1

) foi observada uma banda larga 

e intensa em 3296 cm
-1

, atribuída  ao  estiramento  O-H, sobrepondo parcialmente com uma 

banda em 3138 cm
-1

 de estiramento C-H de sp
2
 aromático. Absorções fracas de combinação e 

harmônica características de aromático monossusbtituído foram observadas entre 1950-1764 

cm
-1

. As bandas na faixa de 1485-1440 cm
-1

 foram referentes à absorções de estiramento C=C 

do anel aromático. Em 1224 cm
-1

 foi observada uma banda correspondente às vibrações de 

dobramento C-O-H. As duas bandas em 1085-1064 cm
-1

 foram atribuídas às vibrações de 

estiramento C-O de álcool secundário ligado ao anel aromático. A banda observada em 979 

cm
-1

 foi referente às vibrações de dobramento C=C de ligações duplas trans-1,2-

dissubstituídas. As bandas em 763 e 692 cm
-1

 foram características de vibrações de 

dobramento C-H fora do plano de aneis aromáticos monossubstituídos (Figura 25). 

 No espectro de RMN de 
1
H (400 MHz, CDCl3) foram observados três duplos dubletos: 

em δ 4,47 (1H, J = 14,0 e 9,0 Hz ),  δ 4,66 (1H, J = 14,2 e 3,5, Hz) e  δ 5,26 (1H, J = 9,0 e  

3,5Hz). Os sinais em δ 4,47 e δ 4,66 foram referentes aos hidrogênios diastereotópicos, 

ligados a C2, localizados no carbono adjacente ao estereocentro carbinólico C1. Os sinais em 

δ 5,26 foram referentes ao hidrogênio ligado ao carbono carbinólico, C1. A maior constante 

de acoplamento (J = 14,2 Hz) foi atribuída ao acoplamento dos hidrogênios geminais, 

enquanto as menores constantes de acoplamento, J = 9,0 Hz e 3,5 Hz, foram atribuídas ao 

acoplamento entre hidrogênios vicinais (Figura 26).  

 Os sinais espectrais para o multipleto entre δ 7,30-δ 7,44 (m, 8H) foram obtidos na 

região de deslocamentos químicos típicos de hidrogênios ligados a um anel aromático. O 

duplo dubleto em δ 7,75 (2H, J = 8,0 e 1,5 Hz) foi referente aos hidrogênios orto do anel 

aromático vicinal ao núcleo triazólico, o qual é retirador de elétrons, fazendo com os 

hidrogênios mais próximos sejam mais desblindados. Foi observado um sinal singleto em δ 

7,79 que foi atribuído ao hidrogênio ligado ao carbono com hibridização sp
2
, atribuído ao C3, 

vicinal a um átomo de nitrogênio do núcleo triazólico. Sinais pouco intensos com 

deslocamentos químicos semelhantes aos descritos foram observados para todos os sinais 

espectrais. Estes sinais podem ser atribuídos a presença de rotâmeros, que são isômeros 

conformacionais obtidos através da rotação no eixo de uma ligação C sp
3
-Csp

3
. 

 O espectro de RMN de 
13

C (100 MHz, DMSO-d6) apresentou um sinal em δ 56,9 

referente ao carbono metilênico atribuído ao C2. O sinal espectral em δ 71,6 que é 

característico de carbono carbinólico, foi atribuído ao C1. Nove sinais foram observados entre 
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δ 122,3 e δ 142,1, dos quais oitos foram correspondentes aos dois aneis aromáticos e um ao 

carbono com hibridização sp
2
, atribuído ao C3. O sinal em δ 146,2 foi atribuído ao C4 com 

hibridização sp
2
 ligado ao anel aromático e nitrogênio do núcleo triazólico (Figura 27). 

 

Figura 25 - Espectro de absorção no infravermelho (KBr, cm-1) para o β-hidroxi-1,2,3-triazol 7a. 
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Figura 26 - Espectro de RMN de 1H (400 Hz, CDCl3) para o β-hidroxi-1,2,3-triazol  7a. 

 
 

 

 

Figura 27 - Espectro de RMN de 13C (100 Hz, CDCl3) para o β-hidroxi-1,2,3-triazol  7a. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Através da triagem de fungos de ambiente marinho foram selecionadas linhagens com 

potencial para a biorredução de cetoazidas 1-4 e β-ceto-1,2,3-triazois 7-12. Os fungos A. 

sydowii CBMAI 935 e M. racemosus CBMAI 847 foram empregados na redução seletiva das 

cetoazidas 1-4. O fungo A. sydowii CBMAI 935 demonstrou ser uma promissora fonte de 

enzimas para a biorredução de cetoazidas 1-4 com diferentes substituintes e com seletividade 

para formação dos produtos anti-Prelog, os (S)-azidoálcoois (ee = 80-96%). Na presença do 

fungo M. racemosus CBMAI 847 foram obtidos os produtos Prelog, os (R)-azidoálcoois 1a, 

2a e 4a (ee = 81-13%) e o anti-Prelog (S)-3a (ee = 7%). Os azidoálcoois 1a-4a 

enantiomericamente enriquecidos foram utilizados na síntese de β-hidroxi-1,2,3-triazois 7a-

10a empregando a metodologia de click reaction com altos valores de rendimentos (79-63%). 

 Através da triagem com seis linhagens de fungos de origem marinha frente à 

biorredução do β-ceto-1,2,3-triazol  7, foi possível selecionar o fungo P. citrinum CBMAI 

1186, o qual apresentou maior seletividade para a produção do β-hidroxi-1,2,3-triazol  7a  (ee 

= 85%). Foram realizados estudos para otimização dos valores de conversão e seletividade 

para a formação do β-hidroxi-1,2,3-triazol 7a através da análise de diferentes condições 

reacionais: pH, co-solvente e regerenação do cofator. A melhor condição foi obtida quando a 

reação de biorredução foi realizada em tampão fosfato (Na2HPO4/KH2PO4, 0,07 M, pH 5) 

contendo metanol 5% (v/v) como co-solvente (c = 79%, ee = 99%). Estas condições foram 

empregadas na biorredução dos β-ceto-1,2,3-triazois 7-12 na presença do fungo P. citrinum 

CBMAI 1186 com excelentes seletividades (ees = 78-99%) para a formação dos (S)-β-hidroxi-

1,2,3-triazois 7a-12a.  

Análises de IV/DCV e difração de raios-X em monocristal foram realizadas para a 

determinação da configuração absoluta dos β-hidroxi-1,2,3-triazois 7a-12a confirmando o 

assinalamento dos (S)-enantiômeros obtidos através da biorredução dos β-ceto-1,2,3-triazois 

7-12 pelo fungo P. citrinum CBMAI 1186. 

 Os resultados alcançados nesta etapa do trabalho, ao alcance de nosso conhecimento, 

foram inéditos na literatura. A redução assimétrica de cetonas com dois grupos volumos tem 

sido desafiadora e, até agora, não há nenhum trabalho que tenha reportado a redução 

assimétrica dos β-ceto-1,2,3-triazois 7-12. Desta forma, o fungo P. citrinum CBMAI 1186 

demonstrou ser uma ótima fonte de enzimas desidrogenases para redução de cetonas contendo 

dois substituintes volumosos. 
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Figura 28 - Espectro de RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) para a 2-azido-1-feniletanona 1. 

 
 

Figura 29 - Espectro de RMN de 13C (100 MHz, CDCl3) para a 2-azido-1-feniletanona 1. 
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Figura 30 - Espectro de RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) para a 2-azido-1-(4-metoxifenil)etanona 2. 

 
 

 

 

Figura 31 - Espectro de RMN de 13C (100 MHz, CDCl3) para a 2-azido-1-(4-metoxifenil)etanona 2. 
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Figura 32 - Espectro de RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) para a 2-azido-1-(4-clorofenil)etanona 3. 

 
 

 

 

Figura 33 - Espectro de RMN de 13C (100 MHz, CDCl3) para a 2-azido-1-(4-clorofenil)etanona 3. 
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Figura 34 - Espectro de RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) para a 2-azido-1-(4-bromofenil)etanona 4. 

 
 

 

 

Figura 35 - Espectro de RMN de 13C (100 MHz, CDCl3) para a 2-azido-1-(4-bromofenil)etanona 4. 
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Figura 36 - Espectro de RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) para o 2-azido-1-feniletanol 1a. 

 
 

 

 
Figura 37 - Espectro de RMN de 13C (100 MHz, CDCl3) para o 2-azido-1-feniletanol 1a. 
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Figura 38 - Espectro de RMN de 1H (500 MHz, CDCl3) para o 2-azido-1-(4-metoxifenil)etanol 2a. 

 
 

 

 

Figura 39 - Espectro de RMN de 13C (125 MHz, CDCl3) para o 2-azido-1-(4-metoxifenil)etanol 2a. 
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Figura 40 - Espectro de RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) para o 2-azido-1-(4-clorofenil)etanol  3a. 

 
 

 

 
Figura 41 - Espectro de RMN de 13C (100 MHz, CDCl3) para o 2-azido-1-(4-clorofenil)etanol  3a. 
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Figura 42 - Espectro de RMN de 1H (500 MHz, CDCl3) para o 2-azido-1-(4-bromofenil)etanol 4a. 

 

 

 

Figura 43 - Espectro de RMN de 13C (125 MHz, CDCl3) para o 2-azido-1-(4-bromofenil)etanol 4a. 

 



Capítulo 1                                                                                                                       Apêndice 

111 

 

Figura 44 - Espectro de RMN de 1H (500 MHz, DMSO-d6) para a 1-(4-metoxifenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-

1-il)etanona 8. 

 
 

 

Figura 45 - Espectro de RMN de 13C (125 MHz, DMSO-d6) para a 1-(4-metoxifenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-

1-il)etanona 8. 
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Figura 46 - Espectro de RMN de 1H (400 MHz, DMSO-d6) para a 1-(4-clorofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-

il)etanona 9. 

 

 

Figura 47 - Espectro de RMN de 13C (100 MHz, DMSO-d6) para a 1-(4-clorofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-

1-il)etanona 9. 
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Figura 48 - Espectro de RMN de 1H (400 MHz, DMSO-d6) para a 1-(4-bromofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-

1-il)etanona 10. 

 

 

Figura 49 - Espectro de RMN de 13C (100 MHz, DMSO-d6) para a 1-(4-bromofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-

1-il)etanona 10. 
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Figura 50 - Espectro de RMN de 1H (400 MHz, DMSO-d6) para o 1-(4-flúor-fenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-

1-il)etanona 11. 

 

 
Figura 51 - Espectro de RMN de 13C (100 MHz, DMSO-d6) para o 1-(4-flúor-fenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-

1-il)etanona 11. 
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Figura 52 - Espectro de RMN de 1H (500 MHz, DMSO-d6) para o 1-(4-nitrofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-

il)etanona 12. 

 

 

 

Figura 53 - Espectro de RMN de 13C (125 MHz, DMSO-d6) para o 1-(4-nitrofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-

il)etanona 12. 
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Figura 54 - Espectro de RMN de 1H (400 MHz, DMSO-d6) para o 1-(4-metoxifenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-

1-il)etanol 8a. 

 

 

Figura 55 - Espectro de RMN de 13C (100 MHz, DMSO-d6) para o 1-(4-metoxifenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-

triazol-1-il)etanol 8a. 
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Figura 56 - Espectro de RMN de 1H (400 MHz, DMSO-d6) para o 1-(4-clorofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-

il)etanol 9a. 

 
 

 

Figura 57 - Espectro de RMN de 13C (100 MHz, DMSO-d6) para o 1-(4-clorofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-

1-il)etanol 9a. 
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Figura 58 - Espectro de RMN de 1H (400 MHz, DMSO-d6) para o 1-(4-bromofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-

1-il)etanol 10a. 

 
 

 

Figura 59 - Espectro de RMN de 13C (100 MHz, DMSO-d6) para o 1-(4-bromofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-

1-il)etanol 10a. 
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Figura 60 - Espectro de RMN de 1H (400 MHz, DMSO-d6) para o 1-(4-flúor-fenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-

1-il)etanol 11a. 

 
 

 

Figura 61 - Espectro de RMN de 13C (100 MHz, DMSO-d6) para o 1-(4-flúor-fenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-

1-il)etanol 11a. 
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Figura 62 - Espectro de RMN de 1H (400 MHz, DMSO-d6) para o 1-(4-nitrofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-

il)etanol 12a. 

 
 

 
Figura 63 - Espectro de RMN de 13C (100 MHz, DMSO-d6) para o 1-(4-nitrofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-

il)etanol 12a. 
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Figura 64 - Espectro de absorção no infravermelho (puro, cm-1) para a 2-azido-1-feniletanona 1. 

 
 

 

Figura 65 - Espectro de absorção no infravermelho (KBr, cm-1) para a 2-azido-1-(4-metoxifenil)etanona 2. 

 
 

 

Figura 66 - Espectro de absorção no infravermelho (KBr, cm-1) para a 2-azido-1-(4-clorofenil)etanona 3. 
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Figura 67 - Espectro de absorção no infravermelho (KBr, cm-1) para a 2-azido-1-(4-bromofenil)etanona 4. 

 
 

 

 

Figura 68 - Espectro de absorção no infravermelho (puro, cm-1) para o 2-azido-1-feniletanol 1a. 

 
 

 

 

Figura 69 - Espectro de absorção no infravermelho (puro, cm-1) para o 2-azido-1-(4-metoxifenil)etanol 2a. 
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Figura 70 - Espectro de absorção no infravermelho (puro, cm-1) para o 2-azido-1-(4-clorofenil)etanol 3a. 

 
 

 

Figura 71 - Espectro de absorção no infravermelho (puro, cm-1) para o 2-azido-1-(4-bromofenil)etanol 4a. 
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Figura 72 - Espectro de absorção no infravermelho (KBr, cm-1) para a 1-(4-metoxifenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-

triazol-1-il)etanona 8. 

 

 

Figura 73 - Espectro de absorção no infravermelho (KBr, cm-1) para a 1-(4-clorofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-

triazol-1-il)etanona 9. 
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Figura 74 - Espectro de absorção no infravermelho (KBr, cm-1) para a 1-(4-bromofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-

triazol-1-il)etanona 10. 

 
 

 
Figura 75 - Espectro de absorção no infravermelho (KBr, cm-1) para a 1-(4-flúor-fenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-

triazol-1-il)etanona 11. 
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Figura 76 - Espectro de absorção no infravermelho (KBr, cm-1) para a 1-(4-nitrofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-

triazol-1-il)etanona 12. 

 

 

Figura 77 - Espectro de absorção no infravermelho (KBr, cm-1) para o 1-(4-metoxifenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-

triazol-1-il)etanol  8a. 
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Figura 78 - Espectro de absorção no infravermelho (KBr, cm-1) para o 1-(4-clorofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-

triazol-1-il)etanol 9a. 

 
 

 

Figura 79 - Espectro de absorção no infravermelho (KBr, cm-1) para o 1-(4-bromofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-

triazol-1-il)etanol 10a. 
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Figura 80 - Espectro de absorção no infravermelho (KBr, cm-1) para o 1-(4-flúor-fenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-

triazol-1-il)etanol 11a. 

 

 

Figura 81 - Espectro de absorção no infravermelho (KBr, cm-1) para o 1-(4-nitrofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-

triazol-1-il)etanol 12a. 
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Figura 82 - Espectro de massas (IE, 70 eV) para a 1-fenil-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-il)etanona 7. 

 
 

 

Figura 83 - Espectro de massas (IE, 70 eV) para a 1-(4-metoxifenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-il)etanona 8. 

 
 

 

Figura 84 - Espectro de massas (IE, 70 eV) para a 1-(4-clorofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-il)etanona 9. 

 
 

 

Figura 85 - Espectro de massas (IE, 70 eV) para a 1-(4-bromofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-il)etanona 10. 
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Figura 86 - Espectro de massas (IE, 70 eV) para a 1-(4-flúor-fenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-il)etanona 11. 

 
 

 

Figura 87 - Espectro de massas (IE, 70 eV) para a 1-(4-nitrofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-il)etanona 12. 

 

 

Figura 88 - Espectro de massas (IE, 70 eV) para o 1-fenil-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-il)etanol 7a. 

 
 

 

Figura 89 - Espectro de massas (IE, 70 eV) para o 1-(4-metoxifenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-il)etanol 8a. 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
0

25

50

75

100

%

123
95 130

207
77 281

40
252191

355 429325 401 475

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
0

50

100

%

130

103

10277

175 280 30850 251205178 424384341 500477

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
0

25

50

75

100

%

117

102

77

130

265
15943 208

193 236 281 355 396 429 489461

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
0

25

50

75

100

%

159

137102
10977

43 295238207178 266 355 429 489



Capítulo 1                                                                                                                       Apêndice 

131 

 

Figura 90 - Espectro de massas (IE, 70 eV) para o 1-(4-clorofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-il)etanol 9a. 

 
 

 

Figura 91 - Espectro de massas (IE, 70 eV) para o 1-(4-bromofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-il)etanol 10a. 

 
 

Figura 92 - Espectro de massas (IE, 70 eV) para o 1-(4-flúor-fenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-il)etanol 11a. 

 
 

 

Figura 93 - Espectro de massas (IE, 70 eV) para o 1-(4-nitrofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-il)etanol 12a. 
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Figura 94 - Espectro de massas de alta resolução (EM-IES) para a 1-fenil-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-

il)etanona 7. 

 

 

Figura 95 - Espectro de massas de alta resolução (EM-IES) para a 1-(4-metoxifenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-

1-il)etanona 8. 
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Figura 96 - Espectro de massas de alta resolução (EM-IES) para a 1-(4-clorofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-

il)etanona 9. 

 

 

Figura 97 - Espectro de massas de alta resolução (EM-IES) para a 1-(4-bromofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-

1-il)etanona 10. 
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Figura 98 - Espectro de massas de alta resolução (EM-IES) para a 1-(4-flúor-fenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-

1-il)etanona 11. 

 

 

Figura 99 - Espectro de massas de alta resolução (EM-IES) para a 1-(4-nitrofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-

il)etanona 12. 
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Figura 100 - Espectro de massas de alta resolução (EM-IES) para o 1-fenil-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-

il)etanol 7a. 

 

 

Figura 101 - Espectro de massas de alta resolução (EM-IES) para o 1-(4-metoxifenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-

triazol-1-il)etanol 8a. 
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Figura 102 - Espectro de massas de alta resolução (EM-IES) para o 1-(4-clorofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-

1-il)etanol 9a. 

 

 

Figura 103 - Espectro de massas de alta resolução (EM-IES) para o 1-(4-bromofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-

triazol-1-il)etanol 10a. 
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Figura 104 - Espectro de massas de alta resolução (EM-IES) para o 1-(4-flúor-fenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-

1-il)etanol 11a. 

 

 

Figura 105 - Espectro de massas de alta resolução (EM-IES) para o 1-(4-nitrofenil)-2-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-

1-il)etanol 12a. 
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Tabela 13 - Dados cristalográficos de raios X e refinamento das estruturas dos β-hidroxi-1,2,3-triazol  10a  e 

11a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Bromo-β-hidroxi-1,2,3-triazol  

10a 

Flúor-β-hidroxi-1,2,3-triazol  

11a 

Fórmula molecular C32H28Br2N6O2 C16H14FN3O 

Massa molecular 688,42 283.=,30 

Temperatura 200(2) K 150(2) K 

Comprimento da radiação 1,54178 Å 1,54178 Å 

Sistema cristalino Monoclínico Monoclínico 

Grupo espacial P21 P21 

Parâmetros da cela unitária a = 9,6065(2) Å 

b = 9,7458(2) Å 

c = 16,0769(3) Å 

a= 90° 

b= 95,3400(10)° 

g = 90° 

a = 9,4216(4) Å 

b = 9,9146(4) Å 

c = 15,0740(6) Å 

a= 90° 

b= 94,024(2)° 

g = 90° 

Volume 1498,64(5) Å3 1404,61(10) Å3 

Z 2 4 

Densidade calculada 1,526 Mg/m3 1,340 Mg/m3 

Coeficiente de absorção 3,756 mm-1 

 

0,788 mm-1 

 

Tamanho do cristal 0,640 x 0,260 x 0,030 mm3 0,300 x 0,130 x 0,040 mm3 

Alcance de θ para coleta de dados 2,760 to 70,627° 2,939 to 71,695° 

Índices (h, k, l) -11<=h<=9, -11<=k<=11, -

19<=l<=19 

-11<=h<=11, -2<=k<=11, -

18<=l<=18 

Reflexões coletadas 21394 21743 

Reflexões independentes 5634 [R(int) = 0,0283] 5347 [R(int) = 0,0381] 

Método de refinamento Full-matrix least-squares on F2 Full-matrix least-squares on F2 

Dados/ restrições/ parâmetros 5634 / 1 / 381 5347 / 1 / 381 

“Qualidade de ajuste” sobre F2 1,061 1,058 

Fatores de R finais [l>2σ(l)] R1 = 0,0308, wR2 = 0,0858 R1 = 0,0343, wR2 = 0,0936 



 

 

 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO CARLOS 

 

 

 

Capítulo 2 
 

 

Síntese multienzimática do alcaloide diidropinidina 

 
Natália Alvarenga da Silva 

 

Supervisores: Prof Dr. Wolfgang Kroutil 

Dr. Jörg H. Schrittwieser 

 

 

 
 

 

 

 

São Carlos 

2017 



 

 

ACKNOWLEDGEMENTS 

 

To the supervisor of this work, Prof. Wolfgang Kroutil, for the opportunity of working with 

his group, the support for the development of the project and for contribute to my professional 

development.  

To the co-supervisor of this work, Jörg Schrittwieser, for helping me with all the experiments, 

with the planning and developing of the research, and specially, for being so patient, friendly 

and supportive during all the periof of my internship in Graz. 

To the members from the Elk Crew, for being friendly and supportive whenever I needed, 

specially my friends of small Lab, Stefan P. and Stefan V. 

To my friends, Chiara, Eli, Hannah, Nici and Nico, for making my days happier, for all the 

talks and laughs and for sharing with me the best moments I could ever have at Graz. 

To Raquel, for bringing a Brazilian confort anytime I missed home. 

To the University of Graz, for the acceptance for the development of this project. 

To CNPq, for the scholarship in the program “Ciências sem Fronteiras” (Process 

201101/2015-7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMO 

No capítulo 2 deste trabalho foi estudada a aminação redutiva assimétrica da nonano-2,6-

diona por diferentes transaminases (TAs) seguida por redução assimétrica da 2-metil-6-propil-

2,3,4,5-tetra-hidropiridina por imina redutases (IREDs) para a produção dos isômeros cis 

[(2R,6S) e (2S,6R)] da diidropinidina, um alcaloide natural com atividade repelente. Para a 

obtenção da nonano-2,6-diona foi estudada a síntese do dicetoéster 2-butiril-5-oxo-hexanoato 

de metila e sua descarboxilação, que foi realizada por dois diferentes métodos: a 

descarboxilação de Krapcho e a descarboxilação enzimática por esterase de fígado de porco. 

