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Resumo 

A biorredução da ligação dupla α,β-C=C das chalconas 
vem sendo amplamente estudada devido à necessidade 
de uma metodologia sintética quimiosseletiva e com baixa 
geração de resíduos químicos. Diante da biodiversidade 
de microrganismos existentes na natureza e da 
necessidade de descobrir novos biocatalisadores para a 
síntese de blocos de construções, este projeto visou à 
busca por fungos produtores de enzimas capazes de 
atuar na biorredução de cetonas α,β-insaturadas 
seletivamente na ligação C=C, além de contribuir para o 
desenvolvimento de metodologias sintéticas a partir da 
utilização de cepas fúngicas. 

Introdução  

Chalconas são definidas como cetonas α,β-insaturadas, 
onde dois núcleos aromáticos estão ligados a um sistema 
carbonílico α,β-insaturado. Estas têm sido 
extensivamente estudadas devido à facilidade de síntese 
para obter um grande número de derivados e por 
apresentar uma variedade de atividade biológica, como 
anti-inflamatória e anticonvulsivante [1]. A reação de 
hidrogenação da ligação carbono-carbono de compostos 
carbonílicos α,β-insaturados, como as chalconas, é 
comumente empregada em síntese orgânica. A maior 
dificuldade nesta reação é à quimiosseletividade devido a 
presença de dois sítios reativos, levando a produtos de 
redução da ligação C=O (ataque 1,2) e/ou da ligação 
dupla α,β-C=C (ataque 1,4). As dihidrochalconas 
possuem capacidade antioxidante, por isso, podem ser 
usadas em cosméticos, além de outras propriedades  
importantes como antidiabética e antiviral.  A utilização de 
microrganismos é uma ótima alternativa tanto no sentido 
ambiental quanto econômico, pois gera uma menor 
quantidade de resíduos e um baixo custo, estando 
intimamente relacionada à “química verde”. 

Material e Métodos 

As cepas fúngicas Trichoderma harzianum, Fusarium 
oxysporum e Penicillium sp., utilizados como 
biocatalisadores neste trabalho, pertencem à coleção da 
professora Dra. Adriana Knob do departamento de 
Biologia Geral da UNICENTRO. Visando induzir a 
produção de enzimas desidrogenase, as cepas foram 
crescidas em 150 mL de meio líquido contendo 250 g L-1 
de batata e 20 g L-1 de dextrose. O meio foi autoclavado a 
121 ºC durante 15 minutos. Após o resfriamento deste, 
adicionou-se três inóculos da cepa correspondente com 
diâmetros de 3,3 mm cultivada em placa de BDA. 
Realizou-se o crescimento em meio líquido por 4 dias a 
28ºC, em agitador orbital (shaker) à 100 RPM. Após o 
crescimento micelial, adicionou-se 100 mg do substrato 

(3-(2-hidroxifeni)-1-fenilprop-2-en-1-ona) solubilizado em 
1,0 mL de DMSO e mantendo-se sob incubação por mais 
três dias, nos quais retirou-se alíquotas dos sistemas 
reacionais após 24, 48 e 72 horas do início da reação. 
Estas alíquotas foram submetidas ao processo de 
extração líquido-líquido com 1 mL de acetato de etila grau 
HPLC. As reações foram realizadas em triplicata. 

Resultados e Discussão 

As cepas fúngicas  Trichoderma harzianum, Fusarium 
oxysporum e Penicillium sp., foram cultivadas em meio 
BDA e colocadas na BOD a fim de induzir o crescimento 
das mesmas, após essa etapa as cepas foram replicadas 
diversas vezes devido a contaminação, as replicações 
foram feitas em triplicata. Depois, foram colocados 3 
inóculos da cepa em 150 mL do meio líquido contendo  
batata e dextrose previamente autoclavado e resfriado 
crescidas por 4 dias em agitador orbital, para induzir a 
produção de enzimas desidrogenase. Após esse tempo 
foram adicionados 100 mg do substrato (3-(2-hidroxifeni)-
1-fenilprop-2-en-1-ona) solubilizado em  DMSO e 
incubadas por mais 3 dias, para induzir a redução 
quimiosseletiva e foram retiradas alíquotas em 24, 48 e 
72 horas desde o início da reação, estas alíquotas foram 
armazenadas e seriam submetidas ao processo de 
extração líquido - líquido com  acetado de etila e  
analisadas por CGMS, no entanto, essas duas últimas 
etapas não foram possíveis devido a quarentena 
obrigatória devido ao COVID - 19, portanto, não foram 
possíveis avaliar o rendimento e a quimiosseletividade. 
Na tentativa de dar sequência no desenvolvimento do 
projeto, realizou-se uma revisão bibliográfica entre os 
anos de 2010 e 2020. Foram selecionados diversos 
trabalhos relacionados a biorredução de chalconas, estes 
serão utilizados como base em projetos futuros. 

Conclusões 

Com o desenvolvimento deste projeto foi possível 
aprender técnicas de purificação e conservação de cepas 
fúngicas.Nem todos os objetivos propostos foram 
alcançados devido a quarentena obrigatória.  
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