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Resumo 

A biocatálise é uma ferramenta valiosa em síntese orgânica, concorrendo para o 

desenvolvimento de métodos eficientes, sustentáveis e mais alinhados à química verde 

em relação a métodos tradicionais. Na síntese de compostos quirais, a biocatálise se 

apresenta como uma alternativa mais verde ao uso de metais e organocatalisadores, 

leva a reações com alta estereosseletividade, e pode, em alguns casos, permitir o 

encurtamento de rotas sintéticas. Neste projeto, propõem-se rotas quimioenzimáticas 

para a obtenção, na forma enantiomericamente pura, de álcoois contendo arcabouço 

molecular de butenolídeos, incluindo o candidato a fármaco losigamona, e de uma 

amina que é intermediário sintético do fármaco rotigotina. , As etapas-chave das rotas 

propostas para a o obtenção desses compostos em sua forma enantiomericamente 

pura consistem em resoluções cinéticas catalisadas por lipases. O trabalho permitirá 

expandir o conhecimento acerca do escopo dos biocatalisadores em relação a 

substratos nã -naturais, desenvolver métodos alternativos para a síntese de álcoois e 

amina quiral úteis como blocos de construção em projetos de química medicinal, 

incluindo um intermediário sintético da rotigotina e o fármaco losigamona. O trabalho 

também contribuirá com a formação de recursos humanos nas áreas de biocatálise e 

síntese orgânica com aplicação em química fina, uma área estratégica para o 

desenvolvimento do cenário industrial brasileiro. 
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1. DENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

 

Apresenta-se uma proposta intitulada “Rotas quimioenzimáticas para síntese de 

álcoois e aminas quirais" submetida à Câmara do Departamento de Química da 

Universidade Federal de Minas Gerais para aprovação como projeto destinado à 

realização de estágio de iniciação científica. A proposta aqui apresentada tem como 

objetivo o desenvolvimento de rotas mais eficientes e sustentáveis para a obtenção de 

butenolídeos quirais, incluindo o fármaco losigamona, e de uma amina quiral, utilizada 

como intermediário-chave na síntese do fármaco rotigotina.  A Biocatálise é empregada 

em reações de resolução cinética, etapas-chave para a obtenção de compostos quirais. 

A proposta aqui apresentada tem também como objetivo contribuir para a formação de 

recursos humanos na área de síntese orgânica e biocatálise, visando complementar a 

formação de estudantes de Química e áreas afins. Cabe destacar que a aplicação de 

enzimas em síntese orgânica, embora tenha atraído cada vez mais interesse no âmbito 

industrial e acadêmico, é ainda um tema pouco abordado em cursos de graduação em 

Química. 

Proponente e coordenadora da proposta: 

Amanda Silva de Miranda 

Departamento de Química - DQ 

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 

Belo Horizonte, Minas Gerais 

Equipe: Amanda Silva de Miranda (coordenadora, DQ/UFMG), Maria Luna Senra 

Gabriela (aluna de Iniciação Científica graduanda em Química, a ser indicada como 

bolsista Fapemig); Mateus de Souza Gontijo (aluno de Iniciação Científica Voluntária, 

graduando em Química). 

Áreas: Ciências Exatas e da Terra, Química, Química Orgânica, Síntese Orgânica, 

Biocatálise  

Palavras-chave: biocatálise, resolução cinética, lipases, butenolídeos, rotigotina 
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2. QUALIFICAÇÃO DO PROBLEMA ABORDADO E PROPOSTA DE PROJETO DE 

PESQUISA 

 

A biocatálise, isto é, a utilização de enzimas e, em alguns poucos casos, de 

ácidos nucleicos (ribozimas) e anticorpos (abzimas), como catalisadores em reações 

orgânicas, oferece diversas vantagens no contexto da química verde e se apresenta 

como uma valiosa ferramenta para o desenvolvimento e concepção de métodos e rotas 

sintéticas mais sustentáveis.1 Enzimas são obtidas de fonte renováveis, são 

biodegradáveis e capazes de catalisar reações em solventes não tóxicos, como a água, 

e em condições amenas de pH, pressão e temperatura. Além disso, são geralmente 

mais eficientes que catalisadores não enzimáticos, o que possibilita seu uso em 

concentrações mais baixas; e apresentam também alta quimio-, régio- e 

estereosseletividade, resultando em reações com menos subprodutos, e permitindo, 

por vezes, encurtar rotas sintéticas. Como consequência, o emprego de 

biocatalisadores possibilita reações mais limpas, com menor consumo energético, 

menor consumo de recursos e geração de rejeitos, além de permitir a utilização de 