A triagem para a aminação redutiva assimétrica da nonano-2,6-diona por TAs foi realizada 

em dois sistemas: alanina deseidrogenase e isopropilamina. Seis TAs (R)- e (S)-seletivas 

foram avaliadas para a aminação redutiva assimétrica de 50, 100 e 200 mM de nonano-2,6-

diona. As enzimas foram utilizadas na forma de células íntegras e extratos livres de células 

para cada TA e altos valores de conversão (23-98%) e seletividade (95-99% ee) foram obtidos 

com até 200 mM de substrato para ambos os sistemas. A melhor condição para a 

biotransformação da nonano-2,6-diona foi obtida empregando-se as células íntegras das TAs 

(R)- e (S)-seletivas de Arthrobacter sp. e Arthrobacter citreus, respectivamente em sistema 

isopropilamina (pH 8, 300 mM). Na segunda etapa foram avaliadas 14 IREDs para a redução 

assimétrica de (R)- e (S)-2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina empregando álcool 

desidrogenase (ADH) e isopropanol para a regeneração do cofator NADPH. As melhores 

IREDs para a biotransformação da (R)- e (S)-imina foram co-expressas em E.coli com a ADH 

para a utilização em sistema multienzimático entre a TA (R)-seletiva de Arthrobacter sp. e a 

IRED D de Mesorhizobium sp. e outro sistema entre a TA (S)-seletiva de A. citreus e a IRED 

E de Nocardiopsis alba. A reação foi realizada em sistema multienzimático one-pot com 100 

mM de nonano-2,6-diona em tampão isopropilamina. Conversão completa da nonano-2,6-

diona foi obtida em ambos os sistemas multienzimáticos para a formação dos isômeros cis 

[(2R,6S) e (2S,6R)] da diidropinidina com excesso diastereomérico > 99% e rendimentos de 

37% e 40%, respectivamente, para o hidrocloreto de diidropinidinio.  



 

 

ABSTRACT 

 

Chapter 2 describes the asymmetric reductive amination of nonane-2,6-dione by different 

transaminases (TAs) followed by the asymmetric reduction of 2-methyl-6-propyl-2,3,4,5-

tetrahydropyridine by imine reductases (IREDs) to produce the cis isomers [(2R,6S) and 

(2S,6R)] of dihydropinidine, a natural alkaloid with antifeedant activity. To obtain nonane-

2,6-dione, it was studied the synthesis of  methyl butyryl-5-oxohexanoate and the diketoester 

decarboxylation by two methods: Krapcho decarboxylation and enzymatic decarboxylation by 

pig liver esterase. The screening with TAs to promote the asymmetric reductive amination of 

nonane-2,6-dione was performed in two different systems: alanine dehydrogenase and the 

isopropylamine. Six (R)- and (S)-selective TAs were evaluated in the asymmetric reductive 

amination of 50, 100 and 200 mM of nonane-2,6-dione. The enzymes were employed as 

whole cells and cell-free extract of each TA and good conversion (23-98%) and selectivity 

(95-99% ee) were reached even with 200 mM of substrate in both systems. The better 

conditions for the biotransformation of the nonane-2,6-dione were obtained using the cells of 

the (R)- and (S)-selective TAs from Arthrobacter sp. and Arthrobacter citreus, respectively, in 

the isopropylamine system (pH 8, 300 mM). The second step was the screening of 14 IREDs 

for the asymmetric reduction of (R)- and (S)-2-methyl-6-propyl-2,3,4,5-tetrahydropyridine 

employing alcohol dehydrogenase (ADH) and isopropanol for the regeneration of the cofactor 

NADPH. The best IREDs for the biotransformation of (R)- and (S)-imine were co-expressed 

in E. coli cells with the ADH for being applied in the multienzimatic system between the (R)-

selective TA from Arthrobacter sp. and the IRED D from Mesorhizobium sp. and another 

system between (S)-selective TA from A. citreus and the IRED E from Nocardiopsis alba. 

The reaction was performed in one-pot multi-enzymatic system with 100 mM of nonane-2,6-

dione in isopropylamine buffer. Complete conversion of the nonane-2,6-dione was obtained 

in both multienzimatic systems, yielding the cis isomers [(2R,6S) and (2S,6R)] of 

dihydropinidine with >99% of diastereomeric excess and yields of 37% and 40%, 

respectively, for the dihydropinidine hydrochloride. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aminas quirais 

 

Aminas enantiomericamente puras são importantes blocos de construção para o 

desenvolvimento de substâncias farmacêuticas, agroquímicos e derivados de produtos 

naturais.
1,2

 Aminas, aminoácidos e amino-álcoois opticamente puros também são empregados 

em síntese química como auxiliares quirais ou agentes de resolução.
3
 

Estima-se que 20% entre os agroquímicos e 40% dos fármacos atualmente disponíveis 

contenham este grupo funcional na sua forma enantiomericamente pura como componente em 

sua estrutura, incluindo anti-hipertensivos, antibióticos, antivirais, anti-histamínicos, anti-

depressivos, entre outros (Figura 1).
3-5

 Assim como na indústria farmacêutica, a demanda por 

compostos enantiomericamente puros no setor agroquímico tem aumentado cada vez mais, 

pois  o uso do enântiomero apropriado leva à diminuição na quantidade de produto aplicado, 

reduzindo o impacto ambiental.
6
 

 

Figura 1 - Produtos farmacêuticos que contêm aminas em suas estruturas.  

 

Fonte: Nugent e El-Shazly (2010). 
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A necessidade da obtenção de moléculas biologicamente ativas, tanto derivadas de 

fontes naturais ou sintéticas, impulsionou o desenvolvimento de métodos para a síntese 

enantiosseletiva de aminas nas últimas décadas.
7
 Apesar do contínuo interesse em diferentes 

rotas para sintetizar estas moléculas, a produção em grande escala continua sendo um 

processo desafiador.
4,8,9

 Os principais métodos químicos para a produção de aminas quirais 

são a hidrogenação assimétrica de ligações C=N, adição nucleofílica e cristalização 

diastereoisomérica (Figura 2).
2,10

 

 

Figura 2 - Estratégias para a síntese química de aminas quirais. 

 

 

Fonte: Adaptado de Ghislieri e Turner (2014). 

 

A cristalização diastereomérica com ácidos carboxílicos quirais é ainda um método 

importante para a obtenção de aminas enantiopuras. No entanto, a desvantagem desta técnica 

é o rendimento máximo de 50% do composto enantiomericamente puro a partir do composto 

racêmico, enquanto os outros 50% são normalmente descartados.
2,5

 Além deste método 

convencional, outros métodos sintéticos são baseados na utilização de metais de transição e 

organocatalisadores. As diferentes abordagens sintéticas mais utilizadas para a obtenção de 

aminas quirais, como a redução de N-acetilamida, aminação redutiva e redução de imina, têm 

em comum a utilização de cetonas como material de partida e a adição de hidrogênio ou 

hidreto durante a etapa de estereodiferenciação.
5
 

Apesar de apresentar métodos bem estabelecidos e amplamente estudados, as etapas 

quimiossintéticas para produção de aminas quirais apresentam inconvenientes, pois fazem uso 

de condições reacionais severas, uso de catalisadores metálicos de transição que podem ser 

tóxicos e caros e, muitas vezes, não apresentam boa estereosseletividade.
5
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Nos últimos 25 anos, o desenvolvimento de novas tecnologias na engenharia de 

proteínas, em especial a técnica do DNA recombinante, tem promovido a obtenção e a 

otimização de biocatalisadores estáveis e mais adequados para serem implementados em larga 

escala em processos industriais.
2
 A síntese enzimática de aminas quirais tem ganhado novas 

perspectivas e se tornado um método economicamente atrativo, e além disso, a técnica 

enzimática apresenta-se como um método ambientalmente amigável uma vez que as 

condições reacionais são brandas e os catalisadores (céulas íntegras ou enzimas) são 

facilmente degradáveis.
10

 

O desenvolvimento de biocatalisadores através de fermentadores em larga escala e 

técnicas de imobilização enzimática, que permitem a recuperação e reutilização das enzimas, 

também contribuíram para que a biocatálise se tornasse cada vez mais uma alternativa para a 

obtenção de aminas quirais.
5,11

 Várias rotas enzimáticas podem ser empregadas na síntese 

assimétrica de aminas, envolvendo diferentes classes de enzimas: lipases, transaminases, 

imina redutases, amina desidrogenases e amina oxidases (Figura 3).
2,12,13

 

 

Figura 3 - Classes de enzimas empregadas na síntese enantiosseletiva de aminas. 

 

 

Fonte: Adaptado de Ghislieri e Turner (2014).    

 

 

Amina oxidases

Imina redutases

Lipases
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Amina desidrogenases
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A técnica enzimática mais utilizada atualmente consiste no uso de lipases, enzimas da 

família das hidrolases que catalisam a formação e clivagem de ésteres e amidas.
2,5,14

 Um 

exemplo importante da aplicação de lipases em processos industriais para a obtenção de 

aminas quirais é a resolução cinética de aminas racêmicas por lipase imobilizada (Novozym 

435) e agentes acilantes, como metoxiacetato de isopropila, produzidas em escala de multi-

toneladas pela empresa BASF.
5,15

 

 O exemplo de acilação seletiva patenteada pela BASF consiste na produção da (R)- e 

(S)-feniletilamina, no qual em uma única etapa a (S)-feniletilamina é produzida paralelamente 

à derivada amida, que é consequentemente hidrolisada para a obtenção da (R)-feniletilamina 

(Esquema 1-a). Uma característica importante deste processo é a ampla tolerância de 

substratos pelo biocatalisador, e desta forma, uma gama de aminas enantiomericamente puras 

podem ser sintetizadas por este método (Esquema 1-b).
6
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Esquema 1 - Processo BASF para síntese de aminas quirais. a) Síntese da (R)- e (S)-feniletilamina catalisada por 

lipase. b) Aminas quirais que podem ser resolvidas pelo processo BASF. 

 
 

Fonte: Adaptado de Breuer et al. (2004). 

 

A eficiência de cada rota envolvendo diferentes classes de enzimas para a síntese de 

aminas quirais irá depender da especificidade do substrato e estereosseletividade.
10

 Cada tipo 

de enzima apresenta suas vantagens e desvantagens, entretanto, neste projeto o foco foi 

direcionado para a utilização de  transaminases e imina redutases.    
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1.2 Transaminases  

 

As transaminases (TAs) são enzimas dependentes do cofator piridoxal-5'-fosfato (PLP, 

derivado da vitamina B6), que catalisa a transferência do grupo amino a partir de um amino 

doador, geralmente um aminoácido ou uma amina simples, para um aceptor proquiral, cetona 

ou aldeído, com o cofator atuando como transportador molecular para amônia e elétrons. 

2,8,16
Estas enzimas podem ser aplicadas tanto na síntese de aminas enantiopuras a partir de 

cetonas e aldeídos, quanto na resolução cinética de aminas racêmicas (Esquema 2).
2,17

 

 

Esquema 2 - Síntese de aminas quirais empregando transaminases. a) Resolução cinética. b) Síntese assimétrica.  

 

 

Fonte: Simont et al. (2014). 

 

As TAs foram inseridas em processos industriais no início da década de 90 por 

pesquisadores da empresa farmacêutica americana, Celgene, que desenvolveram enzimas (R)- 

e (S)-seletivas para a síntese de várias fenil metilaminas a partir de cetonas proquirais, com 

rendimentos acima de 90%.
2,5,18,11

 Um exemplo importante para ilustrar o potencial das 

transaminases foi a substituição do processo de hidrogenação por metais de transição pelo 

processo enzimático na síntese da Sitagliptina, um fármaco antidiabético,
 3,17

 entretanto, foram 
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necessárias técnicas de engenharia de proteína para a modificação da enzima nativa de 

Arthrobacter sp. KNK168 (Esquema 3).
5,19

 

 

Esquema 3 - Processo quimiocatalítico e biocatalítico para a síntese da Sitagliptina. 

 

 

Fonte: Adaptado de Savile et al. (2010). 

 

O mecanismo de reação das TAs ocorre através de duas semi-reações: na primeira 

etapa ocorre uma desaminação oxidativa do grupo amino doador e, na segunda etapa, a 

aminação redutiva do amino aceptor.
5,20,21

 Na ausência de substrato, o cofator PLP forma uma 

base de Schiff com o resíduo de lisina no sítio ativo da enzima (aldimina interna). O grupo 

amino doador substitui o resíduo de lisina na aldimina interna e uma nova aldimina é formada 

(aldimina externa). A aldimina externa sofre uma abstração de próton do Cα, com a formação 

do intermediário quinonoide. A imina presente na molécular do cofator é, em seguida, re-

protonada e através de rearranjos no intermediário quinonóide ocorre a formação da cetimina. 
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A hidrólise da cetimina intermediária conduz a formação da piridoxamida-5'-fosfato (PMP) e 

da correspondente cetona (Esquema 4). Na segunda semi-reação, a etapa da aminação 

redutiva, o grupo amino do PMP é transferido para o amino aceptor com a subsequente 

regeneração do PLP,
5,21

 e uma vez que este cofator é reciclado durante o mecanismo 

enzimático, apenas quantidade catalíticas são necessárias para que a reação aconteça.
16

 

 

Esquema 4 - Primeira semi-reação do ciclo catalítico das transaminases. 

 

 

Fonte: Brundiek e Höhne (2016). 

 

Tanto a resolução cinética quando a aminação redutiva apresentam vantagens e 

desvantagens empregando-se TAs. Na resolução cinética uma única enzima é necessária e a 

reação é termodinamicamente favorecida quando o amino aceptor empregado é o piruvato, no 

entanto, o excesso enantiomérico irá depender da conversão do composto racêmico e o 

rendimento máximo obtido será de 50%, em casos de alta enantiosseletividade (E>100).
16,21

 

Outra desvantagem deste processo é que a cetona produzida como sub-produto pode causar 

inibição enzimática, limitando esta técnica para apenas baixa concentração de substrato.
21

 

Estratégias para a eliminação da cetona e aumento do rendimento reacional incluem a 

utilização de sistema bifásico (meio aquoso/solvente orgânico), realização das reações em 

pressão reduzida e reciclagem do piruvato.
21

 Truppo et al. (2009) apresentaram a resolução 

cinética de aminas por TAs com a utilização de quantidades catalíticas de piruvato combinada 

com o uso de uma aminoácido oxidase para a prevenção da inibição enzimática por este 

composto, promovendo um aumento significativo no rendimento reacional quando comparada 

à reação na ausência da aminoácido oxidase (Esquema 5).
22

 A reciclagem do cofator PLP 

descrita no Esquema 2 foi omitida nos esquemas seguintes. 
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Esquema 5 - Resolução cinética de aminas racêmicas por transaminases utilizando quantidades catalíticas de 

piruvato e aminoácido oxidase. 

 

 

Fonte: Truppo et al. (2009). 

 

As reações de aminação redutiva são uma das estratégias mais importantes para a 

síntese de aminas quirais, na qual o grupo amino é transferido para um aldeído ou cetona 

proquiral em rendimentos quantitativos. Apesar do grande potencial de aplicação de TAs para 

a aminação redutiva assimétrica, faz-se necessário em muitos casos o uso de engenharia de 

proteínas para contornar as desvantagens deste processo, como a inibição enzimática pelos 

produtos, limitação da técnica para a síntese de aminas primárias e escopo limitado de 

substratos para as enzimas nativas.
2
 

Além disso, a aplicação das TAs pode ser limitada também pelo equilíbrio 

desfavorável no sentido da formação do produto.
7,13,16

 Vários métodos na literatura foram 

desenvolvidos para solucionar o equilíbrio desfavorável, tais como, a adição de excesso de 

doador de grupo amino, remoção dos co-produtos voláteis e acoplamento da reação de 

transaminação com outras etapas enzimáticas (reações enzimáticas em cascata).
8,16

 

Sistemas multienzimáticos para a remoção do subproduto de oxidação desaminativa 

têm sido amplamente explorado na literatura. O Esquema 6 apresenta exemplos de sistemas 

enzimáticos em conjunto com as TAs para a remoção do piruvato, co-produto obtido pela 

reação de aminação redutiva  de cetonas proquirais quando alanina é empregada como amino 

doador.
16
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Esquema 6 - Sistemas multienzimáticos para a remoção do piruvato em reações de aminação redutiva 

empregando TAs. 

 

 

Fonte: Simon et al. (2014). 

 

Um dos sistemas multienzimáticos mais utilizados para o deslocamento de equilíbrio 

para a formação dos produtos, no entanto, consiste na aplicação de alanina desidrogenase em 

conjunto com formato ou glicose desidrogenase para a reciclagem do piruvato (Esquema 7). 

Este foi um dos sistemas estudados neste trabalho e uma abordagem mais detalhada será 

apresentada nos Resultados e discussão. 

 

Esquema 7 - Sistema multienzimático para a reciclagem do piruvato em reações de aminação redutiva 

empregando TAs. 

 

 

Fonte: Simon et al. (2014). 
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Mutti et al. (2011) demonstraram a versatilidade das TAs para a aminação redutiva 

assimétrica de diversas cetonas proquirais, empregando dois sistemas para a remoção do 

piruvato: via ceto-redução empregando a enzima lactato desidrogenase e via aminação 

redutiva empregando a enzimas alanina desidrogenase (Esquema 8). Para aumentar a 

solubilidade das cetonas, o DMSO foi empregado como co-solvente (15% v/v). Neste estudo 

o sistema de remoção do piruvato empregado, alanina desidrogenase ou lactato desidrogenase 

(AlaDH ou LDH) não apresentou influência na seletividade da transaminase de Arthrobacter 

sp. (ArR-ω-TA), mas em alguns casos houve influência nos valores de conversão, com 

melhores resultados na presença do sistema AlaDH. A presença do DMSO não causou 

inibição enzimática ou apresentou influência na seletividade, e em alguns casos, promoveu 

maior conversão da cetona inicial.
23

 

 

Esquema 8 - Aminação redutiva assimétrica de cetonas proquirais por TA de Arthrobacter sp.  

 

 

Fonte: Adaptado de Mutti et al. (2011) 
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1.3 Imina redutases  

 

Ao contrário da síntese de aminas primárias quirais, que pode ser realizada por várias 

enzimas, a síntese de aminas secundárias dispõe de menos opções,
24

 como por exemplo 

monoamina oxidases (MAO), que catalisam a desracemização de aminas racêmicas através da 

oxidação seletiva de um dos enantiômeros para a correspondente imina, de forma que ao 

iniciar-se a reação com uma amina racêmica, o enantiômero que reage mais lentamente com a 

enzima é enriquecido até sua forma opticamente pura enquanto o outro enantiômero é 

completamente convertido.
10

  

Uma alternativa recente para a redução de ligações C=N são as imina redutases 

(IREDs), enzimas dependentes de cofator NADPH que catalisam a redução de iminas às 

correspondentes aminas quirais.
24-26

 Apesar do grande potencial biocatalítico das IREDs, um 

dos fatos que frustraram a investigação desta classe de enzimas foi a instabilidade das iminas: 

o caráter eletrofílico e a baixa energia da ligação dupla C=N faz com estas sejam suscetíveis 

ao ataque por uma ampla gama de nucleófilos, incluindo a água, fazendo com que estes 

compostos sejam facilmente hidrolisados para render um grupo carbonílico e amina.
3,27

 

Devido à instabilidade das ligações C=N frente à hidroxilação, a maioria das iminas 

existentes na natureza apresentam-se como iminas cíclicas, normalmente anéis de 5 ou 6 

membros, ou contendo um ácido carboxílico como substituinte no carbono da ligação C=N.
3
 

Uma das primeiras IREDs purificadas e caracterizadas foi a γ-coniceína redutase, em 1975. 

Esta enzima é encontrada na biossíntese do alcalóide coniina, e foi extraída de folhas e frutos 

da Conium maculatum, planta conhecida popularmente como cicuta (Esquema 9).
3
 

 

Esquema 9 - Redução assimétrica da γ-coniceína na biossíntese da (S)-coniina. 

 

 

Fonte: Schrittwieser et al. (2015). 

 

Um dos exemplos mais estudados para a redução de iminas é a diiidrofolato redutase, 

uma enzima dependente do cofator NADPH empregada na redução da ligação C=N do 

diidrofolato (DHF) para (S)-tetrahidrofolato (THF) (Esquema 10).
27 
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Esquema 10 - Síntese do (S)-tetrahidrofolato utilizando diidrofolato redutase. 

 

 

Fonte: Grogan e Turner (2016). 

 

A maioria das IREDs naturais conhecidas apresentavam alta especificidade de 

substrato e a caracterização destas enzimas permaneceu por muito tempo desconhecida, o que 

inviabilizou a sua aplicação como biocatalisador por muitas décadas. Contudo, em 2010, 

Mitsukura et al. (2010) realizaram uma triagem com 688 espécies de microrganismos (226 

leveduras, 261 bactérias, 117 actinomicetos e 84 fungos) para a redução da 2-metil-1-

pirrolina. Entre todos os microrganismos, apenas 2 linhagens de Streptomyces sp. 

apresentaram atividade com seletividade satisfatória para a redução da 2-metil-1-pirrolina 

(Esquema 11).
3,28
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Esquema 11 - Redução assimétrica da 2-metilpirrolina por imina redutases de Streptomyces sp. 

 

  

 

 

Fonte: Mitsukura et al. (2010). 

 

 Após a purificação e caracterização da enzima (R)-seletiva de Streptomyces sp. 

GF3587 diversas outras enzimas foram identificadas com base em busca por sequência 

homológica.
3,29

 Scheller et al. (2014) reportaram a criação de uma base de dados para imina 

redutases (Imine Reductase Engineering Database - http://www.ired.unistuttgart.de) com 

dados de mais de 350 proteínas, que por similaridade de sequência de genes possibilitou o 

descobrimento de 3 novas IREDs, que foram então produzidas, caracterizadas e as atividades 

foram avaliadas para a redução da 2-metil-1-pirrolina com resultados satisfatórios.
25

 A 

abundância de novas informações sobre os genes das IREDs permitiu a identificação de sub-

famílias de oxidorredutases também com potencial para atividade na redução de iminas.
3
 

Apesar da descoberta de várias novas enzimas, uma gama de substratos para IREDs 

foi identificada somente após a expressão destas enzimas em E. coli, com a obtenção do 

biocatalisador na forma de células íntegras. Estudos de especificidade de substrato 

demonstraram que a IRED (S)-seletiva de Streptomyces sp. GF3546 foi capaz de reduzir 

diferentes iminas, entre elas iminas contendo anéis de 5 e 6 membros, diidroisoquinolinas, 

diidro-β-carbolinas e íons imínio (Esquema 12).
2,30
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Esquema 12 - Redução assimétrica de iminas pela enzima (S)-IRED de Streptomyces sp. GF3546. 

 

 

Fonte: Adapatado de Leipold et al. (2013). 

 

Desde então, as reações empregando IREDs como catalisadores são, em sua maioria, 

realizadas utilizando células de E. coli contendo as enzimas heterologamente expressas. A 

expressão das enzimas em E. coli é favorável uma vez que a regeneração do cofator NADPH 

é promovida pelo metabolismo da célula hospedeira, bem como na estabilização da enzima, 

que pode apresentar instabilidade térmica.
3
   

O mecanismo e o papel fisiológico das IREDs não são ainda completamente 

compreendidos. O substrato natural destas enzimas é ainda desconhecido e especula-se se a 

redução da ligação C=N é sua principal atividade, ou uma atividade promíscua destas 

enzimas.
3,27,31

 As IREDs descritas até o momento compartilham estruturas gerais semelhantes 

de enzima, independente do organismo como fonte enzimática e da estereosseletividade.
3
 

O mecanismo enzimático ainda não é bem estabelecido, mas estima-se que a reação 

ocorra através uma catálise geral ácido-base, com a transferência do íon hidreto do cofator 

nicotinamida para o carbono da ligação C=N e a transferência de um próton para o nitrogênio 

da imina, entretanto, não é determinado se a imina é protonada primeiro, com a formação de 

íon imínio e a subsequente adição do íon hidreto, ou se a se ambos ocorrem de forma 

concertada.  Um mecanismo com protonação inicial foi proposto para a diiidrofolato redutase 

de E. coli, enquanto mecanismos concertados foram propostos para as IREDs de 

Pseudomonas syringae e Streptomyces kanamyceticus  (Esquema 13).
3 
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Esquema 13 - Diferentes mecanismos propostos para as IREDs. a) Dihidrofolato redutase de E.coli. b) Δ1-

Piperideína-2-carboxilato/ Δ1-pirrolina-2-carboxilato redutase de Pseudomonas syringae. c) Imina redutase de 

Streptomyces kanamyceticus.   

 

 

 

Fonte: Schrittwieser et al. (2015). 

 

1.4 Reações biocatalíticas via cascatas enzimáticas  

 

Reações multienzimáticas em cascata consistem na combinação de múltiplos 

biocatalisadores, normalmente em um sistema one-pot. Este tipo de sistema é uma importante 

estratégia para o estabelecimento de processos químicos sustentáveis e ambientalmente 

favoráveis. Em geral este tipo de processo evita a proteção/desproteção de grupos funcionais, 

reduz o uso de solventes para purificação das etapas intermediárias, diminui o tempo 

reacional, possibilita uma rápida conversão de intermediários instáveis e a concentração de 

substâncias prejudiciais ao sistema pode ser mantida em quantidades mínimas.
16,32,33

 

Ao contrário de outros tipos de catalisadores, o uso de catalisadores biológicos em 

processos em cascata é promissor uma vez que as enzimas normalmente operam em 
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condições reacionais similares e são altamente seletivas, o que permite a existência de 

múltiplos substratos e intermediários no meio reacional.
32-34

 A substituição de múltiplas 

etapas isoladas por uma única etapa em cascata tem possibilitado várias opções de síntese 

empregando biocatalisadores, como por exemplo, a obtenção de moléculas funcionalizadas a 

partir de reagentes simples e reações termodinamicamente desfavoráveis que podem ser 

conduzidas à conversão completa se os intermediários forem constantemente removidos do 

equilíbrio.
16,35

 

As reações em cascata enzimática são divididas em 4 tipos diferentes: linear, paralela, 

ortogonal e cíclica. As cascatas lineares representam a abordagem mais utilizada e mais útil 

quando se trata de reações em cascatas enzimáticas, onde transformações sequenciais levam a 

formação de um único produto através de um único reagente via um ou mais intermediários 

(Figura 4-a).
32

 Cada etapa da cascata linear é catalisada por uma enzima, ou a transformação 

enzimática é seguida por reações espontâneas ou a etapa empregando o biocatalisador pode 

ser alternada com etapas químicas.
16,34

 

 
Figura 4 - Tipos de reações em cascatas enzimáticas. a) Linear. b) Paralela. c) Ortogonal. d) Cíclica. 
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Fonte: Ricca et al. (2011). 

 

Este tipo de processo multienzimático não só evita o desperdício de solventes e de 

tempo, como também apresenta vantagens quando intermediários instáveis ou tóxicos são 

obtidos durante uma das etapas reacionais, pois uma vez que o intermediário é consumido à 

medida que é formado, este não acumula no sistema reacional, levando a processos mais 

seguros, reduzindo a formação de subprodutos e melhores rendimentos reacionais, já que 

diversas etapas de purificação não são necessárias.
32

 

As reações em cascatas paralelas envolvem a transformação de dois substratos em dois 

produtos por duas reações biocatalíticas distintas que são acopladas via cofatores ou co-

substratos (Figura 4-b).
16,32

 Nas reações em cascatas ortogonais a transformação do substrato 

ao produto é acoplada com outra reação para a regeneração de cofatores ou remoção de 
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subprodutos (Figura 4-c). Este sistema promove o deslocamento do equilíbrio no sentido da 

formação dos produtos ou contribui para a minimização da inibição enzimática pelo 

intermediário.
16,32

 

A principal característica da reação em cascata cíclica é a conversão de uma mistura 

de reagentes na qual um dos produtos é transformado novamente em material de partida 

(Figura 4-d).
16

 Apesar da classificação das reações em cascatas enzimáticas, estas não se 

limitam estritamente a um único tipo de cascata e sim, na maioria das vezes, em uma 

combinação delas. Como no exemplo demonstrado no Esquema 14, no qual diferentes tipos 

de reações em cascatas são empregadas para a estereoinversão de álcoois. 

 

Esquema 14 - Exemplo da utilização de reações em cascatas enzimáticas para a estereoinversão de álcoois. a) 

Oxidação aeróbia seguida por redução catalisada por ADH. b) Utilização de duas ADHs com 

enantiosseletividades opostas e com utilização de diferentes cofatores. 

 

 

Fonte: Ricca et al. (2011). 

 

Reações em cascatas enzimáticas para a obtenção de aminas quirais têm sido 

amplamente exploradas na literatura. A desracemização de várias aril aminas foram realizadas 

com sucesso através de um processo envolvendo TAs com seletividades complementares em 

one-pot, na qual as reações de desaminação da (S)-amina e aminação da cetona com 

transaminase (R)-seletiva ocorrem simultaneamente promovendo o enriquecimento 

enantiomérico das (R)-aminas (Esquema 15).
16

 O’Reilly et al. (2014) reportaram a síntese de 

pirrolidinas 2,5-dissubstituídas através da cascata enzimática envolvendo transaminases e 
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monoamina oxidases (MAO-N) em escala preparativa em sistema “one-pot”, explorando a 

regio- e estereosseletividade exibida por cada enzima (Esquema 16).
36

 

 

Esquema 15 - Desracemização em cascata de aminas aromáticas combinando transaminases 

estereocomplementares.  

 

 

 

Fonte: Simon et al. (2014). 
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Esquema 16 - Cascata quimioenzimática para a síntese de pirrolidinas 2,5-dissubstituídas. 

 

 

Fonte: O’Reilly et al. (2014). 

 

1.5 Alcaloides e diidropinidina 

 

Alcaloides são um vasto grupo de compostos encontrados em organimos vivos como 

metabólitos secundários contendo um átomo de nitrogênio com caráter básico. Uma definição 

proposta por S. William Pelletier em 1983 descreve que um “alcaloide é um composto 

orgânico cíclico contendo nitrogênio em estado de oxidação negativo”.
37

 Estima-se que de 20-

25% das espécies de plantas produzam alcaloides,
37,38 

entretanto, a ocorrência destes 

metabólitos secundários em insetos, animais e microrganismos também é conhecida.
 27

 

Nas plantas, os alcaloides estão associados à defesa contra herbívoros e patógenos, 

atração de agentes polinizadores ou animais para a dispersão de sementes e pólens.
37

 O 

potencial para a atividade biológica desta classe de compostos impulsionou o uso de 

alcaloides aplicados como substâncias farmacêuticas, drogas ilícitas, estimulantes e 

venenos.
38

 O estudo dos alcaloides teve início com o isolamento da morfina, em 1806, 

entretanto, sua estrutura só foi completamente elucidada em 1952 devido à sua complexidade 

estereoquímica.
38

 Exemplos de alcaloides com uso terapêutico e suas fontes naturais estão 

apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Exemplos de alcaloides com aplicações farmacêuticas. 

Alcaloide (ingrediente ativo) Fonte natural Uso terapêutico 

 

Atropa beladona,  Duboisia, 

Hyoscyamus muticus e 

Hyoscyamus niger  

Antiespasmódico, tratamento de 

envenenamento por organofosforados; 

contra arritimia, tratamento local para 

reumatismo muscular, ciática e neuralgia 

 

 

Caffea arabica,  

Paullinia cupana, 

Cola nitita e Cola acuminata 

Adicionada a analgésicos para aumentar sua 

atividade; tratamento de apneia para 

neonatos e dermatite atópica 

 

 

Papaver somniferum Antitussígeno, analgésico e sedativo brando. 

 

Galanthus caucasicus, 

Galanthus woronowii e 

Galanthus nivalis 

Tratamento de doença de Alzheimer 

 

Papaver somniferum Conrole de dor e tratamento de diarreia 

 

Cinchona succirubra Tratamento de malária, babesiose e distrofia 

miotônica 

 

Duboisia myoporoides, 
Duboisia leichhardtii 

Contra enjoo agudo e pré-medicamento 
antes de anestesia geral 

 

Pilocarpus jaborandi,  

Pilocarpus pennatifolius, 

Pilocarpus racemosus 

e Pilocarpus microphyllus 

Tratamendo de glaucoma de ângulo aberto 

 

 

Fonte: Schrittwieser e Resch (2013). 
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Devido à presença de diversos grupos funcionais e centros estereogênicos a síntese 

total de alcaloides tem sido desafiadora. Sínteses químicas frequentemente envolvem longas 

sequências com a proteção de grupos funcionais e, na maior parte dos casos, resultam em 

baixos rendimentos reacionais.
37

 A síntese quimioenzimática tem sido empregada para 

solucionar algumas desvantagens da síntese exclusivamente química na produção de 

alcaloides.
37

 

O uso de TAs também tem ganhado destaque na síntese quimioenzimática de 

alcaloides. Partindo de uma aril cetona, uma transaminase foi empregada para síntese do 

bloco de construção quiral, que após etapas químicas e hidrogenação catalítica forneceu a 

(1S,3R)-tetra-hidroisoquinolina dissubstituída com rendimento global de 30% (Esquema 

17).
37,39

 

 

Esquema 17 - Síntese do alcaloide (1S,3R)-tetra-hidroisoquinolina através da combinação de transaminação 

enzimática e hidrogenação catalítica de imina. 

 

 

 

Fonte: Orden et al (2013), Schrittwieser e Resch (2013). 

 

Piperidinas quirais e seus derivados são estruturas chaves na obtenção de esqueleto 

carbônico de muitos alcaloides e outros produtos naturais.
40,41

 Alcaloides contendo 

piperidinas como sub-unidades são abundantes na natureza e, devido às suas propriedades 

biológicas, diversos estudos têm sido direcionadas à síntese estereosseletiva destes 

compostos.
1
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Alguns alcaloides piperidínicos apresentam atividade contra o sistema nervoso central, 

tranquilizantes e para a indução de atividade hipotensiva. Exemplos de piperidinas incluem a 

isosolenopsina A, um alcaloide de cadeia alquílica longa isolado do veneno da formiga 

conhecida popularmente como “lava-pés” que apresenta atividade necrótica, e a 

metilanabasina, isolada do tabaco com atividade no sistema nervoso central. Alguns exemplos 

destes alcaloides piperidínicos estão apresentados na Figura 5.
42

 

 

Figura 5 - Estrutura de alguns alcaloides piperidínicos. 

 

 

Fonte: Rao e Poonguzhali (2015). 

 

 

Neste capítulo foi realizado um estudo para estabelecer métodos quimioenzimáticos 

para a síntese do alcaloide piperidínico, a diidropinidina (DHP). A DHP pode ser isolada de 

árvores coníferas como Picea pungens e Picea sitchensis e também em joaninhas da espécie 

Epilachna varivesti.
43,44

 A (+)-diidropinidina é um repelente natural contra o inseto Hylobius 

abietis, peste que ataca arvores coníferas recém plantadas, enquanto a (-)-epi-diidropinidina 

apresenta atividade contra a lagarta Choristoneura fumiferana.
1,44

 

A síntese da DHP foi reportada por diversas metodologias na literatura: empregando 

auxilares e precursores quirais, aminação redutiva, rearranjo de N-acil lactamas ou 

hidroaminação intramolecular catalisada por metais de transição.
41,45-47 

A síntese 

quimioenzimática desta molécula também foi descrita na literatura, entretanto, processos nos 

quais a biocatálise não ocupa um papel central apresentam sequências reacionais longas, 

conduzindo a baixos rendimentos (Tabela 2). 
37,41,48
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Tabela 2 - Métodos quimioenzimáticos para a obtenção da (+)-diidropinidina. 

Material de 

partida 

Etapas Etapas biocatalíticas Rendimento global 

 

 

24 

 

Dessimetrização catalisada por lipase 

 

<1% 

 

 

14 

 

Dessimetrização catalisada por lipase 

 

18% 

 

 

17 

 

Redução por levedura de panificação 

 

0,7% 

 

 
3 

Redução aminativa catalisada por 
transaminase 

 
65% 

 

Fonte: Schrittwieser e Resch (2013). 

 

Os dois isômeros cis da diidropinidina [(2R,6S) e (2S,6R)] e dois trans da epi-

diidropinidina [(2R,6R) e (2S,6S)], também foram obtidos através de síntese quimioenzimática 

empregando-se TAs a partir da dicetona, a nonano-2,6-diona (Esquema 18).
41

 

 

Esquema 18 - Síntese quimioenzimática dos isômeros da diidropinidina e epi-diidropinidina.  

 

 

Fonte: Simon et al. (2013). 
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Neste estudo foram demonstradas as diferentes etapas para a síntese quimioenzimática 

da DHP utilizando transaminases para a resolução do primeiro centro estereogênico e imina 

redutases para a resolução do segundo centro estereogênico. As etapas biossintéticas foram 

estudadas separadamente e também em um sistema multienzimático em cascata. Esta etapa do 

trabalho foi realizada durante o período de doutorado sanduíche na Universidade de Graz, 

Áustria, sob a supervisão do Prof. Dr. Wolfgang Kroutil e do Dr. Jörg Schrittwieser.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo deste trabalho foi a utilização de um sistema multienzimático empregando 

transaminases e imina redutases para a síntese do alcaloide piperidínico, a diidropinidina. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Otimização da síntese da nonano-2,6-diona. 

 Aminação regiosseletiva da nonano-2,6-diona empregando transaminases para a 

obtenção de (R)- e (S)-2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina.  

 Redução de (R)- e (S)-2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina empregando imina 

redutases. 

 Estudo da reação de redução de (R)- e (S)-2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina 

em diferentes condições reacionais. 

 Acoplamento das transaminases e imina redutases para a síntese da diidropinidina em 

sistema multienzimático one-pot.      



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais e métodos 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Reagentes, solventes e meios de cultura   

 

A buten-3-en-2-ona, cloreto de n-propil magnésio, N-Boc-δ-valerolactama, piridoxal-

5'-fosfato, TFA, D- e L-alanina foram obtidos comercialmente de Sigma-Aldrich. O 3-oxo-

hexanoato de metila foi obtido comercialmente de Alfa-Aesar. Os sais Na2SO4, MgSO4 e 

Na2CO3 foram obtidos comercialmente de VWR ou LOBA Feinchemie. NAD
+ 

e NADP
+
 

foram adiquiridos de BASF e Roche Life Sciences, respectivamente. Formiato de amônio foi 

obtido de Carl Roth. Os solvents utilizados foram obtidos de Carl Roth VWR ou Chem-Lab e 

destilados previamente à utilização. Os componentes para o meio de cultura foram adquiridos 

de Oxoid. A enzima formato desidrogenase foi obtida de Evocatal, a esterase de fígado de 

porco (PLE) foi obtida de Sigma-Aldrich e as isoenzimas da esterase de fígado de porco (PLE 

1-6) foram obtidas de Enzymicals. Outros solventes e meios de cultura estão descritos nos 

procedimentos experimentais. 

 

3.2 Composição dos meios de cultura para expressão e crescimento das bactérias 

contendo as enzimas heterologamente expressas 

 

Meio sólido LB contendo ampicilina: Em um frasco béquer de 2 L foram adicionados 

5 g de extrato de levedura, 10 g de triptona e 15 g de Agar em 1 L de água destilada e a 

solução foi submetida à agitação magnética e esterilização em autoclave (121 ºC, 20 min). Em 

uma câmara de fluxo laminar previamente esterilizada com luz ultravioleta e solução de 

álcool (70%), o meio foi resfriado até aproximadamente 40 ºC, ampicilina (100 µg/mL) foi 

adicionada e o meio de cultura contendo Agar foi vertido em placas de Petri. 

 

Meio sólido LB contendo ampicilina e estreptomicina: Em um frasco béquer de 2 L 

foram adicionados 5 g de extrato de levedura, 10 g de triptona e 15 g de Agar em 1 L de água 

destilada e a solução foi submetida à agitação magnética e esterilização em autoclave (121 ºC, 

20 min). Em uma câmara de fluxo laminar previamente esterilizada com luz ultravioleta e 

solução de álcool (70%), o meio foi resfriado até aproximadamente 40 ºC, ampicilina (100 

µg/mL) e estreptomicina (50 µg/mL) foram adicionadas e o meio de cultura contendo Agar 

foi vertido em placas de Petri. 
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Meio líquido LB: Em um frasco béquer de 2 L foram adicionados 5 g de extrato de 

levedura, 10 g de triptona em 1 L de água destilada e a solução foi submetida à agitação 

magnética e esterilização em autoclave (121 ºC, 20 min).  

 

Meio líquido TB: Em um frasco béquer de 2 L foram adicionados 24 g de extrato de 

levedura, 12 g de triptona e 4 mL de glicerol em 900 mL de água destilada. A composição do 

meio e 100 mL de tampão fosfato K-Pi (pH 7, 1 M) foram esterilizados em autoclave (121 ºC, 

20 min), separadamente, e  em seguida foram misturados em ambiente esterilizado antes da 

utilização. Este procedimento foi necessário para evitar a precipitação de sais presentes no 

meio. 

 

Tampão para a preparação das células de E. coli contendo as transaminases 

expressas: Em um frasco béquer de 2 L foram adicionados 5,2 g de KH2PO4, 10,7 g de 

K2HPO4 e 124 mg de piridoxal-5'-fosfato em 1 L de água destilada. O tampão foi utilizado 

sem prévia esterilização. 

 

Tampão Tris-HCl (100 mM, pH 8-9): Em um frasco béquer de 2 L foram adicionados 

12,1 g de tris(hidroximetil)aminometano (TRIS) em 1 L de água destilada e o pH  foi ajustado 

com HCl concentrado. O tampão foi utilizado sem prévia esterilização. 

 

Tampão K-Pi (100 mM, pH 7): Em um frasco béquer de 2 L foram adicionados 2,14 g 

K2HPO4 and 1,05 g KH2PO4 em 1 L de água destilada. O tampão foi utilizado sem prévia 

esterilização. 

 

3.3 Otimização da síntese da nonano-2,6-diona 

 

3.3.1 Síntese do 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila 

 

Método 1: Em  um balão de fundo redondo de 100 mL foram adicionados o 3-oxo-

hexanoato de metila (14,4 g, 100 mmol) e K2CO3 (1,4 g, 10 mmol) e submetidos à  agitação 

em sistema de refluxo (21ºC). Em seguida foi adicionada a but-3-en-2-ona recém destilada 

(8,3 mL, 120 mmol) gota a gota. A reação foi monitorada por CCD e, após o período 

reacional, HCl 1 M (20 mL) foi adicionado e a realizou-se a extração com AcOEt (2 x 20 
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mL), adicionou-se Na2SO4 anidro, filtrou-se, concentrou-se em rotaevaporador para a 

obtenção de 20,28 g (95% rendimento do extrato bruto) de um óleo amarelo pálido.  

Método 2: Em balão de fundo redondo de 100 mL foram adicionados o 3-oxo-

hexanoato de metila (14,4 g, 100 mmol), CeCl3 hepta-hidratado (7,5 g, 20 mmol) e NaI (1,5 g, 

10 mmol) e submetidos à agitação magnética em emperatura ambiente. Em seguida foi 

adicionada a but-3-en-2-ona recém destilada (8,3 mL, 120 mmol). A reação foi monitorada 

por CCD e, após 16 h, a reação foi diluída em MTBE (20 mL), e extraída por pressão em 

sílica gel flash com MTBE (2 x 20 mL). À fase orgânica obtida adicionou-se Na2SO4 anidro, 

filtrou-se, concentrou-se em rotaevaporador para a obtenção de 20,39 g (95% rendimento do 

extrato bruto) de óleo amarelo pálido.  O produto, 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila, foi 

caracterizado por RMN e por espectrometria de massas (CG-EM). 

 

C11H18O4, 214,26 g mol
-1

; RMN de
 1

H (300 MHz,CDCl3) δ (ppm) = 

0.89 (t, 3H  J = 7,5 Hz),1,59 (dd, 2H, J1  = 14,6 e 7,5 Hz), 2,02-2,13 

(m, 5H), 2,45-2,54 (m, 4H), 3,52 (t, 1H, J = 7,2 Hz), 3,71 (s, 1H); 

RMN de
 13

C (75 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 13,6, 17,0, 21,8, 29,9, 40,4, 

43,9, 52,3, 52,4, 57,2, 170,0, 205,0, 207,5; EM (IE, 70 eV) m/z = 183, 144, 112, 84, 71, 55, 

43. 

 

3.3.2 Triagem com lipases e esterases para hidrólise do 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila 

 

Diferentes lipases e esterases (1 mg) comerciais ou obtidas da coleção enzimática 

disponível no Laboratório do Prof. Dr. Wolfgang Kroutil (Graz, Áustria) foram reidratadas 

em um frasco Eppendorf de 2 mL contendo tampão fosfato KH2PO4/K2HPO4 (500 µL, pH 7, 

100 mM) e o 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila (50 mM) foi adicionado e incubado em 

agitador orbital durante 24 h (30 ºC, 120 rpm). Após este período finalizou-se a reação com a 

adição cuidadosa de HCl 1 M (200 µL), agitou-se em Vortex e extraiu-se com AcOEt (2 x 500 

µL), adicionou-se MgSO4 anidro e analisou-se o extrato por CG-FID (Esquema 19). 
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Esquema 19 - Hidrólise do 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila por lipases e esterases seguida por 

descaboxilação.  

 

 

3.3.3 Hidrólise e descarboxilação do 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila por esterase de 

fígado de porco  

 

A esterase de fígado de porco (PLE) (1 mg) foi reidratada em frascos tipo vials de 4 

mL contendo solução saturada de NaHCO3 (500 µL) e diferentes concentrações de 2-butiril-5-

oxo-hexanoato de metila (50, 100, 200, 800, 1200, 1600 e 2400 mM) foram adicionados em 

cada frasco reacional. Os vials foram fechados com septo contendo uma agulha para liberar o 

CO2 formado durante a reação e foram incubados em agitador orbital durante 24 h (30 ºC, 120 

rpm). Após este período, finalizou-se a reação com a adição cuidadosa de HCl 6 M (200 µL) e 

agitou-se em Vortex. A mistura foi transferida para frascos Eppendorf de 2 mL, extraiu-se 

com AcOEt (2 x 500 µL), adicionou-se MgSO4 anidro e analisou-se o extrato por CG-FID. 