substratos lábeis.2–4 

É importante ressaltar que muitas das desvantagens tradicionalmente 

associadas à biocatálise, que limitavam sua utilização em processos industriais, como 

baixa disponibilidade de catalisadores comerciais, instabilidade e escopo limitado, têm 

sido superadas nos últimos anos. A utilização de técnicas de imobilização e o 

desenvolvimento das áreas de Biologia Molecular e Bioinformática estimularam e 

possibilitaram a descoberta e a produção de um grande número de biocatalisadores, 

bem como a obtenção de enzimas modificadas para apresentarem propriedades 

adequadas a uma reação ou processo específico 5,6.  

. Na indústria farmacêutica, especialmente, há uma grande demanda por 

métodos eficientes, sustentáveis e alinhados aos princípios da química verde para a 

obtenção de compostos quirais em sua forma enantiomericamente pura. A maior parte 

dos fármacos lançados no mercado nas últimas três décadas apresenta quiralidade e a 

tendência atual é de que esses sejam lançados como um único enantiômero 7–9. Além 

disso, as exigências em relação à pureza de produtos farmacêuticos são rigorosas e há 
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uma grande demanda por métodos que apresentem alta estereosseletividade e que 

permitam a obtenção do produto final com um grau de pureza satisfatório e livre de 

contaminantes potencialmente tóxicos, como metais. Nesse âmbito, o uso de 

biocatalisadores emerge como uma alternativa atraente e promissora ao uso de 

complexos metálicos, bastante utilizados como catalisadores assimétricos, 8,10–12 bem 

como ao emprego de abordagens que apresentam baixa economia atômica, como uso 

de auxiliares quirais, e processos tediosos, como cristalizações fracionadas de sais 

diastereoisoméricos.  

Entre os biocatalisadores utilizados para a síntese de compostos quirais 

podemos destacar as lipases [E.C. 3.1.1.3], enzimas disponíveis comercialmente em 

sua forma livre e imobilizada e aplicadas em processos industriais. As lipases são 

enzimas robustas, tolerantes a solventes orgânicos e ativas frente a uma ampla gama 

de substratos, sendo utilizadas como catalisadores assimétricos na resolução cinética 

de álcoois e aminas racêmicas através de alcoólise ou aminólise de ésteres em meio 

não-aquoso, e na resolução cinética de ésteres através de hidrólise enantiosseletiva.13 

Nessas reações, um dos enantiômeros do racemato, na presença do catalisador, é 

consumido mais rapidamente que o outro, de modo a se obter ao fim do processo, 

idealmente, produto e substrato com alta pureza enantiomérica e configurações 

opostas, cada um com rendimento máximo de 50%. 14 A lipase pode, ainda, ser 

combinada a um agente, geralmente um metal ou complexo metálico, que catalise a 

racemização do substrato in situ, de modo a se obter o produto enantiomericamente 

puro com rendimento de até 100%. 15–18. 

 Os butenolídeos (Figura 1, 1) constituem uma ampla família de γ-lactonas 

insaturadas, padrão estrutural presente em um grande número de produtos naturais, os 

quais apresentam um variado espectro de atividades biológicas, incluindo atividade 

citotóxica19 e antibiótica.20,21. Butenolídeos substituídos na posição gama com padrão 

estrutural dos compostos 2 (Figura 1) têm sido descritos como compostos com 

atividade inibitória sobre a formação de biofilme bacteriano,22 cianobactericida (2b),23 

antioxidante24 e intermediários para outras classes de compostos, como piperidinas25 e 

piperidinonas26 funcionalizadas. Outros compostos que possuem esse padrão 

estrutural compreendem produtos naturais,27 como a (-)-isoclasdopolida B28 (2c), e o 
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composto losigamona (2a),29 um candidato a fármaco antiepléptico. Os butenolídeos 2 

apresentam 2 centros de quiralidade, de modo que podem existir na forma de 

diastereoisômeros sin e anti, e cada diastereoisômero pode existir na forma de um par 

de enantiômeros. A obtenção dos diastereoisômeros pode ser realizada por separação 

por métodos físicos tradicionais ou através de reações estereosseletivas. O 

diastereoisômero sin, por exemplo, pode ser obtido com alta estereosseletividade 

através de reação de condensação vinil-aldólica sob controle termodinâmico.30 A 

obtenção dos diastereisômeros em sua forma enantiomericamente pura, contudo, é 

desafiadora. Métodos para essa finalidade se baseiam no uso de complexos metálicos 

e, principalmente, no uso de organocatalisadores quirais, muitos dos quais não 

disponíveis comercialmente.25,27,31–33 

 