 

3.3.3.1 Hidrólise e descarboxilação do 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila por isoenzimas da 

esterase de fígado de porco  
 

As seis isoenzimas da esterase de fígado de porco, denominadas PLE 1-6, foram 

avaliadas para a hidrólise e descarboxilação do 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila. Cada 

isoenzima (1 mg) foi reidratada em frasco tipo vial de 4 mL contendo solução saturada de 

NaHCO3 (500 µL) e 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila (171 mg, 0,80 mmol, 1600 mM) foi 

adicionado em cada frasco reacional. Os vials foram fechados com septo contendo uma 

agulha para liberar o CO2 formado durante a reação e foram incubados em agitador orbital 

durante 24 h (30 ºC, 120 rpm). Após este período, finalizou-se a reação com a adição 

cuidadosa de HCl 6 M (200 µL) e agitou-se em Vortex. A mistura foi transferida para frascos 

Eppendorf de 2 mL, extraiu-se com AcOEt (2 x 500 µL), adicionou-se MgSO4 anidro e 

analisou-se o extrato por CG-FID. 
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3.3.3.2 Procedimentos para as análises de RMN de 
13

C para as reações com a esterase de 

fígado de porco 

 

Análise da hidrólise do 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila por esterase de fígado de 

porco: A esterase de fígado de porco (1 mg) foi reidratada em frasco tipo vial de 4 mL 

contendo solução saturada de NaHCO3 (500 µL) e 5-oxo-hexanoato de metila (171 mg, 0,80 

mmol, 1600 mM) foi adicionado. O vial foi fechado com septo contendo uma agulha para 

liberar o CO2 formado durante a reação e foi incubado em agitador orbital durante 24 h (30 

ºC, 120 rpm). Após este período, uma alíquota de 160 µL de reação foi solubilizada em 640 

µL de metanol deuterado. A amostra foi filtrada em pipeta Pasteur contendo algodão e 

transferida para tubo de RMN. O espectro de RMN de
 13

C foi registrado com 1024 scans. 

 

Análise dos padrões dos compostos por RMN de
 13

C: Para que a análise dos padrões 

dos compostos em RMN de
 13

C fosse realizada com aproximadamente o mesmo teor de água 

obtido nas amostras de reação com esterase de fígado de porco, os padrões de 2-butiril-5-oxo-

hexanoato de metila e nonano-2,6-diona foram preparados com a adição de 20 µL de cada 

composto solubilizado em metanol deuterado (640 µL) contendo 160 µL de água destilada. 

Na análise da solução saturada de NaHCO3, 160 µL da solução foi solubilizada em 640 µL de 

metanol deuterado e a amostra foi filtrada em pipeta Pasteur contendo algodão e transferida 

para tubo de RMN. Os espectros de RMN de 
13

C foram registrados com 1024 scans.  

 

3.3.4 Síntese da nonano-2,6-diona em escala preparativa  

 

A esterase de fígado de porco (12 mg) foi reidratada em frasco de Erlernmeyer de 250 

mL contendo solução saturada de NaHCO3 (6 mL) e  2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila (2,0 

g, 1,6 M) foi adicionado. O frasco foi recoberto com folha de papel alumínio e incubado em 

agitador orbital durante 24 h (30 ºC, 120 rpm). A reação foi monitorada por CCD e, após o 

período reacional, finalizou-se a reação com a adição cuidadosa de HCl 6 M (2,35 mL), 

transferiu-se a reação para tubos Falcon de 50 mL e extraiu-se com MTBE (2 x 15 mL), com 

subsequente centrifugação após cada extração (10 min, 4 ºC, 4000 rpm). As fases orgânicas 

foram combinadas e adicionou-se Na2SO4 anidro, filtrou-se e evaporou-se o solvente em 

rotaevaporador para a obtenção de 1,42 g (97% rendimento do extrato bruto) de um óleo 

incolor da nonano-2,6-diona. O produto, nonano-2,6-diona, foi caracterizado por RMN e por 

espectrometria de massas (CG-EM). 
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C9H16O2, 156,23 g mol
-1

; RMN de
 1

H (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 

0,90 (t, 3H, J = 7,5 Hz), 1,50-1,66 (m, 2H), 1,77-1,92 (m, 2H), 2,13 

(s, 3H), 2,30-2,52 (m, 6H); EM (IE, 70 eV) m/z = 128, 113, 99, 84, 70, 57, 42. 

 

3.4 Reações de biotransformação por transaminases 

 

3.4.1 Transformação e expressão heteróloga das transaminases em E. coli  

 

Mediu-se 50 µL de suspensão de células de Escherichia coli BL21(DE3) (células 

competentes) e 50 ng de plasmídeos contendo os genes que codificam a produção das enzimas 

transaminases e foram incubados em frascos Eppendorf de 2 mL em banho de gelo durante 30 

min. Em seguida, as amostras foram incubadas em agitador orbital durante 1 min (42 ºC, 300 

rpm) e submetidas novamente ao resfriamento em gelo durante 5 min. Foram adicionados 900 

µL de meio LB e as amostras foram incubadas em agitador orbital durante 1 h (37 ºC, 300 

rpm).  

A suspensão obtida foi inoculada em placas de Petri contendo meio sólido LB e 

ampicilina (100 µg/mL) e incubada em estufa por 24 h (30 ºC). A solução de bactérias foi 

preparada com a inoculação das colônias cultivadas na placa contendo o antibiótico em tubos 

Falcon de 50 mL contendo 10 mL de meio LB e ampicilina (100 µg/mL) e incubadas em 

agitador orbital durante 24 h (30 ºC, 120 rpm) para o crescimento da bactéria. 

 

3.4.1.1 Condições de expressão 

 

  Mediu-se 3 mL da solução de bactéria recém preparada contendo os plasmídeos das 

transaminases e foram inoculadas em frascos de Erlernmeyer de 1 L contendo 300 mL de 

meio TB e ampicilina (100 µg/mL) e incubados em agitador orbital (30 ºC, 120 rpm) até 

obtenção de densidade óptica (DO) de aproximadamente 1. Após DO = 1 foram adicionados 

os indutores apropriados para cada plasmídeo (1 mM de isopropil-β-D-1-tiogalactosídeo 

(IPTG) ou 0,2 µg/mL de anidrotetraciclina (AHT)) (Tabela 3) e a cultura foi incubada em 

agitador orbital por 24 h (20 ºC, 120 rpm). Após o período de indução enzimática as células 

foram centrifugadas (20 min, 14 ºC, 4000 rpm). Após a centrifugação o sobrenadante foi 

descartado e os pellets obtidos foram suspensos em 30 mL de tampão para ressuspensão das 
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transaminases (seção 3.2) e esta suspensão foi utilizada para a preparação das células 

liofilizadas e os extratos livres de células.  

 

3.4.1.2 Liofilização das células 

 

Aproximadamente 20 mL da suspensão de células obtidas foram transferidas para um 

balão de fundo redondo de 250 mL e submetidas ao congelamento através da rotação do 

frasco em banho de nitrogênio. Em seguida, as células congeladas foram submetidas à 

liofilização durante 12 h. As células liofilizadas foram preservadas em refrigeração em 4ºC. 

 

3.4.1.3 Preparação do extrato livre de células 

 

Mediu-se 10 mL da suspensão de células e foram adicionadas em um tubo Falcon de 

50 mL contendo 10 mL de tampão para ressuspensão das transaminases (seção 3.2) e lisozima 

(1 mg/mL) e incubado em agitador orbital durante 30 min (30 ºC,  120 rpm). O tubo foi 

resfriado em gelo por 10 min e as células foram lisadas por ultrassonicação (pulso de 2 s, 

pausa de 4 s, amplitude de 20%, tempo total de pulsos de 2 min 30 s = 75 ciclos) e 

centrifugadas durante 30 min (16.000 rpm). O sobrenadante foi transferido para um balão de 

fundo redondo de 250 mL e submetido ao congelamento através da rotação do frasco em 

banho de nitrogênio. O extrato livre de célula resultante foi submetido à liofilização durante 

12 h. As atividades de E. coli BL21(DE3) contendo as transaminases expressas 

heterologamente para a oxidação da (R)- ou (S)-feniletanamina estão apresentadas na Tabela 

3. 

 

Tabela 3 - Atividade de E. coli BL21(DE3) contendo as transaminases expressas heterologamente. 

Microrganismo fonte Indutor Seletividade Atividade das 

células (U/mg) 

Atividade dos extrato 

livre de células (U/mg) 

Bacillus megaterium  AHT (S) 0,14 0,14 

Arthrobacter citreus  AHT (S) 0,06 0,08 

Chromobacterium violaceum IPTG (S) 5,25 5,90 

Arthrobacter sp. IPTG (R) 0,74 0,77 

Aspergillus terreus  IPTG (R) 0,43 0,33 

Neosartorya fischeri IPTG (R) 0,46 0,38 

Teste de atividade: células ou extratos livres de células de E. coli liofilizados contendo as TAs expressas (20 

mg/mL), PLP (1 mM), piruvato de sódio (100 mM) em tampão K-Pi (500 µL, pH 7, 100 mM) incubado por 30 
min (700 rpm,30 ºC). (R)- ou (S)-feniletanamina (100 mM) foi adicionado e a reação finalizada com NaOH 1 N 

depois de 1, 2 e 3 min. 
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3.4.2 Aminação redutiva assimétrica da nonano-2,6-diona por transaminases - Sistema 

Ala-DH  
 

As células ou extratos livres de células de E. coli contendo as transaminases expressas 

(10 mg) foram reidratados em frascos Eppendorf de 2 mL contendo tampão K-Pi 

(KH2PO4/K2HPO4, 500 µL, pH 7,0, 100 mM), PLP (1 mM), NAD
+ 

(1 mM), formiato de 

amônio (150 mM), formato desidrogenase (FDH) (11 U) e Ala-DH (12 U), D- ou L-alanina 

(250 mM) (para transaminases (R)- e (S)-seletivas, respectivamente) e incubados em agitador 

orbital (20 min, 30 ºC, 120 rpm). Em seguida, a nonano-2,6-diona (3,9 mg, 0,025 mmol, 50 

mM) foi adicionada e a reação foi incubada em agitador orbital durante 24 h (30 ºC, 120 rpm). 

Após este período, finalizou-se a reação com a adição de solução saturada de Na2CO3 (200 

µL), agitou-se em Vortex e extraiu-se com MTBE contendo n-decano (10 mM) como padrão 

interno (2 x 500 µL), adicionou-se MgSO4 anidro e analisou-se o extrato por CG-FID. 

 

3.4.3 Aminação redutiva assimétrica da nonano-2,6-diona por transaminases - Sistema 

tampão isopropilamina 

 

As células ou extratos livres de células de E. coli contendo as transaminases expressas 

(10 mg) foram reidratados em frascos Eppendorf de 2 mL contendo tampão isopropilamina 

(500 µL, pH 8,0, 100 mM) e PLP (1 mM) e incubados em agitador orbital (20 min, 30 ºC, 120 

rpm). Em seguida a nonano-2,6-diona (3,9 mg, 0,025 mmol, 50 mM) foi adicionada e a reação 

foi incubada em agitador orbital durante 24 h (30 ºC, 120 rpm). Após este período, finalizou-

se a reação com a adição de solução saturada de Na2CO3 (200 µL), agitou-se em Vortex e 

extraiu-se com MTBE contendo n-decano (10 mM) como padrão interno (2 x 500 µL), 

adicionou-se MgSO4 anidro e analisou-se o extrato por CG-FID. 

 

3.4.4 Diferentes condições para a aminação redutiva assimétrica da nonano-2,6-diona por 

transaminases  

 

  Os mesmos procedimentos descritos nas Seções 3.4.2 e 3.4.3 foram utilizados para a 

biotransformação com diferentes concentrações da nonano-2,6-diona. Foram utilizados 

maiores concentrações de nonano-2,6-diona (100 e 200 mM) para o sistema Ala-DH. 

Enquanto que para o sistema com tampão isopropilamina utilizou-se maiores concentrações 

para o tampão isopropilamina (200 e 250 mM) para maior concentração de nonano-2,6-diona 

(100 e 200 mM, respectivamente). 
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3.4.5 Síntese da (R)- e (S)-2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina em escala preparativa  

 

Células de E. coli contendo a transaminase (R)-seletiva de Arthrobacter sp. e (S)-

seletiva de A. citreus (320 mg) foram reidratadas separadamente em tubos Falcon de 50 mL 

contendo tampão isopropilamina (16 mL, pH 8,0, 100 mM) e PLP (1 mM) e incubadas em 

agitador orbital (20 min, 30 ºC, 120 rpm). Em seguida, a nonano-2,6-diona (0,5 g, 3,2 mmol, 

200 mM) foi adicionada e a reação foi incubada em agitador orbital durante 24 h (30 ºC, 120 

rpm, 24 h). A reação foi monitorada por CCD e, após o período de 24 h, finalizou-se a reação 

com a adição de solução saturada de Na2CO3 (6,4 mL), agitou-se em Vortex e extraiu-se com 

éter dietílico (2 x 15 mL) com subsequente centrifugação após cada extração (10 min, 4 ºC, 

4000 rpm). As fases orgânicas foram combinadas, adicionou-se Na2SO4 anidro, filtrou-se e 

evaporou-se cuidadosamente em rotaevaporador (35 ºC, 650 mbar). As (R)- e (S)-2-metil-6-

propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridinas foram purificadas por cromatografia em coluna utilizando 

sílica gel flash e como eluente pentano e éter (1:1). Após purificação de duplicatas das 

reações foram obtidos 275 mg e 262 mg de um líquido amarelo claro de (R)- e (S)-2-metil-6-

propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina (31% e 29% de rendimento isolado, respectivamente). A 2-

metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina foi caracterizada por RMN e por espectrometria de 

massas (CG-EM). 

 

C9H17N, 139,24g mol
-1

;
 
RMN de 

1
H (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 0,90 

(t, 3H, J = 7,2 Hz), 1,21 (d, 3H, J = 6,9 Hz), 1,31-1,60 (m, 4H), 1,68-

1,74 (m, 2H), 1,94-2,14 (m, 4H), 3,37-3,45 (m, 1H); RMN de
 13

C (75 

MHz, CDCl3) δ (ppm) = 14,0, 18,7, 20,4, 23,5, 28,4, 29,4, 43,3, 53,1, 170,3; EM (IE, 70 eV) 

m/z = 139, 124, 111, 96, 83, 70, 55, 41. 

 

3.5 Reações de biotransformação por imina redutases 

 

3.5.1 Redução assimétrica da 2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina por imina 

redutases  

 

As enzimas imina redutases empregadas neste trabalho foram expressas 

heterologamente em células de Escherichia coli BL21(DE3) de acordo com procedimento 

previamente descrito por Velikogne (2015).
49
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O extrato livre de células de E. coli contendo as imina redutases expressas (1 mg) 

foram reidratados em frascos Eppendorf de 2 mL contendo tampão Tris-HCl (475 µL, pH 7,5, 

100 mM) ou K-Pi (KH2PO4/K2HPO4, 475 µL, pH 6,0, 100 mM), NADP
+
 (1 mM) e extrato 

livre de células de E. coli liofilizado contendo a álcool desidrogenase expressas de  

Lactobacillus brevis (Lb-ADH) (2 mg) (Tabela 4). Em seguida, a 2-metil-6-propil-2,3,4,5-

tetra-hidropiridina (3,5 mg, 0,025 mmol, 50 mM) e  isopropanol (25 µL, 5% v/v) foram 

adicionados e a reação foi incubada em agitador orbital durante 24 h (30 ºC, 120 rpm) 

(Esquema 20). Após este período, finalizou-se a reação com a adição de solução saturada de 

Na2CO3 (200 µL), agitou-se em Vortex e extraiu-se com MTBE contendo n-decano (10 mM) 

como padrão interno (2 x 500 µL), adicionou-se MgSO4 anidro e analisou-se o extrato por 

CG-FID. 

 

Tabela 4 - Informação das iminas redutases empregadas na triagem para a biotransformação da 2-metil-6-propil-

2,3,4,5-tetra-hidropiridina. 

Código 

IRED 

Enzima Microrganismo fonte Tampão 

A (R)-IRED M4ZRJ3 Streptomyces sp. GF3587 Tris-HCl 

B (R)-IRED Q1EQE0 Streptomyces kanamyceticus Tris-HCl 

C (R)-IRED W7VJL8 Micromonospora sp. M42 Tris-HCl 

D (R)-IRED V7GV82 Mesorhizobium sp. L2C089B000 Tris-HCl 

E (R)-IRED J7LAY5 Nocardiopsis alba (cepa ATCC BAA-2165/BE74) Tris-HCl 

F (R)-IRED V6KA13 Streptomyces niveus NCIMB 11891 K-Pi 

G (R)-IRED L8EIW6 Streptomyces rimosus subesp. rimosus ATCC 10970 K-Pi 

H (R)-IRED I8QLV7 Frankia sp. QA3 K-Pi 

I (S)-IRED M4ZS15 Streptomyces sp. GF3546  Tris-HCl 

J (S)-IRED D2PR38 Kribbella flavida (cepa DSM 17836) Tris-HCl 

K (S)-IRED D2AWI4 Streptosporangium roseum (cepa ATCC 12428) Tris-HCl 

L (S)-IRED K0F8R0 Nocardia brasiliensis ATCC 700358 Tris-HCl 

M (S)-IRED K0K4C6 Saccharothrix espanaensis (cepa ATCC 51144) Tris-HCl 

N (S)-IRED J7YM26 Bacillus cereus BAG3X2-2 K-Pi 

 

 

Esquema 20 - Sistema de regeneração do cofator NADH para a redução assimétrica da 2-metil-6-propil-2,3,4,5-

tetra-hidropiridina por imina redutases. 
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3.5.2 Síntese da γ-coniceína 

 

3.5.2.1 Síntese do (5-oxo-octil)carbamato de terc-butila 

 

Em balão de fundo redondo em atmosfera de argônio e banho de nitrogênio líquido e 

acetona (-78 ºC) contendo 88 mL de THF foi adicionada a N-Boc-δ-valerolactama (4,42 g, 

22,2 mmol) e submetidos à agitação magnética. Com o auxílio de uma agulha e seringa, o 

reagente de Grignard, (2 M em solução de THF, 13,3 mL), foi adicionado gota-a-gota ao 

sistema. A mistura permaneceu em agitação magnética durante 6 h em -60 ºC (Esquema 21). 

A reação foi monitorada por CCD e, após a finalização, foi elevada à temperatura ambiente. 

Em seguida, adicionou-se HCl 1 M  até pH 1-2, extraiu-se  com CH2Cl2 (3 x 50 mL), 

adicionou-se Na2SO4 anidro, filtrou-se e  evaporou-se o solvente em rotaevaporador para 

obtenção de 5,98 g do extrato bruto. O extrato foi purificado por cromatografia em coluna 

utilizando sílica gel flash e como eluente AcOEt e éter de petróleo (4:1) para a obtenção de 

1,96 g (34% de rendimento isolado) de um óleo incolor de (5-oxo-octil)carbamato de terc-

butila. O produto foi caracterizado por RMN e por espectrometria de massas (CG-EM). 

 

Esquema 21 - Síntese do (5-oxo-octil)carbamato de terc-butila. 

 

 

C13H25NO3, 243,35 g mol
-1

; RMN de
 1

H (300 MHz, CDCl3) 

δ (ppm) = 0,89 (t, 3H, J = 7,5 Hz), 1,42 (s, 9H), 1,44-1,67 

(m, 6H), 2,30 – 2,47 (m, 4H), 3,09 (dd, 2H, J = 12,8 e 6,6 Hz), 4,59 (br, 1H); RMN de
 13

C (75 

Hz, CDCl3,) δ (ppm) = 13,8, 17,4, 20,8, 28,5, 29,6, 40,2, 42,2, 44,8, 79,2, 156,1, 211,1; EM 

(EI, 70 eV) m/z = 187, 170, 142, 127, 115, 100, 83, 71, 57, 41. 
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3.5.2.2 Desproteção do (5-oxo-octil)carbamato de terc-butila e ciclização intramolecular 

para a síntese da γ-coniceína 

 

Em balão de fundo redondo contendo TFA (8 mL) foi solubilizado o (5-oxo-

octil)carbamato de terc-butila (1,96 g, 8,1 mmol). A reação foi mantida em agitação 

magnética por 4 h em temperatura ambiente e monitorada por CCD. Em seguida resfriou-se a 

reação a 0 ºC, adicionou-se NaOH (20% v/v) até pH 14, extraiu-se com éter etílico (4 x 25 

mL) (Esquema 22). A fase orgânica foi transferida para um balão de fundo redondo com duas 

bocas e submetida à agitação magnética em 0 ºC e HCl gasoso foi borbulhado no sistema 

(transferido através de uma mangueira de um frasco contendo HCl concentrado) (Figura 6). O 

produto de precipitação obtido foi filtrado em aparato de filtro sinterizado conectado a vácuo 

para um balão de fundo redondo de 100 mL, diluído em água, submetido ao congelamento 

através da rotação do frasco em banho de nitrogênio e liofilizado durante 12 h. O produto 

liofilizado foi obtido em 0,134 g (10% de rendimento) como um líquido marrom claro do 

hidrocloreto de γ-coniceínio. 

 

Esquema 22 - Desproteção do (5-oxo-octil)carbamato de terc-butila para síntese da γ-coniceína. 

 

 

C8H16ClN, 161,7 g mol
-1

; RMN de
 1

H (300 MHz, CD3OD) δ (ppm) =  0,99 

(t, 3H, J = 7,2 Hz), 1,63-1,76 (m, 2H), 1,79-1,93 (m, 4H), 2,59-2,64 (m, 

2H), 3,64 (t, 2H, J = 5,7 Hz); RMN de
 13

C (75 MHz, CD3OD) δ (ppm) = 

13,7,17,6, 20,2, 20,3, 40,9, 45,8; EM (IE, 70 eV) m/z = 125, 110, 97, 82, 70, 55, 41. 
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Figura 6 - Sistema utilizado para a precipitação da  γ-coniceína como sal hidrocloreto. 

 

 

 3.5.3 Redução assimétrica da γ-coniceína por imina redutases  

 

O extrato livre de células de E. coli contendo as imina redutases expressas (1 mg) foi 

reidratado em frasco Eppendorf de 2 mL contendo tampão Tris-HCl (475 µL, pH 7,5, 100 

mM) ou K-Pi (KH2PO4/K2HPO4, 475 µL, pH 6,0, 100 mM), NADP
+
 (1 mM) e Lb-ADH (2 

mg) (Tabela 4). Em seguida, o hidrocloreto de γ-coniceínio (4,0 mg, 0,025 mmol, 50 mM) e  

isopropanol (25 µL, 5% v/v) foram adicionados e a reação foi incubada em agitador orbital 

durante 24 h (30 ºC, 120 rpm). Após este período finalizou-se a reação com a adição de 

solução saturada de Na2CO3 (200 µL), agitou-se em Vortex e extraiu-se com MTBE contendo 

n-decano (10 mM) como padrão interno (2 x 500 µL), adicionou-se MgSO4 anidro e analisou-

se o extrato por CG-FID. 

 

3.5.4 Transformação e expressão heteróloga das IREDs e Lb-ADH em E. coli 

 

3.5.4.1 Transformação dos plasmídeos contendo os genes das IREDs e ADH em E. coli 

 

Mediu-se 50 µL de suspensão de células de Escherichia coli BL21(DE3) (células 

competentes), 50 ng de plasmídeos contendo os genes que codificam a produção das enzimas 

IREDs e 50 ng de plasmídeos contendo os genes que codificam a produção da enzima ADH 

de L. brevis e foram incubados em frascos Eppendorf de 2 mL em banho de gelo durante 30 
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min. Em seguida, as amostras foram incubadas em agitador orbital (1 min, 42 ºC, 300 rpm) e 

submetidas a resfriamento em gelo durante 5 min. Foram adicionados 900 µL de meio LB e 

as amostras foram novamente incubadas em agitador orbital durante 1 h (37 ºC, 300 rpm). A 

suspensão foi inoculada em placas de Petri contendo meio sólido LB, ampicilina (100 µg/mL) 

e canamicina (50 µg/mL) e incubada em estufa durante 24 h (30 ºC). A solução de bactérias 

foi preparada com a inoculação das colônias cultivadas na placa contendo o antibiótico em 

tubos Falcon de 50 mL contendo 10 mL de meio LB, ampicilina (100 µg/mL) e canamicina 

(50 µg/mL) e incubadas em agitador orbital durante 24 h (30 ºC, 120 rpm) para o crescimento 

da bactéria. 

 

3.5.4.2 Condições de expressão 

 

Mediu-se 3 mL da solução de bactéria recém preparada contendo os plasmídeos das 

imina redutases foram inoculadas em frascos de Erlernmeyer de 1 L contendo 300 mL de 

meio TB, ampicilina (100 µg/mL), canamicina (50 µg/mL) e MgCl2 (1 mM) e incubados em 

agitador orbital (30 ºC, 120 rpm) até obtenção de densidade óptica (DO) de aproximadamente 

1. Após DO = 1 foram adicionados os indutores (1 mM de IPTG e 0,2 µg/mL de 

anidrotetraciclina) e a cultura foi incubada em agitador orbital durante  24 h (20 ºC, 120 rpm). 

Após o período de indução enzimática as células foram centrifugadas (20 min, 14 ºC, 4000 

rpm). Após a centrifugação o sobrenadante foi descartado e os pellets obtidos foram 

suspensos em 30 mL de tampão Tris-HCl (pH 7,5, 100 mM).  Aproximadamente 20 mL da 

suspensão de células obtidas foram transferidas para um balão de fundo redondo de 250 mL e 

submetidas ao congelamento através da rotação do frasco em banho de nitrogênio. Em 

seguida, as células congeladas foram submetidas à liofilização durante 12 h.  

 

3.6 Cascatas enzimáticas  

 

3.6.1 Síntese multienzimática da diidropinidina utilizando TAs e IREDs + Lb-ADH co-

expressas 

 

Células de E. coli contendo a TA expressa de Arthrobacter sp. (10 mg) e células de E. 

coli contendo a IRED E de Nocardiopsi alba e ADH de L. brevis co-expressas (10 mg) foram 

reidratados em frasco de Eppendorf de 2 mL contendo tampão isopropilamina (475 µL, pH 8, 

300 mM) e PLP (1 mM). A reação foi mantida em agitação orbital (20 min, 30 ºC, 120 rpm) 
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e, em seguida, 50, 100 ou 200 mM de nonano-2,6-diona e isopropanol (25 µL, 5% v/v) foram 

adicionados e incubados em agitação orbital durante 24 h (30 ºC, 120 rpm). Após este 

período, finalizou-se a reação com a adição de solução saturada de Na2CO3 (200 µL), agitou-

se em Vortex e extraiu-se com MTBE contendo n-decano (10 mM) como padrão interno (2 x 

500 µL), adicionou-se MgSO4 anidro e analisou-se o extrato por CG-FID. O mesmo 

procedimento foi realizado para a reação multienzimática contendo as células de E. coli 

contendo a TA expressa de A. citreus sp. e células de E. coli contendo a IRED D de 

Mesorhizobium e ADH de L. brevis co-expressas. 

 

3.6.2 Avaliação das reações secundárias promovidas pela enzima ADH  

 

3.6.2.1 Biotransformação da nonano-2,6-diona por ADH em tampão Tris-HCl 

 

Extrato livre de células de E. coli contendo a ADH expressa de L. brevis (1 mg) foi 

reidratado em frasco de Eppendorf de 2 mL contendo tampão Tris-HCl (475 µL, pH 7,5, 100 

mM) e PLP (1 mM).  Nonano-2,6-diona (3,9 mg, 0,025 mmol, 50 mM)  e isopropanol (25 µL, 

5% v/v) foram adicionados e incubados em agitação orbital durante 24 h (30 ºC, 120 rpm). 

Após este período, finalizou-se a reação com a adição de solução saturada de Na2CO3 (200 

µL), agitou-se em Vortex e extraiu-se com MTBE contendo n-decano (10 mM) como padrão 

interno (2 x 500 µL), adicionou-se MgSO4 anidro e analisou-se o extrato por CG-FID. 

 

3.6.2.2 Biotransformação da nonano-2,6-diona por ADH em tampão isopropilamina 

 

Células de E. coli  contendo a IRED D de Mesorhizobium e ADH de L. brevis co-

expressas (10 mg) foram reidratadas em frascos de Eppendorf de 2 mL contendo tampão 

isopropilamina (475 µL, pH 8, 300 mM) e PLP (1 mM).  Nonano-2,6-diona (3,9 mg, 0,025 

mmol, 50 mM)  e isopropanol (25 µL, 5% v/v) foram adicionados e incubados em agitação 

orbital durante 24 h (30 ºC, 120 rpm). Após este período, finalizou-se a reação com a adição 

de solução saturada de Na2CO3 (200 µL), agitou-se em Vortex e extraiu-se com MTBE 

contendo n-decano (10 mM) como padrão interno (2 x 500 µL), adicionou-se MgSO4 anidro e 

analisou-se o extrato por CG-FID. 
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3.6.2.3 Biotransformação da nonano-2,6-diona por ADH em tampão Tris-HCl em escala 

preparativa 

 

Extrato livre de células de E. coli liofilizado contendo a ADH expressa de L. brevis 

(50 mg) foi reidratado em um tubo Falcon de 50 mL contendo tampão Tris-HCl (9 mL, pH 

7,5, 100 mM) e NADP
+
 (1 mM). A nonano-2,6-diona (156 mg, 1 mmol, 100 mM) 

solubilizada em isopropanol (1 mL) foi adicionada e a reação incubada durante 24 h (30 ºC, 

120 rpm). A reação foi monitorada por CCD e, após o período reacional, finalizou-se a reação 

com a adição de NaCl (5 g), agitou-se em Vortex e extraiu-se com AcOEt (4 x 10 mL). As 

fases orgânicas foram combinadas, adicionou-se Na2SO4 anidro, filtrou-se e evaporou-se em 

rotaevaporador para a obtenção de 144 mg de extrato bruto como um líquido incolor. O 

extrato foi purificado por cromatografia em coluna utilizando sílica gel flash e como eluente 

hexano e AcOEt (4:1) para a obtenção de 81 mg (51% de rendimento isolado) de um líquido 

incolor de 8-hidroxinonan-4-ona.  

 

3.6.3 Síntese multienzimática da diidropinidina utilizando TAs e IREDs + Lb-ADH co-

expressas em escala preparativa 

 

Células de E. coli contendo a TA expressa de Arthrobacter sp. (1,28 g) e células de E. 

coli contendo a IRED E de Nocardiopsi alba  e ADH de L. brevis co-expressas (1,28 g) foram 

reidratadas frascos Erlenmeyer de 200 mL contendo tampão isopropilamina (61 mL, pH 8, 

300 mM) e PLP (1 mM). A reação foi mantida em agitação orbital (20 min, 30 ºC, 120 rpm) 

e, em seguida, nonano-2,6-diona (1 g, 6,4 mmol, 100 mM)  e isopropanol (3,2 mL, 5% v/v) 

foram adicionados e incubados em agitação orbital durante 24 h (30 ºC, 120 rpm). A reação 

foi monitorada por CCD e, após o período de 24 h, finalizou-se a reação com a adição de 

solução saturada de Na2CO3 (25 mL), agitou-se em Vortex e extraiu-se com éter dietílico (3 x 

20 mL) com subsequente centrifugação após cada extração (10 min, 4 ºC, 4000 rpm). As fases 

orgânicas foram combinadas, adicionou-se Na2SO4 anidro, filtrou-se e evaporou-se 

cuidadosamente em rotaevaporador (35 ºC, 650 mbar) para obtenção de 0,96 g de um líquido 

amarelo claro de extrato bruto contendo a (2R,6S)-diidropinidina. O mesmo procedimento foi 

realizado para reação multienzimática entre as células de E. coli contendo a TA expressa de A. 

citreus sp. e células de E. coli contendo a IRED D de Mesorhizobium e ADH de L. brevis co-

expressas para obtenção de 0,87 g de um líquido amarelo claro de extrato bruto contendo a 

(2S,6R)-diidropinidina. 
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3.6.3.1 Precipitação do hidrocloreto de diidropinidinio  

 

 A (2R,6S)-diidropinidina (0,85 g, 6.0 mmol) foi dissolvida em éter etílico (20 mL) em 

um balão de fundo redondo de 100 mL, submetida à agitação magnética a 0 ºC e HCl gasoso 

foi borbulhado no sistema (transferido através de uma mangueira de um frasco contendo HCl 

concentrado) seguindo o mesmo sistema demonstrado na Figura 6. O produto foi filtrado a 

vácuo e o sólido obtido foi armazenado em dessecador durante 12 h. O hidrocloreto de 

(2R,6S)-diidropinidinio foi obtido como um sólido branco em 37% de rendimento. O mesmo 

procedimento foi realizado para a (2S,6R)-diidropinidina (0,72 g, 5,1 mmol) e o hidrocloreto 

de (2S,6R)-diidropinidinio foi obtido como um sólido branco em 40% de rendimento. O 

Esquema 23 ilustra as etapas para a síntese do hidrocloreto de (2R,6S)-diidropinidinio em 

sistema multienzimático. 

 

C9H20ClN, 177,72 g mol
-1

; pf = 239-240 ºC; RMN de 
1
H (300 MHz, 

CD3OD) δ (ppm) = 0,97 (t, 3H, J = 7,2 Hz), 1,23-1,72 (m, 8H), 1,33 (d, 

3H, J = 6.5 Hz), 1,85-1,94 (m, 2H), 1,98-2,04 (m, 1H), 3,02-3,13 (m, 

1H), 3,14-3,23 (m, 1H). RMN de
 13

C (75 Hz, CD3OD) δ (ppm) = 14,1, 19,4, 19,5, 23,4, 29,0, 

31,6, 36,9, 54,9, 58,5. EM (IE, 70 eV) m/z = 141, 126, 98, 70, 56; (2S,6R)-DHP [α]D
20

 = -19,7 

(c 0,5, CHCl3); (2R,6S)-DHP [α]D
20

 = +19,1 (c 0,5, CHCl3).  
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Esquema 23 - Fluxograma ilustrando a síntese multienzimática da diidropidina com transaminase de 

Arthrobacter sp. e IRED E de Nocardiopsi alba em escala preparativa. 

 

3.7 Equipamentos utilizados 

 

 Balança analítica modelo GH-200 da marca AND, pHmetro modelo HI2211 da marca 

Hanna instruments, autoclave vertical modelo 500 EP-Z da marca Varioclav, centrífuga 

modelo CR22N da marca Hitachi, agitadores rotativos Unitron Infors, Vortex modelo Genius 

3 da marca IKA e rotaevaporadores modelo VV2000 da marca Heidolph equipados com 

bombas de vácuo da marca Ilmvac.   
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3.8 Métodos analíticos 

 

3.8.1 Análises por Cromatografia à Gas Acoplada ao Espectrômetro de Massas (CG-EM) 

 

As análises de CF-EM foram realizadas em um cromatógrafo a gas Agilent 7890A 

equipado com coluna capilar Agilent J&W HP-5ms (30 m × 0,25 mm × 0,25 µm) acoplado a 

um espectrômetro de massas Agilent 5975C com detector seletivo de massa (ionização por 

impacto de elétrons, 70 eV, quadrupolo) empregando hélio como fase móvel. Temperatura de 

injeção: 250 °C; razão de injeção (split ratio): 90:1; volume de injeção: 1 µL; fluxo: 0,7 

mL/min; programa do forno: 100 °C durante 0,5 min, 10 °C min até 300 ° C; gama de 

varredura de massas: m/z = 33-400.  

 

3.8.2 Análises por Cromatografia à Gas com detector por ionização de chamas (CG-FID)  

 

3.8.2.1 Análises da descarboxilação do 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila 

 

As análises por CG-FID foram realizadas em um sistema Agilent 7890A GC equipado 

com uma coluna capilar Agilent 19091J-413 HP-5 (30 m × 0,32 mm × 0,25 µm) usando 

hidrogênio como fase móvel. Temperatura de injeção: 300 ºC, razão de injeção (split ratio): 

20:1, volume de injeção: 1 µL; fluxo: 1,0 mL/min; programação do forno: 100 °C por 0,5 

min, 10 °C/min até 300 °C, 300 °C por 0 min; temperatura do detector: 300 °C. Tempos de 

retenção: [nonano-2,6-diona]: 4,7 min, [2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila]: 7,5 min. A 

quantificação da nonano-2,6-diona foi realizada através de curva analítica para o 2-butiril-5-

oxo-hexanoato de metila [A = 0,69007188.c – 0,035141, (R
2
 =0,9998)] e para a nonano-2,6-

diona [A = 0,64722155.c – 0,036942, (R
2
 =0,9998)]. 

 

3.8.2.2 Análises da biotransformação da nonano-2,6-diona 

 

As análises por CG-FID foram realizadas em um sistema Agilent 7890A GC equipado 

com uma coluna capilar Agilent 19091J-413 HP-5 (30 m × 0,32 mm × 0,25 µm) usando 

hidrogênio como fase móvel. Temperatura de injeção: 300 ºC, razão de injeção (split ratio): 

20:1, volume de injeção: 1 µL; fluxo: 1,0 mL/min; programação do forno: 60 °C por 0,5 min, 

10 °C/min até 150 °C, 150 ºC por 0 min, 20 °C/min até 250 °C, 250 °C por 1 min; 

temperatura do detector: 300 °C. Tempos de retenção: [2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-

hidropiridina]: 5,8 min, [nonano-2,6-diona]: 8,2 min. 
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3.8.2.3 Análises da biotransformação da nonano-2,6-diona em fase quiral 

 

As análises por CG-FID foram realizadas em um sistema Agilent 7890A GC equipado 

com uma coluna capilar Varian CP7503 DEX-CB (25 m × 0,32 mm × 0,25 µm) usando hélio 

como fase móvel. Temperatura de injeção: 200 ºC, razão de injeção (split ratio): 50:1, volume 

de injeção: 4 µL; fluxo: 2,0 mL/min; programação do forno: 80 °C por 5 min, 0,5 °C/min até 

90 °C, 90 ºC por 0 min, 20 °C/min até 170 °C, 170 °C por 1 min; temperatura do detector: 

200 °C. Tempos de retenção: [(R)-2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina]: 15,5 min, [(S)-

2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina]: 15,9 min. 

 

3.8.2.4 Análises da biotransformação da 2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina 

 

As análises por CG-FID foram realizadas em um sistema Agilent 7890A GC equipado 

com uma coluna capilar Agilent J&W DB-1701 (25 m × 0,25 mm × 0,25 µm) usando hélio 

como fase móvel. Temperatura de injeção: 250 ºC, razão de injeção (split ratio): 50:1, volume 

de injeção: 1 µL; fluxo: 1,0 mL/min; programação do forno: 60 °C por 1 min, 10 °C/min até 

220 °C, 220 ºC por 1 min; temperatura do detector: 250 °C. Tempos de retenção: [isômeros 

cis da diidropinidina]: 7,1 min, [isômeros trans da epi-diidropinidina]: 7,6 min, [2-metil-6-

propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina]: 7,8 min. 

 

3.8.2.5 Análise da biotransformação da nonano-2,6-diona em sistema multienzimático em 

fase quiral 

 

As análises por CG-FID foram realizadas em um sistema Agilent 7890A GC equipado 

com uma coluna capilar Restek Rt(R)-bDEXse (30 m × 0,32 mm × 0,25 µm) usando 

hidrogênio como fase móvel. Temperatura de injeção: 220 ºC, razão de injeção (split ratio): 

90:1, volume de injeção: 4 µL; fluxo: 2,0 mL/min; programa do forno: 60 °C por 1 min, 20 

°C/min até 75 ºC, 75 ºC por 16 min, 20 °C/min até 200 ºC, 200 ºC por 2 min; temperatura do 

detector: 230 °C. Tempos de retenção: [(2R,6S)-diidropinidina]: 12,0 min, [(2S,6R)-

diidropinidina]: 12,3 min, [(2R,6R)-epi-diidropinidina]: 15,1 min, [(2S,6S)-epi-

diidropinidina]: 16,7 min, [2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina]: 17,7 min, [nonano-

2,6-diona]: 21,6 min. 
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4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1 Otimização da síntese da nonano-2,6-diona 

 

A quimiossíntese de diferentes compostos orgânicos empregados como blocos quirais 

de construção na produção de fármacos e agroquímicos tem sido amplamente estudada. 

Processos nos quais a biocatálise apresenta um papel central têm apresentado a redução de 

sequências reacionais e um aumento nos rendimentos e seletividades.
37

 A investigação da 

síntese do alcaloide piperidínico, diidropinidina, através de sequências biocatalíticas por 

transaminases e imina redutases baseou-se na utilização da dicetona, nonano-2,6-diona, como 

material de partida.  

A síntese da nonano-2,6-diona também foi reportada através da reação de bisenolato 

de lítio com 1-(pirrolidin-1-il)butan-1-ona, seguido por desproteção do grupo carbonílico com 

tratamento de HCl em THF, 
50

 ou através da reação da lactona com reagente de Grignard em 

éter etílico (Figura 7).
48

 Para evitar o uso do reagente de Grignard, que necessita de condições 

reacionais cuidadosas, ou diversas etapas reacionais para proteção do grupo carbonílico, uma 

nova metodologia para a síntese da nonano-2,6-diona foi abordada, através da síntese do 

dicetoéster, 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila, seguido por descarboxilação. 

 

Figura 7 - Metodologias descritas na literatura para a síntese da nonano-2,6-diona. 

  Fonte: Ramon e Yus (1991), Simon et al. (2012). 

 

Na primeira etapa do trabalho foram avaliadas diferentes metodologias para a síntese 

do 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila, bem como para a descarboxilação deste composto 

para a obtenção da nonano-2,6-diona.  
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4.1.2 Síntese do 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila 

 

A primeira metodologia para a síntese do 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila foi 

conduzida via adição de Michael entre but-3-en-2-ona e 3-oxo-hexanoato de metila, para a 

obtenção do dicetoéster, utilizando K2CO3 (Esquema 24, Tabela 5). A presença de dois grupos 

eletro-retiradores em um único carbono, como no caso do 3-oxo-hexanoato de metila, faz com 

que os prótons deste carbono sejam consideravelmente acídicos (pKa 10-15), fazendo com 

que este composto seja enolizado mesmo por bases fracas, como o K2CO3 e facilmente 

alquilados.
51

 

 

Esquema 24 - Síntese do 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila catalisada por K2CO3. 

 
 

Tabela 5 - Condições e resultados para a otimização da síntese do 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila. 

Entrada Tempo de reação (h) T (ºC) K2CO3 (mmol) but-3-en-2-ona c (%) 

1 12  50 1  não destilada 62 

2 3  50 20  não destilada 51 

3a 4  ta 1  destilada 61 

4b 4  ta  1  destilada 77 

Condições reacionais: 3-oxo-hexanoato de metila (10 mmol), but-3-en-2-ona (12 mmol) e K2CO3 submetidos à 

agitação magnética em refluxo, na ausência de solvente; 
a Após 3 h, mais but-3-en-2-ona (200 µL, 2,4 mmol) foi adicionada à reação 
b But-3-en-2-ona foi adicionada gota a gota à reação 

c = conversão determinada por CG-EM. 

ta = temperatura ambiente. 

 

 

Os primeiros experimentos foram realizados a 50 ºC: na Entrada 1 foi realizada a 

reação em tempo mais longo e na Entrada 2 foi reduzido o tempo reacional, com uso de maior 

quantidade de K2CO3 (Entrada 2, Tabela 5) com obtenção de 62% e 51% de conversão, 

respectivamente. Constatou-se durante estes experimentos que a but-3-en-2-ona comercial 

apresentou impurezas, que poderiam aumentar a formação de subprodutos. Desta forma, para 

otimizar a reação e reduzir a formação de  produtos secundários foi realizada a destilação da 

but-3-en-2-ona comercial (Entradas 3 e 4, Tabela 5).  

Uma vez que a reação foi muito exotérmica, realizou-se a adição da but-3-en-2-ona 

gota a gota (Entrada 4, Tabela 5) obtendo-se um melhor controle da temperatura do sistema  
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e, desta forma, observou-se maior conversão (77%) quando comparada à mesma condição 

reacional (Entrada 3, Tabela 5) na qual a but-3-en-2-ona foi completamente adicionada no 

início da reação.  

A adição de compostos 1,3-dicarbonílicos e enonas através da metodologia clássica 

catalisada por bases pode apresentar reações secundárias como condensação intramolecular, 

solvólise do éster, rearranjos e polimerizações. A utilização de catalisadores em condições 

neutras tem apresentado resultados eficientes na formação de ligações C-C. Bartoli et al. 

(1999) apresentaram a utilização de um sistema de CeCl3 . 7 H2O/NaI atuando como eficiente 

ácido de Lewis na formação de ligações C-C.
52

 

Este sistema foi empregado em escala preparativa para a síntese do 2-butiril-5-oxo-

hexanoato de metila através da adição de Michael entre but-3-en-2-ona e 3-oxo-hexanoato de 

metila catalisados por ácido de Lewis. A reação foi realizada empregando-se a but-3-en-2-ona 

destilada com adição gota a gota para evitar a formação de subprodutos (Esquema 25). O uso 

de CeCl3.7 H2O e NaI forneceu após a filtração do material bruto em sílica gel flash, um 

rendimento de 95% e pureza de 95% (Figura 8) (determinado por GC-EM).  

 

Esquema 25 - Síntese do 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila catalisada por CeCl3 e NaI. 

 
 

Esta metodologia apresentou alto rendimento e pureza de forma a evitar a purificação 

dos compostos em cromatografia por coluna, que requer um grande volume de solvente para a 

separação de compostos em larga escala. O catalisador utilizado é barato, não tóxico e é 

estável em meio aquoso e, além disso, o processo reacional foi realizado sem adição de 

solventes e não necessitou altas temperaturas, obtendo-se uma síntese ambientalmente 

amigável.
52

 Assim, esta metodologia foi selecionada para a síntese do 2-butiril-5-oxo-

hexanoato de metila, que foi utilizado após filtração da reação em sílica gel flash. 
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Figura 8 – Cromatograma obtido por CG-EM da síntese do 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila catalisada por 

CeCl3 e NaI. 

 
 
 

4.1.3 Descarboxilação de Krapcho do 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila 

 

Para a obtenção da nonano-2,6-diona foi necessária a descarboxilação do 2-butiril-5-

oxo-hexanoato de metila. A metodologia clássica empregada para este tipo de reação é a 

“descarboxilação de Krapcho”, com a remoção do grupo CO2Me (e não de CO2 como outros 

tipos de descarboxilação), utilizando Cl
-
 em DMSO, pois apesar do cloreto ser um nucleófilo 

fraco, este se torna mais reativo em DMSO, o qual não promove a sua solvatação.
51

 Através 

de uma reação SN2 a metila do éster é substituída pelo cloreto, que em altas temperaturas 

sofre descarboxilação irreversível, e o sub-produto, MeCl, também é liberado na forma de 

gás. Quantidade catalítica de água é necessária ao final da reação para a protonação do 

intermediário ceto-enol (Esquema 26).
51

 

 

Esquema 26 - Mecanismo de descarboxilção de Krapcho para o 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila.  

 

Fonte: Adaptada de Clayden et al. (2008). 
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Diferentes condições reacionais foram testadas para a reação de descarboxilação do 2-

butiril-5-oxo-hexanoato de metila para fornecer a nonano-2,6-diona (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Condições para a otimização da descarboxilação 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila. 

 

Entrada treação (h) T (ºC) Sala Solvente % H2O Vf (mL) c % rend. (%) 

1 2 160 NaCl (1:1) DMSO - 1 93 16 

2 1 160 NaCl (1:1) DMSO 1 eq. 1 94 16 

3 6 160 NaCl (1:1) DMSO 1 1 >99 13 

4 6 160 NaCl (1:1) DMSO 3 1 >99 12 

5 6 160 NaCl (1:1) DMSO 5 1 >99 10 

6 6 160 NaCl (1:1) DMSO 10 1 >99 6 
7 2 160 KCN (1:1) DMSO 1 1 >99 - 

8 2 160 LiCl (1:1) DMSO 1 1 98 16 

9 2 120 LiCl (1:1) DMSO 1 eq. 1 54 8 

10 0,15 120 KCN (1:1) DMSO 1 eq. 1 81 4 

11 4 ta KCN (1:1) DMSO 1 eq. 1 32 - 

12 2 140 LiCl (1:1) DMPU - 1 85 27 

13 2 140 LiCl (1:1) DMPU 1 eq. 1 99 34 

14 2 140 LiCl (1:1) DMPU 1 1 98 37 

15 2 140 LiCl (1:1) DMPU 5 1 92 31 

16 2 140 LiCl (1:1) DMPU 10 1 93 24 

17 2 140 NaCl(1:1) DMPU 1 eq. 1 92 11 

18 1,5 140 LiCl (2:1) DMPU 1 1 96 28 
19 1,5 140 cloridrato de 

piridina (2:1) 

DMSO - 1 45 12 

20 1,5 140 cloridrato de 

piridina (2:1) 

DMPU - 1 89 - 

21 1,5 140 LiCl (2:1) DMPU 1 0,5 97 44 

22 1,5 140 LiCl (2:1) DMPU 1 0,25 85 59 

23 1,5 140 LiCl (2:1) DMPU - 0,1 81 38 

24 1,5 140 LiCl (2:1) DMPU - 0,05 74 25 

25 1,5 140 LiCl (2:1) - - - 6 2 

26 1,5 140 LiCl (2:1) DMPU 2 eq. 0,25 90 54 

27 1,5 140 LiCl (2:1) DMPU 2 eq. 0,1 80 42 
28 1,5 140 LiCl (2:1) DMPU 2 eq. 0,05 75 27 

Condições reacionais: 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila (50 mM), sal (0,2 ou 0,4 mmol) e água destilada em 

solvente. 
a Equivalente de sal relacionado ao número de mol do 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila. 

V = volume de solvente. 

% H2O = % relacionado ao volume de solvente ou equivalente de água relacionado ao número de mol do 2-

butiril-5-oxo-hexanoato de metila. 

 c = conversão total dos reagentes em produtos determinada por CG-EM. 

rend. = rendimento de nonano-2,6-diona determinada por CG-EM. 

ta = temperatura ambiente. 

 

 

Diferentes sais foram empregados como catalisadores (NaCl, KCN, LiCl e cloridrato 

de piridina), variando-se o solvente (DMSO ou DMPU), a temperatura e a quantidade de 

água. Melhores resultados foram obtidos utilizando-se LiCl (2 eq.) como fonte de íons cloreto 

e DMPU como solvente em 1,5 h de reação e temperatura de 140 ºC (Entradas 21-28, Tabela 

6). Entre os experimentos 21-28, observou-se que em ausência de água os valores de 

rendimentos decresceram (2-38%, Entradas 23-25), indicando que esta foi necessária para a 
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etapa de protonação e que na ausência de solvente (Entrada 25, Tabela 6) a reação ocorreu 

somente em pequena extensão (2% de rendimento). Desta forma, entre todas as condições 

reacionais, maior rendimento foi obtido na Entrada 22 (59%), onde foram utilizados 1% de 

água (referente ao número de mols de reagente), menor volume de solvente (a mesma 

condição reacional empregando-se o dobro de solvente apresentou menor valor de conversão, 

Entrada 22, Tabela 6) (Figura 9).  

Foram analisados os subprodutos formados através desta reação e através do padrão de 

fragmentação obtido pelo espectro de massas, constatou-se que os subprodutos obtidos foram 

possivelmente resultantes de reação aldólica intramolecular da nonano-2,6-diona favorecida 

pela alta temperatura, como 2-etil-3-metil-ciclo-hex-2-enona e/ou 3-propil-ciclo-hex-2-enona 

(Figura 9, Esquema 27). Diferentes subprodutos não identificados também foram observados 

no cromatograma apresentado na Figura 9.   

 

Figura 9 - Cromatograma obtido por CG-EM da síntese da nonano-2,6-diona. 

 
 

 
Esquema 27 - Descarboxilação do 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila e a formação de subprodutos.  

DMPU

subproduto
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Figura 10 - Espectro de massas (IE, 70 eV) obtido do subproduto da reação de descarboxilação (tr = 5,062 min). 

 
 

4.1.4 Hidrólise e descarboxilação de 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila catalisada por 

hidrolases 

 

Devido ao rendimento máximo obtido para a reação de descarboxilação por Cl
-
 em 

escala analítica ser 59% (Entrada 22, Tabela 6) com a formação de subprodutos de reação 

aldólica intramolecular, foi avaliada a metodologia alternativa para a descarboxilação 

enzimática do dicetoéster com o objetivo de aumentar o rendimento reacional, evitar a 

formação de subprodutos e a purificação da nonano-2,6-diona. Na Tabela 7 estão 

apresentados os dados da triagem com diferentes lipases e esterases empregadas para 

promover a descarboxilação do dicetoéster. 

 

Tabela 7 - Triagem com lipases e esterases na descarboxilação de 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila. 

Enzima c (%) 

Lipase de Candida rugosa 0 

Lipase de Candida cilindracea 70 

Lipase pancreática 78 

Esterase de Mucor meihei 2 

Esterase de fígado de porco (PLE) >99 

Condições reacionais: enzima (1 mg), 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila (50 mM) em tampão fosfato 

(KH2PO4/K2HPO4, pH 7, 100 mM), reação em agitação orbital (30 ºC, 120 rpm, 24 h) seguida de acidificação 

com HCl 1 M. 

c = conversão de 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila em nonano-2,6-diona determinada por CG-EM. 

 

Na presença da esterase de fígado de porco (PLE) a porção metílica do dicetoéster foi 

hidrolisada, seguida pela descarboxilação com HCl formando a nonano-2,6-diona em 100% 

de conversão (Esquema 28). Uma vez que a reação de hidrólise e descarboxilação apresentou 

resultados excelentes para a síntese da nonano-2,6-diona, a enzima PLE foi empregada na 

presença de maiores concentrações de 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila (Tabela 8) (Figura 

11).
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Esquema 28 – Hidrólise enzimática por PLE do 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila seguida descarboxilação 

com HCl. 

 
 

Tabela 8 - Hidrólise enzimática por PLE do 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila seguida por descarboxilação 

com HCl. 

concentração inicial (mM) de 

2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila 

c (%) de 2-butiril-5-oxo-hexanoato rend. (%) de nonano-2,6-diona 

50 100 79 

100 100 73 

200 100 88 

400 100 91 

800 100 82 

1200 100 84 

1600 100 82 

2400 81 60 

Condições reacionais: PLE (2 mg/mL) e 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila em solução saturada de NaHCO3 

incubados em agitação orbital (30 ºC, 120 rpm, 24 h) seguida de acidificação com HCl 6 M. 

c = conversão do regante em produtos determinada por CG-FID. 

rend. = rendimento de nonano-2,6-diona determinado de acordo com dados da curva analítica. 

 

Os valores de conversão do 2-butiril-5-oxo-hexanoato não foram correspondentes ao 

valor de rendimento para a nonano-2,6-diona, entretanto, uma vez que subprodutos não foram 

observados nas análises cromatográficas, pode-se inferir que estas perdas sejam decorrentes 

dos métodos de extração e análise das amostras em escala analítica. Com até 1600 mM de 2-

butiril-5-oxo-hexanoato de metila foram obtidas conversões totais e, assim, esta foi 

selecionada como concentração ótima para os experimentos de hidrólise e descarboxilação do 

2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila por PLE e HCl.  
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Figura 11 - Cromatogramas obtidos por CG-FID das análises da descarboxilação de 2-butiril-5-oxo-hexanoato 

de metila por PLE/HCl. a) Padrão da nonano-2,6-diona. b) Padrão do de 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila c) 

Reação com 1200 mM de 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila. d) Reação com 2400 mM de 2-butiril-5-oxo-

hexanoato de metila. 

 

 

A esterase de fígado de porco é uma enzima que apresenta uma alta versatilidade, pois 

aceita uma ampla gama de substratos, não necessita de coenzimas e é comercialmente 

disponível e barata.
53,54

 Entretanto, a PLE comercialmente disponível consiste em diversas 

isoenzimas, que apresentam diferentes especificidades de substrato, sensibilidade frente a 

inibidores, pontos isoelétricos e peso molecular.
53-55

 Hummel et al. (2007) realizaram um 

estudo comparativo de enantiosseletividade e enantiopreferência das isoenzimas da PLE e da 

mistura comercial (PLE de Fluka
®
), mostrando que as isoenzimas podem apresentar 

enantiopreferências opostas para a resolução cinética de diferentes acetatos (Esquema 29).
54

 

 

Esquema 29 - Resolução cinética do acetato de 1-fenilpentano-2-ila por isoenzimas e mistura comercial de PLE. 

 

Fonte: Hummel et al. (2007). 

n-decano

b)

a)

c)

d)
n-decano
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Atualmente, existem seis isoenzimas de PLE comercialmente disponíveis pela 

empresa alemã Enzymicals
®
, nomeadas PLE 1-6. Estudos foram realizados para a 

descarboxilação do 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila em escala analítica pelas seis 

isoenzimas de PLE expressas em E. coli obtidas de Enzymicals
®
 com o objetivo de avaliar 

quais das isoenzimas poderiam ser responsáveis pela reação de hidrólise (Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Descarboxilação 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila por isoenzimas de PLE/HCl. 

Isoenzima PLE rend. (%) 

1 4 

2 3 

3 37 

4 42 

5 8 

6 36 

Condições reacionais: Isoenzimas PLE (2 mg/mL)  e 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila (1600 mM) em solução 

saturada de NaHCO3 incubado em agitação orbital (30 ºC, 120 rpm, 24 h) seguida de acidificação com HCl 6 M. 

rend. = rendimento de nonano-2,6-diona determinado de acordo com dados de curva analítica em GC-FID. 

 

 

As isoenzimas 1, 2 e 5 levaram a baixas conversões do 2-butiril-5-oxo-hexanoato de 

metila. Na presença das isoenzimas 3, 4 e 6, melhores resultados foram obtidos, entretanto, 

em nenhum dos casos foi observado a conversão completa do 2-butiril-5-oxo-hexanoato de 

metila como na reação com a mistura de isoenzimas comercial de PLE. As isoenzimas 

empregadas neste estudos foram enzimas recombinantes em E. coli e a mistura de isoenzimas 

PLE obtida comercialmente de Sigma-Aldrich
®

 consiste em enzima liofilizada. Desta forma, 

após expressão das isoenzimas em E. coli, estas podem apresentar uma atividade diminuída e 

menor estabilidade em relação à mistura enzimática obtida comercialmente na forma de pó 

liofilizado, ou até mesmo, a atividade das isoenzimas na mistura podem ser complementares, 

levando à conversão completa do substrato.   

A hidrólise e descarboxilação do 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila foram realizadas 

em escala preparativa de acordo com a melhor condição obtida para este procedimento: 2 

mg/mL da preparação comercial de PLE e 1600 mM de 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila 

em solução saturada de NaHCO3 seguida por acidificação por HCl 6M. A nonano-2,6-diona 

foi obtida na forma de extrato bruto em 97% de rendimento e 95% de pureza (determinado 

por CG-EM). 
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4.1.4.1 Hidrólise do 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila por esterase de fígado de porco 

 

Experimentos foram realizados para avaliar a extensão da descarboxilação do 2-

butiril-5-oxo-hexanoato de metila pela esterase sem a assistência do ácido, como no sistema 

esterase/HCl. Desta forma, a reação em escala preparativa para a síntese da nonano-2,6-diona 

foi realizada seguindo os mesmos procedimentos descritos anteriormente, no entanto, 

anteriormente à etapa de extração da reação não foi realizada a acidificação por HCl 6 M.  

Após o processo de extração e evaporação do solvente, o extrato bruto foi avaliado e foi 

observado que a enzima PLE foi capaz não só de hidrolisar o éster, mas também promover  a 

reação de descarboxilação, mesmo que em baixa extensão, uma vez que o extrato bruto da 

nonano-2,6-diona foi obtido em 37% de rendimento. Nestas condições reacionais, a hidrólise 

enzimática foi completa após 24 h e a perda do rendimento observada neste caso foi resultante 

do ânion não extraído de 2-butiril-5-oxo-hexanoato, que em condições acídicas procederia à 

descarboxilação. 

Análises de RMN de
 13

C do extrato bruto da reação foram realizadas para a 

comprovação da formação do 2-butiril-5-oxo-hexanoato de sódio. A reação entre PLE e 2-

butiril-5-oxo-hexanoato de metila foi realizada em escala analítica e, após 24 h, uma amostra 

do meio reacional foi diluída 5 vezes em metanol deuterado e  analisado por  RMN de
 13

C. As 

amostras dos padrões de 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila e nonano-2,6-diona foram 

preparadas com aproximadamente o mesmo teor de água obtido na amostra da reação com 

PLE para evitar alterações nos deslocamentos químicos dos picos nos espectros de RMN de
 

13
C (Figura 12). Foi avaliado também a presença de sinais que poderiam ser resultantes da 

solução saturada de NaHCO3 em metanol deuterado, no entanto, nenhum sinal foi observado 

(Apêndice).
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Figura 12 - Espectro de RMN de 13C.  a) Padrão do 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila. b) Padrão da nonano-

2,6-diona. c) Reação da PLE com 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila sem acidificação por HCl.  

 

 

Através das análises dos espectros de RMN de
 13

C para a reação entre PLE e 2-butiril-

5-oxo-hexanoato de metila foi observado uma mistura de sinais da nonano-2,6-diona, 

resultante da hidrólise e descarboxilação promovida pela PLE e do 2-butiril-5-oxo-hexanoato 

de sódio (Figura 12-c). Os quatro sinais após 210 ppm correspondem aos dois carbonos 

carbonílicos da dicetona e dois carbonos carbonílicos do 2-butiril-5-oxo-hexanoato de sódio 

(vide espectro ampliado em Apêndice). Na faixa de 165-185 ppm, que é característica de 

ésteres e ácidos carboxílicos, foi observada uma mudança significativa no deslocamento 

químico obtido no espectro da reação com PLE quando comparado ao padrão do 2-butiril-5-

oxo-hexanoato de metila, confirmando a conversão do dicetoéster e formação do ânion 

correspondente. 

Com este experimento comprovou-se que a PLE promoveu também a descarboxilação 

do éster e, não somente a hidrólise, como era esperado de acordo com o mecanismo 

enzimático das esterases, entretanto, para a obtenção de conversão total do dicetoéster em 

a)

b)

c)
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dicetona foi necessária a adição de HCl concentrado para a promoção da descarboxilação 

completa do substrato. 

 

4.2 Aminação redutiva assimétrica da nonano-2,6-diona por transaminases 

 

A aminação redutiva assimétrica de cetonas e aldeídos proquirais por TAs tem sido 

estudada na literatura, entretanto, a desvatangem desta reação está no equilíbrio desfavorável 

no sentido da formação dos produtos, especialmente quando alanina é utilizada como grupo 

amino doador.
16

 Várias metodologias já foram propostas para solucionar este inconveniente, e 

nesta etapa do trabalho, dois sistemas foram avaliados: o sistema alanina desidrogenase 

(AlaDH) e o sistema isopropilamina (Esquemas 30 e 31).  

A alanina desidrogenase em combinação com TAs é um sistema bastante estudado. Na 

cascata enzimática apresentada neste trabalho, após a reação de aminação redutiva na qual o 

grupo -NH2 é transferido da D- ou L-alanina para a nonano-2,6-diona, a alanina que é 

empregada como amino doador é convertida em piruvato. O piruvato é reciclado à alanina 

pela ação da Ala-DH, que necessita de cofator NADH e amônia para a redução aminativa do 

piruvato. O cofator NAD
+
 é reciclado ao NADH pelo sistema formiato de amônio/formato 

desidrogenase (FDH), completanto a cascata enzimática (Esquema 30).
23,48,56

 

No sistema isopropilamina o tampão da amina foi empregada como amino doador em 

excesso para favorecer o equilíbrio no sentido da formação dos produtos e nenhum sistema de 

regeneração foi empregado, ao contrário do sistema AlaDH (Esquema 31).  

 

Esquema 30 - Sistema alananina desidrogenase para a aminação redutiva por da nonano-2,6-

dionatransaminases. 

 

 

 



Capítulo 2                                                                                                 Resultados e discussão 
 

216 

 

Esquema 31 - Sistema isopropilamina para a aminação redutiva da nonano-2,6-diona por transaminases.  

 

 

A simplicidade estrutural e ampla disponibilidade de cetonas proquirais fazem com 

que estes compostos sejam altamente atrativos para serem estudados na síntese de blocos de 

construção quiral. O desenvolvimento de novos métodos e a descoberta de novas enzimas 

para a aminação redutiva assimétrica tem sido desejável para a indústria farmacêutica.
13

  

No caso da nonano-2,6-diona as transaminases foram altamente regiosseletivas, já que 

apenas o produto de aminação redutiva da cetona mais desimpedida, a 2-metil-6-propil-

2,3,4,5-tetra-hidropiridina foi obtida (Esquema 32). Nas reações regiosseletivas ocorre a 

diferenciação entre dois ou mais centros reativos quimicamente idênticos. Este tipo de reações 

são favorecidas por processos enzimáticos de forma que evitam a proteção e desproteção de 

grupos funcionais, reduzindo as etapas reacionais, bem como, estratégias caras e/ou 

sofisticadas de proteção.
41

 

 

Esquema 32 - Regiosseletividade das transaminases na reação com a nonano-2,6-diona. 

 

Foram avaliadas na aminação redutiva assimétrica da nonano-2,6-diona transaminases 

(R)- e (S)-seletivas de diferentes microrganismos: Bacillus megaterium, Aspergillus citreus, 

Chromobacterium violaceum, Arthrobacter sp., Aspergillus terreus, Neosartorya fischer, 

empregando tanto as células quanto os extratos livres de células nos dois sistemas de amino 

doador. A triagem inicial para a biotransformação da nonano-2,6-diona foi realizada com 50 

mM de nonano-2,6-diona (Tabela 10).  
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Tabela 10 - Aminação redutiva assimétrica da nonano-2,6-diona (50 mM) por diferentes fontes de transaminases 

clonadas e expressas em E. coli. 

  AlaDH Isopropilamina 

Entrada TA (células) c (%) rend. (%) ee (%) c (%) rend. (%) ee (%) 

1 B. megaterium >99 68 >99 (S) 97 75 >99 (S) 

2 A. citreus >99 79 >99 (S) 94 48 >99 (S) 

3 C. violaceum >99 81 97 (S) 96 64 94 (S) 

4 Arthrobacter sp. 98 57 >99 (R) 94 62 >99 (R) 

5 A. terreus >99 59 >99 (R) 92 54 >99 (R) 

6 N. fischeri 59 40 >99 (R) 42 35 >99 (R) 

 TA (extratos livres de células) 

7 B. megaterium >99 >99 >99 (S) 96 58 >99 (S) 

8 A. citreus 98 68 >99 (S) 97 49 >99 (S) 

9 C. violaceum 99 68 97 (S) 98 55 95 (S) 

10 Arthrobacter sp. 99 40 >99 (R) 98 96 >99 (R) 

11 A. terreus 99 62 >99 (R) 98 98 >99 (R) 

12 N. fischeri 51 30 >99 (R) 33 33 >99 (R) 

Condições reacionais: nonano-2,6-diona (50 mM), células e extratos livres de células de E. coli liofilizados 

contendo as transaminases expressas (20 mg/mL), PLP (1 mM), incubados em agitador orbital (30 ºC, 120 rpm, 

24 h). Sistema AlaDH: Formiato de amônio (150 mM), FDH (11 U), AlaDH (12 U) e D- ou L-alanina (250 mM) 

em tampão K-Pi (pH 7, 100 mM). Sistema Isopropilamina: Tampão isopropilamina (pH 8, 100 mM). 

c = conversão determinada por CG-FID. 

rend.= rendimento determinado por CG-FID.  

ee = excesso enantiomérico determinado por CG-FID. 

 

 

Uma limitação do sistema AlaDH consiste no fato de que uma enzima L-alanina 

desidrogenase foi utilizada para a reciclagem do piruvato, e portanto, somente a L-alanina 

poderia ser reciclada. A L-alanina é necessária para as transaminases (S)-seletivas, enquanto a 

D-alanina é utilizada na biotransformação por transaminases (R)-seletivas. Nesta primeira 

triagem, foi observado baixo rendimento, comparativamente aos rendimentos obtidos pelas 

(S)-transaminases (Entradas de 1-3 e 7-9, Tabela 10), apenas para a (R)-TA de N. fischeri 

(Entrada 6 e 11, Tabela 10), entretanto, baixos rendimentos também foram obtidos para o 

sistema isopropilamina na presença desta enzima, e assim, ela foi excluída dos próximos 

experimentos. 

Apesar da conversão quase completa para a maioria das enzimas, nos dois sistemas foi 

observado que os rendimentos obtidos através das análises de CG-FID para a formação da 2-

metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina apresentaram-se abaixo dos valores de conversão, 

com a formação de produtos secundários. Para avaliação do subproduto formado foi realizada 

a síntese em escala preparativa para a reação de aminação redutiva da nonano-2,6-diona e 

após a purificação da reação, o subproduto foi isolado e caracterizado por RMN (
1
H, 

13
C, 

COSY and HSQC) como o produto de oxidação da 2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-

hidropiridina (Esquema 33).  
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Esquema 33 - Produto de oxidação obtido na síntese da 2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina. 

 

 
 

 

O espectro de RMN de 
1
H (300 MHz, CDCl3) para a 6-metil-2-propil-5,6-diiidropirin-

3-(4H)-ona apresentou um sinal tripleto δ 0,94 (t, J = 7,4 e 3,0 Hz) referente aos hidrogênios 

do grupo metila do C9 e um sinal dubleto δ 1,33 (d, J = 6,9 Hz e 3,0 H)  referente aos 

hidrogênios do grupo metila do C1. Multipletos foram observados entre δ 1,36-1,56 (m, 2H), 

δ 1,57-1,72 (m, 2H) e δ 2,07-2,19 (m, 1H) referentes aos hidrogênios ligados aos carbonos 

C3, C8 e C2, respectivamente. Os multipletos em δ 2,58-2,85 e δ 2,87-2,92 são referentes ao 

carbono C7 e C4, que são mais desblindados por serem hidrogênios adjacentes a C sp
2
 e C=O, 

respectivamente (Tabela 11, Figura 13).  

O espectro de RMN de 
13

C (75 MHz, CDCl3) apresentou três sinais referentes a 

carbonos sp
3 

 δ 13,8 (C9), δ 17,2 (C8) e δ 21,6 (C1). Os carbonos C2 e C3 apresentaram os 

mesmos deslocamentos químicos, como foi comprovado pelos experimentos de HSQC.  O 

carbono α-metilênico ao grupo carbonila, atribuído a C4 apresentou um sinal em δ 33,7 e o 

carbono adjacente ao carbono com hibridização sp
2
 apresentou um sinal em δ 40,3. O carbono 

Csp
2
 da ligação C=N e o carbono carbonílico, referente a C6 e C5, apresentaram sinais 

característicos em δ 172,6 e δ 200,6, respectivamente (Figura 14). 
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 Tabela 11 - RMN de 1H (300 MHz) e 13C (75 MHz) para a  6-metil-2-propil-5,6-diidropirin-3-(4H)-ona. 

#C δ H δ C 

C1 1,33 (d, 3H, J = 6.9 Hz) 21,6 

C2 2,07-2,19 (m, 1H) 30,0 

C3 1,36 – 1,56 (m, 2H) 30,0 

C4 2,56 – 2,73 (m, 2H) 33,7 

C5 - 200,6 

C6 - 172,6 

C7 2,83 – 2,97 (m, 2H) 40,3 

C8 1,57 – 1,72 (m, 2H) 17,2 

C9 0,94 (t, 3H, J = 7,4 Hz) 13,8 

 

 

Figura 13 - Espectro de RMN de 1H (300 MHz, CDCl3) para a 6-metil-2-propil-5,6-diidropiridin-3-(4H)-ona. 
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Figura 14 - Espectro de RMN de 13C (75 MHz, CDCl3) para a 6-metil-2-propil-5,6-diidropiridin-3-(4H)-ona. 

 

 

Através da análise do espectro de COSY foi observado que todos os prótons 

correlacionam-se com os prótons adjacentes, entretanto nenhuma correlação foi observada 

para o H1. Observou-se um acoplamento de longa distância (
4
JHH) entre os prótons H2 e H4. 

Este tipo de acoplamento é denominado acoplamento W e ocorre em sistemas saturados por 

um esquema rígido de ligações na forma de um W (Figuras 15 e 16).
57

  No espectro de 

HSQC, pode-se correlacionar cada sinal espectral referentes aos prótons e carbonos, e ficou 

evidenciada a simetria dos C2 e C3, através do acoplamento do sinal δ 30,0 e os sinais δ 1,36-

1,56 e δ 2,13 (Figura 17). 

 

Figura 15 - Acoplamento W possível para a estrutura da 6-metil-2-propil-5,6-diidropiridin-3-(4H)-ona. 
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Figura 16 - Espectro de COSY (CDCl3) para a 6-metil-2-propil-5,6-diidropiridin-3-(4H)-ona. 

 

 

Figura 17 - Espectro de HSQC (CDCl3) para a 6-metil-2-propil-5,6-diidropiridin-3-(4H)-ona. 

 

H9-H8

H8-H9

H7-H8

H8-H7
H2-H4

H2-H3

H9-C9
(0,94; 13,8)

H1-C1
(1,33; 21,6)

H3-C3
(1,36-1,56; 30,0)

H2-C2
(2,07-2,19; 30,0)

H7-C7
(2,83-2,97; 40,3)

H4-C4
(2,56-2,73; 33,7)



Capítulo 2                                                                                                 Resultados e discussão 
 

222 

 

O subproduto identificado indicou que a imina formada foi sensível à exposição ao 

oxigênio e, desta forma, não podem ser estocadas por longos períodos e devem ser 

armazenadas em atmosfera inerte para reduzir a formação de subprodutos de oxidação. Nos 

experimentos seguintes, as análises por CG-FID foram realizadas imediamente após a 

extração para evitar a formação dos subprodutos de oxidação e a diminuição nos rendimentos 

obtidos para a formação da 2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina. 

As células e os extratos livres de células contendo as transaminases expressas em E. 

coli foram também avaliados para a biotransformação de 100 e 200 mM de nonano-2,6-diona 

(Tabelas 12 e 13).  

 

Tabela 12 - Aminação redutiva assimétrica da nonano-2,6-diona (100 mM) por diferentes fontes de 

transaminases clonadas e expressas em E. coli. 

  AlaDH Isopropilamina 

Entrada TA (células) c (%) rend. (%) ee (%) c (%) rend. (%) ee (%) 

1 B. megaterium 95 90 >99 (S) 95 85 >99 (S) 

2 A. citreus 96 85 >99 (S) 96 84 >99 (S) 

3 C. violaceum 98 90 96 (S) 95 87 95 (S) 

4 Arthrobacter sp. 97 88 >99 (R) 96 88 >99 (R) 

5 A. terreus 96 86 >99 (R) 95 85 >99 (R) 

 TA (extratos livres de células) 

6 B. megaterium 41 37 >99 (S) 94 77 >99 (S) 

7 A. citreus 96 76 >99 (S) 96 79 >99 (S) 

8 C. violaceum 98 83 96 (S) 94 79 96 (S) 

9 Arthrobacter sp. 97 84 >99 (R) 95 81 >99 (R) 

10 A. terreus 95 79 >99 (R) 93 80 >99 (R) 

Condições reacionais: nonano-2,6-diona (100 mM), células e extratos livres de células de E. coli liofilizados 

contendo as transaminases expressas (20 mg/mL), PLP (1 mM), incubados em agitador orbital (30 ºC, 120 rpm, 

24 h). Sistema AlaDH: Formiato de amônio (150 mM), FDH (11 U), AlaDH (12 U) e D- ou L-alanina (250 mM) 

em tampão K-Pi (pH 7, 100 mM). Sistema Isopropilamina: Tampão isopropilamina (pH 8, 200 mM). 

c = conversão determinada por CG-FID. 

rend.= rendimento determinado por CG-FID.  

ee = excesso enantiomérico determinado por CG-FID. 

 

A aminação redutiva de 100 mM de nonano-2,6-diona levou a altos valores de 

conversão e seletividade para todas as enzimas (Tabela 12), exceto para a reação com a TA de 

B. megaterium na forma de extrato livre de células no sistema AlaDH (Entrada 6, Tabela 12). 

Os rendimentos obtidos foram maiores, uma vez que a reação foi imediamente analisada, 

quando comparados aos rendimentos relativos à Tabela 10. Nos experimentos da Tabela 12 

não foram observadas diferenças significativas entres os dois sistemas estudados, ou entre a 

forma da utilização das enzimas (células íntegras e extratos livres de células). 
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Tabela 13 - Aminação redutiva assimétrica da nonano-2,6-diona (200 mM) por diferentes fontes de 

transaminases clonadas e expressas em E. coli. 

  AlaDH Isopropilamina 

Entrada TA (células) c (%) rend. (%) ee (%) c (%) rend. (%) ee (%) 

1 B. megaterium 65 59 >99 (S) 88 82 >99 (S) 

2 A. citreus 63 54 >99 (S) 93 86 >99 (S) 

3 C. violaceum 85 79 96 (S) 91 79 95 (S) 

4 Arthrobacter sp. 98 86 >99 (R) 93 87 >99 (R) 

5 A. terreus 89 82 >99 (R) 88 82 >99 (R) 

 TA (extratos livres de células) 

6 B. megaterium 23 22 >99 (S) 81 74 >99 (S) 

7 A. citreus 97 67 >99 (S) 93 85 >99 (S) 

8 C. violaceum 83 76 96 (S) 92 84 96 (S) 

9 Arthrobacter sp. 91 81 >99 (R) 62 55 >99 (R) 

10 A. terreus 53 46 >99 (R) 62 56 >99 (R) 

Condições reacionais: nonano-2,6-diona (200 mM), células e extratos livres de células de E. coli liofilizados 

contendo as transaminases expressas (20 mg/mL), PLP (1 mM), incubados em agitador orbital (30 ºC, 120 rpm, 

24 h). Sistema AlaDH: Formiato de amônio (150 mM), FDH (11 U), AlaDH (12 U) e D- ou L-alanina (250 mM) 

em tampão K-Pi (pH 7, 100 mM). Sistema Isopropilamina: Tampão isopropilamina (pH 8, 250 mM). 

c = conversão determinada por CG-FID. 

rend.= rendimento determinado por CG-FID.  

ee = excesso enantiomérico determinado por CG-FID. 

 

Nas reações de biotransformação com 200 mM de nonano-2,6-diona (Tabela 13) 

foram obtidos melhores resultados, em alguns casos, empregando-se células do que nas 

reações empregando-se extratos livres de células (Entradas 5 e 10, Tabela 13) e também 

dependendo do sistema a para regeneração do cofator (Entradas 1 e 2, Tabela 13).  O sistema 

isopropilamina, tanto nas reações com células íntegras quanto extrato livre de células, 

apresentou melhores resultados de conversão e rendimento do que os obtidos para o sistema 

Ala-DH. A Figura 18 apresenta os cromatogramas obtidos para as transaminases na forma de 

células íntegras na biotranformação de 200 mM da nonano-2,6-diona em sistema 

isopropilamina, nos quais podem ser observados a presença do pico do subproduto de 

oxidação (tr = 7,05 min). 
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Figura 18 - Cromatogramas obtidos por CG-FID das análises da biotransformação da nonano-2,6-diona (200 

mM) em sistema isopropilamina. a) B. megaterium. b) A. citreus. c) C. violaceum. d) Arthrobacter sp. e) A. 

terreus. 

 
 

Foram testadas também diferentes condições reacionais para a otimização da 

biotransformação de 200 mM da nonano-2,6-diona (Tabela 14).  

 

Tabela 14 - Aminação redutiva assimétrica da nonano-2,6-diona (200 mM) por diferentes fontes de 

transaminases clonadas e expressas em E. coli em diferentes condições reacionais. 

 10 mg de células + 200 mM de substrato em sistema AlaDH (300 mM de formiato de amônio) 

 Entrada TA  c (%) rend. (%) ee (%) 

1 B. megaterium 95 88 >99 (S) 

2 A. citreus >99 90 >99 (S) 

3 C. violaceum >99 90 96 (S) 

4 Arthrobacter sp. >99 89 >99 (R) 

5 A. terreus >99 87 >99 (R) 

 10 mg de células + 200 mM de substrato em sistema isopropilamina (300 mM)  

6 B. megaterium 99 89 >99 (S) 

7 A. terreus 98 86 >99 (R) 

 20 mg de células + 200 mM de substrato em sistema isopropilamina (250 mM) 

8 B. megaterium 98 88 >99 (S) 

9 A. terreus 97 86 >99 (R) 

 10 mg de células + 200 mM de substrato em sistema isopropilamina (250 mM) em 48 h 

10 B. megaterium 95 95 >99 (S) 

11 A. terreus 99 99 >99 (R) 

c = conversão determinada por GC-FID. 

rend.= rendimento determinado por GC-FID.  

ee = excesso enantiomérico determinado por CG-FID. 

n-decano

b)

a)

c)

d)

e)
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Para a biotransformação em diferentes condições reacionais utilizando células e 

sistema AlaDH foi aumentada a quantidade de formiato de amônio para 300 mM, que nos 

experimentos anteriores foi de 150 mM. Melhores resultados de conversão e rendimento 

foram obtidos empregando-se 300 mM de formiato de amônio (Entradas 1-5, Tabela 14) 

quando comparado ao sistema utilizando menor quantidade deste composto na presença de 

200 mM da nonano-2,6-diona (Entradas 1-5, Tabela 14). Na presença de maior concentração 

de dicetona mais piruvato foi formado através da doação do grupo amino da alanina, o 

aumento na concentração de formiato de amônio promoveu uma reciclagem mais eficiente do 

piruvato, acelerando o processo de doação do grupo amino com consequente aumento na 

conversão da nonano-2,6-diona à correspondente imina. 

As enzimas obtidas das células liofilizadas contendo as transaminases (S)-seletiva de 

B. megaterium e (R)-seletiva de A. terreus foram avaliadas em sistema de isopropilamina com 

maior concentração do tampão (Entradas 6 e 7, Tabela 14), maior quantidade de células 

(Entradas 8 e 9, Tabela 9) e em maior tempo de reação (Entradas 10 e 11, Tabela 14). Em 

todos os experimentos foram obtidos altos valores de conversão (c = 95-99%) e seletividade 

(ee >99%). 

Green et al. (2014) descreveram o sistema AlaDH como adequado para reações em 

pequena e média escala, entretanto, para processos em larga escala o sistema isopropilamina 

torna-se mais adequado por ser um sistema simples e de baixo custo.
13

 Através do uso de 

excesso de isopropilamina, o equilíbrio desfavorável na aminação redutiva pode ser deslocado 

para a formação do produto sem a necessidade da aplicação de outras enzimas e cofatores 

caros, como no sistema AlaDH.
1,58,56

 Além disso, o subproduto obtido do sistema 

isopropilamina foi a acetona, que é um composto volátil e pode ser removido do sistema por 

evaporação, favorecendo o equilíbrio no sentido da formação dos produtos.
21,13

 

O sistema isopropilamina com maior concentração de tampão (300 mM) apresentou 

excelentes resultados (Entradas 6 e 7, Tabela 14) e por ser um sistema mais simples e barato 

para a aminação redutiva assimétrica, quando comparado ao sistema AlaDH, este foi 

selecionado para os próximos experimentos para a síntese da 2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-

hidropiridina. Foram selecionadas também as transaminases (R)- e (S)-seletivas de 

Arthrobacter sp. e Arthrobacter citreus para a síntese enantiocomplementar da 2-metil-6-

propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina em larga escala.  
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4.3 Redução assimétrica da 2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina por imina 

redutases  

 

A redução enzimática de iminas para a obtenção de aminas secundárias tem ganhado 

espaço recentemente nos processos biocatalíticos, o uso de iminas redutases para a redução da 

reativa  ligação C=N de iminas teve um papel de destaque nos últimos anos.
3,27

 

As (R)- e (S)-2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridinas obtidas pela 

biotransformação da nonano-2,6-diona com E. coli contendo as transaminases expressas de 

Arthrobacter sp. e A. citreus, respectivamente, foram empregadas na triagem de 14 imina 

redutases para a obtenção dos estereoisômeros da diidropinidina (Tabelas 15 e 16, Figuras 19 

e 20). Esta reação foi realizada na forma de cascata enzimática em um sistema 

isopropanol/álcool desidrogenage de Lactobacillus brevis (Lb-ADH) para a regeneração do 

cofator NADP
+ 

a NADPH, necessário para a redução enzimática (Esquema 34). 

 

Esquema 34 – Estereoisômeros que podem ser formados na reação de biotransformação da 2-metil-6-propil-

2,3,4,5-tetra-hidropiridina por imina redutases. 
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Tabela 15 - Redução assimétrica da (R)-2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina por diferentes fontes de 

imina redutases cloandas e expressas em E. coli. 

código IREDs c (%) % (2R,6S) % (2R,6R) 

A Streptomyces sp.  86 49 51 

B Streptomyces kanamyceticus 3 78 22 

C Micromonospora sp.  7 95 5 

D Mesorhizobium sp.  67 85 15 

E Nocardiopsis alba  85 99 1 

F Streptomyces niveus  16 >99 - 

G Streptomyces rimosus  94 >99 - 

H Frankia sp.  31 85 15 

I Streptomyces sp.  13 96 4 

J Kribbella flavida  10 >99 - 

K Streptosporangium roseum  48 >99 - 

L Nocardia brasiliensis  - - - 

M Saccharothrix espanaensis  >99 >99 - 

N Bacillus cereus  6 >99 - 

Condições reacionais: (R)-2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina (50 mM), extratos livres de células de E. 

coli  liofilizados contendo as IREDs expressas (2 mg/mL), NADP+ (1 mM), Lb-ADH (4 mg/mL), isopropanol 

(25 µL) em tampão (Tris-HCl ou KPi) incubado em agitador orbital (30 ºC, 120 rpm, 24 h). 

c = conversão determinada por GC-FID. 

 

Figura 19 - Cromatogramas obtidos por CG-FID das análises da biotransformação da (R)-2-metil-6-propil-

2,3,4,5-tetra-hidropiridina (50 mM). a) Padrão racêmico da 2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina. b) 

Padrão da diidropinidina. c) Reação com IRED A. d) Reação com IRED D. e) Reação com IRED E.  

 

b)

a)

c)

d)

e)

n-decano

n-decano

n-decano
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Tabela 16 - Redução assimétrica da (S)-2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina por diferentes fontes de 

imina redutases clonadas e expressas em E. coli. 

código IREDs c (%) % (2S,6R) % (2S,6S) 

A Streptomyces sp.  >99 97 3 

B Streptomyces kanamyceticus >99 >99 - 

C Micromonospora sp.  90 97 3 

D Mesorhizobium sp.  100 >99 - 

E Nocardiopsis alba  99 >99 - 

F Streptomyces niveus  24 96 4 

G Streptomyces rimosus  15 61 39 

H Frankia sp.  100 98 2 

I Streptomyces sp.  15 98 2 

J Kribbella flavida  86 94 6 

K Streptosporangium roseum  8 93 7 

L Nocardia brasiliensis  - - - 

M Saccharothrix espanaensis  14 93 7 

N Bacillus cereus  14 99 1 

Condições reacionais: (S)-2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina (50 mM), extratos livres de células de E. 

coli  liofilizados contendo as IREDs expressas (2 mg/mL), NADP+ (1 mM), Lb-ADH (4 mg/mL), isopropanol 

(25 µL) em tampão (Tris-HCl ou KPi) incubado em agitador orbital (30 ºC, 120 rpm, 24 h). 

c = conversão determinada por GC-FID. 

 

 

Figura 20 - Cromatogramas obtidos por CG-FID das análises da biotransformação da (S)-2-metil-6-propil-

2,3,4,5-tetra-hidropiridina (50 mM). a) Padrão racêmico da 2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina. b) 

Padrão da diidropinidina. c) Reação com IRED A. d) Reação com IRED C. e) Reação com IRED J.  
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De acordo com dados obtidos da análise aquiral em CG-FID, altos valores de 

conversão e seletividade foram obtidos na redução assimétrica da (R)-2-metil-6-propil-

2,3,4,5-tetra-hidropiridina na presença das IREDs E, G, J  e M (Tabela 15) para a formação do 

isômero cis (2R,6S) da diidropinida. Para a (S)-2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina, as 

IREDs A-E e H apresentaram altos valores de conversão e seletividade para a formação do 

isômero cis (2S,6R) da diidropinidina (Tabela 16). Observou-se uma seletividade para a 

formação do isômero cis [(2R,6S) e (2S,6R)] preferencialmente com todas as IREDs, exceto 

para a IRED A na reação com a  (R)-2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina. 

Pelos dados obtidos das Tabelas 15 e 16 foi observado que quase todas as IREDs 

mostraram preferência para a formação deste isômero [(2R,6S) e (2S,6R)] da diidropinidina, 

mesmo nos casos em que a formação do isômero cis levou a uma seletividade oposta àquela 

esperada, como para os experimentos das IREDs A-H que são designadas como (R)-seletivas, 

mas reagiram com a (R)-2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina para a formação 

preferencial da (2R,6S)-diidropinidina. O mesmo ocorreu com as IREDs I-N que são (S)-

seletivas, mas reagiram com a (S)-2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina para formar 

preferencialmente a (2S,6R)-diidropinidina. Para avaliar a influência do grupo metila 

enantiomericamente puro presente na estrutura da diidropinidina em relação à 

enantiopreferência das IREDs para a formação do segundo centro estereogênico foi realizada 

também uma triagem com a 6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina, a γ-coniceína. 

 

4.3.1 Redução assimétrica da γ-coniceína por imina redutases  

 

A imina precursora do alcaloide coniina, a 6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina, foi 

avaliada pela redução assimétrica pelas 14 IREDs para estudar a seletividade destas enzimas 

na ausência do grupo metila (Esquema 35,Tabela 17). A biorredução foi realizada com o sal 

da γ-coniceína, o hidrocloreto de γ-coniceínio que em tampão aquoso é facilmente hidrolisado 

e convertido à γ-coniceína. 
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Esquema 35 - Biorredução da γ-coniceína por imina redutases. 

 
 

 

Tabela 17 - Redução assimétrica da γ-coniceína por diferentes fontes de imina redutases clonadas e expressas 

em E. coli. 

código IREDs c (%) ee (%) 

A Streptomyces sp.  >99 >99 (R) 

B Streptomyces kanamyceticus 98 >99 (R) 

C Micromonospora sp.  87 3 (S) 

D Mesorhizobium sp.  98 37 (R) 

E Nocardiopsis alba  97 87 (R) 

F Streptomyces niveus  3 8 (R) 

G Streptomyces rimosus  75 70 (S) 

H Frankia sp.  98 90 (R) 
I Streptomyces sp.  15 46 (S) 

J Kribbella flavida  97 64(S) 

K Streptosporangium roseum  19 69 (S) 

L Nocardia brasiliensis  5 58 (R) 

M Saccharothrix espanaensis  73 46 (S) 

N Bacillus cereus  18 46 (S) 

Condições reacionais: 6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina (50 mM), extratos livres de células de E. coli 

liofilizados contendo as IREDs expressas (2 mg/mL),  NADP+ (1 mM), Lb-ADH (4 mg/mL), isopropanol (25 

µL) em tampão (Tris-HCl ou KPi) incubado em agitador orbital (30 ºC, 120 rpm, 24 h). 

c = conversão determinada por CG-FID. 

ee = excesso enantiomérico determinado por CG-FID. 

 

A maioria das IREDs seguiu a seletividade esperada na ausência de um segundo 

centro quiral, o grupo metila. Para as IREDs (R)-seletivas (A-H), somente as IREDs C e G 

apresentaram enantiosseletividade oposta à esperada, entretanto, somente as IREDs A e B 

apresentaram alta seletividade para a produção da (R)-coniina. Todas as IREDs (S)-seletivas 

apresentaram baixa seletividade e somente a IRED L apresentou seletividade oposta à 

esperada.   

Estudos na literatura já apresentaram o potencial das IREDs na síntese da (R)-coniina: 

uma IRED (R)-seletiva foi empregada na redução da γ-coniceína por Hussain et al. (2015) 

para a síntese em escala preparativa da (R)-coniina com excelentes resultados (rendimento 

>90% e ee >98%).
59
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4.4 Síntese multienzimática da diidropinidina 

 

As melhores IREDs para a redução assimétrica das (R)-2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-

hidropiridina (IREDs B, D, E e J) e (S)-2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina  (IREDs E, 

G, M e J) foram selecionadas para experimentos em tampão isopropilamina (pH 8, 300 mM) 

para avaliar o potencial destas enzimas para serem empregadas na reação multienzimática 

com as TAs, cujo sistema otimizado foi o realizado em tampão isopropilamina. Os 

experimentos foram conduzidos na presença e ausência da ADH para a regeneração do 

cofator NADP
+ 

(Tabelas 18 e 19).  

 

Tabela 18 - Redução assimétrica da (R)-2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina em tampão isopropilamina 

por imina redutases clonadas e expressas em E. coli. 

Entrada código IREDs c (%) ed DHP (%) 

Com Lb-ADH 

1 E Nocardiopsis alba - - 

2 G Streptomyces rimosus - - 

3 J Kribbella flavida - - 

4 M Saccharothrix espanaensis - - 

Sem Lb-ADH 

5 E Nocardiopsis alba >99 >99 (cis) 

6 G Streptomyces rimosus 2 >99 (cis) 

7 J Kribbella flavida 98 >99 (cis) 

8 M Saccharothrix espanaensis 12 >99 (cis) 

Condições reacionais: (R)-2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina (50 mM), extratos livres de células de E. 

coli liofilizados contendo as IREDs expressas (2 mg/mL), NADP+ (1 mM), sem ou com Lb-ADH (4 mg/mL), 

isopropanol (25 µL) em tampão isopropilamina (pH 8, 300 mM, 475 µL) incubado em agitador orbital (30 ºC, 

120 rpm, 24 h). 

c = conversão determinada por CG-FID. 

ed = excesso diastereoisomérico determinado por CG-FID. 
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Tabela 19 - Redução assimétrica da (S)-2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina em tampão isopropilamina 

por imina redutases clonadas e expressas em E. coli. 

Entrada código IREDs c (%) ed DHP (%) 

Com Lb-ADH 

9 B Streptomyces kanamyceticus 1 >99 (cis) 

10 D Mesorhizobium sp.  9 >99 (cis) 

11 E Nocardiopsis alba  - - 

12 J Kribbella flavida  - - 

Sem Lb-ADH 

13 B Streptomyces kanamyceticus 37 95 (cis) 

14 D Mesorhizobium sp.  >99 >99 (cis) 

15 E Nocardiopsis alba  2 >99 (cis) 

16 J Kribbella flavida  7 94 (cis) 

Condições reacionais: (S)-2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina (50 mM), extratos livres de células de E. 

coli liofilizados contendo as IREDs expressas (2 mg/mL), NADP+ (1 mM), sem ou com Lb-ADH (4 mg/mL), 

isopropanol (25 µL) em tampão isopropilamina (pH 8, 300 mM, 475 µL) incubado em agitador orbital (30 ºC, 

120 rpm, 24 h). 

c = conversão determinada por CG-FID. 

ed = excesso diastereoisomérico determinado por CG-FID. 

 

 

As IREDs E e J (Entradas 5 e 7, Tabela 18) foram as únicas que apresentaram 

atividade  para a redução da (R)-2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina em tampão 

isopropilamina, entretanto, somente na presença da ADH para a regeneração do cofator 

NADPH. Apenas uma IRED apresentou atividade para a redução da (S)-2-metil-6-propil-

2,3,4,5-tetra-hidropiridina, a IRED D, com baixos valores de conversão do substrato para a 

reação na ausência da ADH (Entrada 2, Tabela 19) e conversão total na presença desta enzima 

(Entrada 6, Tabela 19).  

Estes resultados foram de certa forma inesperados, uma vez que em estudos anteriores 

realizados para a caracterização de 10 IREDs entre as 14 avaliadas neste trabalho, 

demonstraram que a maioria das enzimas apresentaram maior estabilidade e atividade máxima 

em temperaturas abaixo de 40 ºC e necessitaram de pH variando de neutro ao acídico para 

condições de reduções ótimas.
49

 Maiores concentrações de (R)- e (S)-2-metil-6-propil-2,3,4,5-

tetra-hidropiridina (100 e 200 mM) foram avaliadas em reações com IREDs E e D, 

respectivamente (Tabela 20). 
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Tabela 20 - Redução assimétrica de 100 e 200 mM (R)- e (S)-2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina em 

tampão isopropilamina. 

Entrada concentração de imina c (%) ed DHP (%) 

(R)-2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina com IRED E 

1 100 2 >99 (cis) 

2 200 2 >99 (cis) 

(S)-2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina com IRED D 

3 100 3 >99 (cis) 

4 200 2 >99 (cis) 

Condições reacionais: (R)- e (S)-2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina (100 ou 200 mM), extrato livre de 

células de E. coli liofilizado contendo as IREDs expressas (2 mg/mL), NADP+ (1 mM), Lb-ADH (4 mg/mL), 

isopropanol (25 µL) em tampão isopropilamina (pH 8, 300 mM, 475 µL) incubado em agitador orbital (30 ºC, 

120 rpm, 24 h). 

c = conversão determinada por CG-FID. 

ed = excesso diastereomérica determinada por CG-FID. 

 
 

Baixos valores de conversão (2-3%) foram obtidos na biotransformação de 100 e 200 

mM de (R)- e (S)-2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina (Entradas 1-4, Tabela 20). O 

problema da limitação da concentração de imina para a redução assimétrica pelas IREDs pode 

ser resolvido através do acoplamento do sistema das IREDs com TAs, de forma que ao 

mesmo tempo que a imina é formada, ela foi reduzida com a formação da diidropinidina. 

Foram selecionadas as melhores enzimas para a síntese da (R)- e (S)-2-metil-6-propil-2,3,4,5-

tetra-hidropiridina a partir da nonano-2,6-diona, as TAs de Arthrobacter sp. e Arthrobacter 

citreus, respectivamente, para serem acopladas com as melhores IREDs para a redução destas 

iminas, as IREDs E Nocardiopsis alba e IRED D de Mesorhizobium sp., respectivamente, 

empregando-se como material de partida a nonano-2,6-diona em tampão isopropilamina (300 

mM, pH 8) para obtenção dos isômeros cis [(2R,6S) e (2S,6R)] da diidropinidina.  

Uma vez selecionadas as IREDs para o sistema multienzimático estas enzimas foram 

co-expressas em E. coli com a ADH de L. brevis. Testes realizados (dados não apresentados) 

demonstraram que a enzima ADH co-expressas em E.coli não necessitou da adição do cofator 

NADP
+
, ao contrário das enzimas ADH na forma de extrato livre de célula utilizadas 

anteriormente na triagem com as IREDs. Este fato deve-se às células de E. coli apresentarem 

os cofatores necessários para que a reação ocorra, e mesmo que estes estejam presentes em 

baixa concentração no meio celular, a ADH expressa é capaz de promover a oxidação do 

isopropanol à custa da regeneração do cofator.
60-62

 

 Nesta nova etapa, ambas as IREDs e ADH, que nos estudos anteriores foram 

utilizadas na forma de extratos livres de células, passaram a ser utilizadas na forma de células 

íntegras, o que contribui para a estabilização enzimática e como já mencionado, torna o 

processo mais barato uma vez que não há a necessidade da adição de cofator.
61
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O inconveniente do sistema para a reciclagem do cofator necessário para as IREDs, 

utilizando Lb-ADH no sistema multienzimático empregando-se a nonano-2,6-diona como 

material de partida, ocorre devido às enzimas ADH também promoverem a redução de uma 

ou ambas as carbonilas da dicetona. Dois experimentos foram conduzidos para avaliar a 

formação dos subprodutos que podem ser formados a partir da nonao-2,6-diona na presença 

da ADH: com o extrato livre de células de E. coli liofilizado contendo a Lb-ADH expressa em 

tampão Tris-HCl e com as células de E. coli liofilizadas contendo a Lb-ADH e IRED D co-

expressas em tampão isopropilamina.  

A formação do subproduto pela ADH foi observada em análises de CG-EM (Figura 

21), entretanto, a massa do produto obtido não correspondeu à massa esperada para redução 

de um ou ambos os grupos carbonílicos. A biotransformação da nonano-2,6-diona foi 

conduzida na presença do extrato livre de células de E. coli liofilizado contendo a Lb-ADH 

expressa em Tris-HCl em escala preparativa e após purificação e caracterização do produto 

obtido, foi verificada a formação da (R)-8-hidroxinonan-4-ona, indicando em que em 

condições de CG-EM a cetona de cadeia aberta sofre ciclização e, posteriormente, 

desidratação (Esquema 36).  
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Figura 21 - Análises obtidas por CG-EM das análises da biotransformação da nonano-2,6-diona (50 mM) por 

Lb-ADH. a) Cromatograma da reação com células de E. coli contendo a Lb-ADH e IRED D co-expressas em 

tampão isopropilamina. b) Cromatograma da reação com extrato livre de células de E. coli contendo a Lb-ADH 

expressas em tampão Tris-HCl. c) Espectro de massas (IE, 70 eV) obtido para o subproduto da ADH. 

 
 
 
Esquema 36 - Subproduto da ADH obtido nas análises de CG-EM. 

 
 

As IREDs co-expressas com a ADH de L. brevis foram avaliadas em sistema 

multienzimático contendo as TAs para a  biotransformação de 50, 100 e 200 mM da nonano-

2,6-diona (Tabela 21, Figuras 22 e 23). 

n-decano

ADH subproduto

b)

a)

c)
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Tabela 21 - Síntese multienzimática da diidropinidina utilizando TAs e IREDs co-expressas com Lb-ADH. 

Entrada concentração de 

nonano-2,6-diona 

c (% ) c% subproduto 

ADH  

 c% imina c% DHP ed DHP (%) 

TA from Arthrobacter + IRED E/Lb-ADH 

1 50 >99 2 1 97 >99 (cis) 

2 100 >99 4 2 94 >99 (cis) 

3 100a >99 4 3 93 >99 (cis) 

4 200 91 19 70 2 >99 (cis) 

TA from A. citreus + IRED D/Lb-ADH 

5 50 >99 2 1 97 >99 (cis) 

6 100 >99 4 2 94 >99 (cis) 
7 100a >99 7 3 90 >99 (cis) 

8 200 95 7 43 45 >99 (cis) 

Condições reacionais: nonano-2,6-diona (50, 100 ou 200 mM), células de E. coli  liofilizadas contendo as TAs 

expressas (20 mg/mL), células de E. coli  liofilizado contendo as IREDs e ADH co-expressas (20 mg/mL), PLP 

(1 mM), isopropanol (25 µL) em tampão isopropilamina (pH 8, 300 mM, 475 µL) incubado em agitador orbital 

(30 ºC, 120 rpm, 24 h). 
a nonano-2,6-diona sem purificação. 

c = conversão determinada por CG-FID. 

ed = excesso diastereomérico determinada por CG-FID. 

 

 

Figura 22 - Cromatogramas obtidos por CG-FID das análises da biotransformação da  nonano-2,6-diona (100 

mM) em sistema multienzimático. a) Padrão da nonano-2,6-diona. b)Padrão da 2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-

hidropiridina.  c) Padrão da diidropinidina. d) Reação com TA de Arthrobacter + IRED E/Lb-ADH. e) Reação 

com TA de A. citreus + IRED D/Lb-ADH. 
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a)

c)

d)

e)
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Isômeros trans
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Figura 23 - Cromatogramas obtidos por CG-FID das análises em coluna quiral da biotransformação da  nonano-

2,6-diona (100 mM) em sistema multienzimático. a) Padrão da nonano-2,6-diona. b)Padrão da 2-metil-6-propil-

2,3,4,5-tetra-hidropiridina. c) Padrão da (2S,6S)- e (2S,6R)-diidropinidina. d) Padrão das (2R,6R)- e (2R,6S)-

diidropinidina. e) Reação com TA de Arthrobacter + IRED E/Lb-ADH. f) Reação com TA de A. citreus + IRED 

D/Lb-ADH. 

 
* Os padrões diastereoisomericamente puros da diidropinidina foram obtidos do trabalho de Simon et al. (2013).  

 

As reações com 50 e 100 mM de nonano-2,6-diona apresentaram excelentes resultados 

para a síntese dos isômeros cis da DHP (Entradas 1-3 e 5-7, Tabela 21). A conversão 

completa da nonano-2,6-diona foi alcançada nestes experimentos, com apenas uma pequena 

quantidade de imina que não reagiu (1-3%) e diastereosseletividade de >99%.  Nas Entradas 3 

e 7, foi avaliada a biotransformação da nonano-2,6-diona na forma de extrato bruto (sem 

prévia purificação), e não foi observado diferenças significativas quando comparado à reação 

utilizando a nonano-2,6-diona pura (Entradas 2 e 6, Tabela 21).  

 Conversões de 91-95% foram obtidas com 200 mM da nonano-2,6-diona, entretanto, 

a quantidade de imina que não reagiu foi de 43-70%, indicando a limitação do sistema para 

essa concentração de substrato (Entradas 4 e 8, Tabela 21). Desta forma, a concentração ótima 

para o desenvolvimento da reação em escala preparativa foi considerado 100 mM de nonano-

2,6-diona como material de partida para o sistema multienzimático. 

b)
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O progresso da reação multienzimática com 100 mM de nonano-2,6-diona foi 

monitorado em 5 min, 1 h, 2 h, 4 h, 14 h and 24 h e a composição dos compostos estão 

apresentadas nas Figuras 24 e 25. 

 

 Figura 24 - Progresso da reação multienzimática para a síntese da (2R,6S)-diidropinidina com TA de 

Arthrobacter e IRED E/Lb-ADH.  

 

 
 

Figura 25 - Progresso da reação multienzimática para a síntese da (2S,6R)-diidropinidina com TA de A. citreus e 

IRED D/Lb-ADH. 
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Em 5 minutos de reação, 12% e 8% de imina já havia sido formada com as TAs de 

Arthrobacter e A. citreus, respectivamente. O acúmulo da imina ocorreu apenas em 2 h de 

reação e do subproduto da ADH, a (R)-8-hidroxinonan-4ona, até 4 h de reação em ambos os 

sistemas. Após 4 h, com a diminuição da imina e aumento na quantidade de DHP, o equilíbrio 

foi deslocado no sentido da oxidação da 8-hidroxinonan-4-ona a nonano-2,6-diona e 

subsequente conversão à imina, seguido da redução deste composto para render a DHP. É 

importante destacar que na reação multienzimática, uma vez que a imina é imediatamente 

reduzida à DHP, não foi observada a formação de subprodutos de oxidação deste composto, 

como observado nos resultados das Tabela 10-12. 

 A composição final (24 h de reação) para o sistemas multienzimático utilizando a TA 

de Arthrobacter e IRED E/ADH co-expressas foi de 0,4% de nonano-2,6-diona, 2% de imina, 

4% de (R)-8-hidroxinonan-4-ona e 93% de (2R,6S)-diidropinidina, enquanto a composição 

para o sistema empregando TA de A. citreus e IRED D/ADH co-expressas foi de 1% de 

nonano-2,6-diona, 4% de imina, 6% de (R)-8-hidroxinonan-4-ona e 89% de (2S,6R)- 

diidropinidina. 

A síntese em escala preparativa da (2R,6S)-diidropinidina foi realizada na escala de 1 

g de nonano-2,6-diona como material de partida empregando a TA de Arthrobacter e as 

enzimas co-expressas de IRED E e Lb-ADH com obtenção de 0,96 g de extrato bruto. 

Enquanto que a (2S,6R)-diidropinidina foi obtida através o sistema multienzimátido 

empregando a TA de A. citreus e as enzimas co-expressas de IRED D e Lb-ADH com 

obtenção de 0,87 g de extrato bruto. Para melhor conservação da diidropinida, que é um 

líquido em sua forma pura, este alcaloide foi precipitado como sal hidrocloreto. A 

desvantagem foi que baixos rendimentos foram obtidos através da metodologia de 

precipitação utilizada neste trabalho: 37% de rendimento para o hidrocloreto de (2R,6S)-DHP 

e 40% para o hidrocloreto de (2S,6R)-DHP. Estudos da técnica de precipitação estão 

atualmente sendo conduzidos no Laboratório de Biocatálise na Universidade de Graz e 

rendimentos de até 70% para a reação em escala preparativa da biotransformação em 1g de 

nonano-2,6-diona foram alcançados. 

A Figura 26 apresenta a rota quimioenzimática completa estudada para a síntese dos 

isômeros cis da diidropinidina. A rota proposta foi realizada em três etapas e os rendimentos 

foram atribuídos para as etapas sequenciais: uma etapa química para a síntese do dicetoéster, 

uma etapa enzimática para a síntese da dicetona e uma etapa em cascata multienzimática para 

a obtenção da DHP. 
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Figura 26 - Rota quimioenzimática para a síntese de [(2R,6S) e (2S,6R)]-diidropinidina. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 
 

 

 

 



Capítulo 2                                                                                                            Conclusão 

242 

  

5. CONCLUSÃO 

 

A preparação da nonano-2,6-diona utilizada como material de partida para a síntese 

multienzimática da diidropinidina foi realizada empregando como precursores reagentes 

comerciais e baratos, a but-3-en-2-ona e 3-oxo-hexanoato de metila, para a síntese do 

dicetoéster precursor, o 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila. A substituição da adição de 

Michael utilizando base (K2CO3) por ácido de Lewis (CeCl3 . 7 H2O/NaI) apresentou-se mais 

eficiente e com alto rendimento (95% do extrato bruto) e pureza (95%) foram alcançados 

viabilizando a utilização deste material sem prévia purificação. 

O dicetoéster foi submetido à reação de descarboxilação de Krapcho, entretanto, a 

formação elevada de subprodutos estimulou a busca por outra metodologia de descaboxilação. 

A descarboxilação enzimática por esterase de fígado de porco permitiu uma alta concentração 

do 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila (1600 mM) com a obtenção de alto rendimento e 

pureza (97% e 95%, respectivamente), bem como, a utilização da nonano-2,6-diona sem 

prévia purificação nas reações em escala preparativa.   

Os ensaios biocatalíticos foram realizados separadamente para as duas transformações 

enzimáticas: a biotransformação da nonano-2,6-diona por transaminases para a obtenção da 2-

metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina e biotransformação da 2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-

hidropiridina por imina redutases para a obtenção dos isômeros cis da diidropinidina. 

Dois sistemas foram estudados para deslocar o equilíbrio no sentido da formação da 2-

metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina na reação com as transaminases. O sistema 

empregando alanina como amino doador e cascata enzimática de alanina 

desidrogenase/formato desidrogenase para a reciclagem do piruvato foi eficiente na conversão 

de até 200 mM de 2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina quando a concentração de 

formiato de amônio foi de 300 mM (rend. 95-99%). O sistema isopropilamina também 

apresentou conversão completa com excelente enantiosseletividade (>99%) para a 

biotransformação de 200 mM da nonano-2,6-diona quando a concentração do tampão foi de 

300 mM. Por ser um sistema mais simples e barato para a utilização em larga escala, o 

sistema isopropilamina foi selecionado para os estudos no sistema multienzimático e as 

transaminases de Arthrobacter sp. e A. citreus  foram selecionadas para a síntese da (R)- e (S)-

imina, respectivamente. 

A (R)- e (S)-2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina foram avaliadas para 

biorredução por 14 imina redutases, e 4 enzimas foram selecionadas para a biorredução de 

cada enantiômero da (R)- e (S)-imina em sistema isopropilamina. Uma enzima foi selecionada 
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para a redução de cada enantiômero: a IRED E de N. alba e IRED D Mesorhizobium sp. para 

a redução da (R)- e (S)-2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina, respectivamente.  

As transaminases e imina redutases selecionadas foram acopladas em uma cascata 

multienzimática para síntese da diidropinidina. A combinação da TA de Arthrobacter e IRED 

E forneceu a (2R,6S)-diidropinidina em alta conversão (93%) e excesso diastereoisomérico 

(>99%). A (2S,6R)-diidropinidina foi obtida do sistema multienzimático da transaminase de 

A. citreus e IRED D em 90% de conversão e excesso diastereoisomérico >99%. 

Este estudo mostrou a síntese quimioenzimática da diidropidina utilizando biocatálise 

em duas das três etapas reacionais, com potencial para altos rendimentos do produto isolado a 

partir da nonano-2,6-diona. Além da utilização de catalisadores biodegradáveis, a síntese 

estudada apresentou a redução de várias etapas reacionais através da reação multienzimática 

em cascata.   
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APÊNDICE 

 
Figura 27 - Espectro de RMN de 1H (300 MHz, CDCl3) para o 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila. 

 
 

 

Figura 28 - Espectro de RMN de 13C (75 MHz, CDCl3) para o 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila. 
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Figura 29 - Espectro de massas (IE, 70 eV) para o o 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila. 

 

 

Figura 30 - Espectro de RMN de 13C (75 MHz, CD3OD) para o 2-butiril-5-oxo-hexanoato de metila contendo 
água destilada. 
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Figura 31 - Espectro de RMN de 13C (75 MHz, CD3OD) para a nonano-2,6-diona contendo água destilada. 

 

 

Figura 32 - Espectro de RMN de 13C (75 MHz, CD3OD) para a reação de descarboxilação do 2-butiril-5-oxo-

hexanoato de metila por PLE. 
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Figura 33 - Espectro de RMN de 13C (75 MHz, CD3OD) para a solução saturada de NaHCO3. 

 

 

Figura 34 - Espectro de RMN de 1H  (300 MHz, CDCl3) para a nonan-2,6-diona. 

 
 

Solução saturada de NaHCO3



Capítulo 2                                                                                                                       Apêndice 

255 

  

Figura 35 – Espectro de massas (IE, 70 eV) para a nonano-2,6-diona. 

 
 

 

Figura 36 - Espectro de RMN de 1H (300 MHz, CDCl3) para a 2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina. 
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Figura 37 - Espectro de RMN de 13C (75 MHz, CDCl3) para a 2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina. 

 

 

Figura 38 - Espectro de massas (IE, 70 eV) para a 2-metil-6-propil-2,3,4,5-tetra-hidropiridina. 
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Figura 39 - Espectro de RMN de 1H (300 MHz, CDCl3) para o (5-oxo-octil)carbamato de terc-butila.  

 

 

Figura 40 - Espectro de RMN de 13C (75 MHz, CDCl3) para o (5-oxo-octil)carbamato de terc-butila. 
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Figura 41 -  Espectro de massas (IE, 70 eV) para o (5-oxo-octil)carbamato de terc-butila. 

 
 

 

Figura 42 - Espectro de RMN de 1H (300 MHz, CD3OD) para o hidrocloreto de γ-coniceínio. 
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Figura 43 - Espectro de RMN de 13C (75 MHz, CD3OD) para  o hidrocloreto de γ-coniceína. 

 

 

Figura 44 - Espectro de massas (IE, 70 eV) para a γ-coniceína. 
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Figura 45 - Espectro de RMN de 1H  (300 MHz, CDCl3) para a 8-hidroxinonan-4-ona. 

 
 

 

Figura 46 - Espectro de RMN de 13C  (75 MHz, CDCl3) para a 8-hidroxinonan-4-ona. 
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Figura 47 - Espectro de RMN de 1H  (300 MHz, CD3OD) para o hidrocloreto de (2R,6S)-diidropinidinio. 

 

 

Figura 48 - Espectro de RMN de 13C (75 MHz, CD3OD) para o hidrocloreto de (2R,6S)-diidropinidinio.   
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Figura 49 - Espectro de RMN de 1H  (300 MHz, CD3OD) para  hidrocloreto de (2S,6R)-diidropinidinio.   

 

 

Figura 50 - Espectro de RMN de 13C (75 MHz, CD3OD) para  hidrocloreto de (2S,6R)-diidropinidinio.  
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Figura 51 - Espectro de massas (IE, 70 eV) para a diidropinidina. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