Figura 1. Núcleo estrutural de butenolídeos (1), butenolídeos substituídos na posição gama (2) 

e butenolídeos bioativos (2a-c) 

A rotigotina (3, Figura 2) é um fármaco agonista de receptores de dopamina (D2 

e D3) lançado em 2006 na Europa e aprovado em 2007 pelo Food and Drug 

Administration (FDA) para o tratamento da doença de Parkinson e da síndrome das 

pernas inquietas.34 A síntese desse fármaco envolve uma amina quiral como 
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intermediário-chave (4). Processos para a obtenção desse intermediário em sua forma 

enantiomericamente pura envolvem cristalização fracionada de sais 

diastereoisoméricos,35 utilização de auxiliares quirais36 e hidrogenação assimétrica de 

enamida pró-quiral catalisada por complexos metálicos de rutênio com ligantes 

quirais.34 

 

Figura 2. Rotigotina (3) e intermediário sintético quiral da rotigotina ((S)-4) 

 

Os butenolídeos com padrão estrutural de 2 e o intermediário sintético quiral (S)-

4 da rotigotina são compostos com valor agregado e que apresentam importância como 

blocos de construção em química medicinal. Métodos mais alinhados à atual demanda 

por sustentabilidade para a obtenção desses compostos em sua forma 

enantiomericamente pura são escassos ou se baseiam em poucas abordagens, e, 

particularmente no caso dos derivados de butenolídeos, que possuem grupos lábeis, 

métodos enzimáticos para sua obtenção podem ser vantajosos por serem factíveis em 

condições brandas e em geral apresentarem seletividade. A princípio, as misturas 

racêmicas desses compostos podem ser resolvidas por resolução cinética catalisada 

por lipase,15 que são enzimas comerciais e já utilizadas em processos industriais.   

Propõem-se rotas quimioenzimáticas para a síntese de diastereoisômeros sin 

dos derivados de butenolídeos 2 através de resolução cinética enzimática utilizando-se 

lipases como catalisadores.  Para a obtenção dos compostos 2, a mistura racêmica 

será obtida por condensação vinil-aldólica estereosseletiva (Esquema 1, A), de modo a 

se obter o diastereoisômero  sin, como descrito por Acosta e colaboradores30 e Li e 

colaboradores.22 O racemato será então submetido a uma resolução cinética através 

de transesterificação enantiosseletiva catalisada por lipases imobilizadas em solvente 

orgânico (Esquema 1, B). Alternativamente, pode-se realizar uma reação de acetilação 

não estereosseletiva e realizar a resolução cinética através de hidrólise 
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enantiosseletiva catalisada por lipase em meio aquoso (Esquema 1, C). Entre os 

compostos-alvo, será incluída a losigamona (Figura 1, 2a), um candidato a fármaco 

antiepilético. A etapa de síntese da mistura racêmica e obtenção dos materiais de 

partida para essa reação contará com a colaboração do grupo de pesquisa coordenado 

pelo professor doutor. Luiz Cláudio de Almeida Barbosa, que possui experiência na 

síntese de butenolídeos bioativos, e o doutorando Júnio Gonçalves da Silva, sob sua 

supervisão.  

 

Esquema 1. A. Síntese de mistura racêmica butenolídeos com estereoisomeria sin. B. 

Resolução cinética de butenolídeos. C. Resolução cinética de ésteres de butenolídeos 

(Enantiopreferência da enzima prevista pelo modelo de Kazlauskas40) 

Para a síntese do intermediário quiral da rotigotina ((S)-4), a mistura racêmica 

rac-4 será obtida por aminação redutiva redução da cetona 8,  a qual pode ser 

preparada em duas etapas a partir do composto prontamente disponível 1,6-di-hidroxi-
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naftaleno.34 O racemato rac-4 será submetido a uma resolução cinética através de 

reação enantiosseletiva com ésteres catalisada por lipases em solvente orgânico, 

levando diretamente à obtenção do intermediário (S)-4, bem como da amida quiral (R)-

9.  

 

Esquema 2.  Rota quimioenzimática para a obtenção do intermerdiário quiral (S)-4 da rotigotina 

(Enantiopreferência da enzima prevista pelo modelo de Kazlauskas40) 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo global 

Desenvolver rotas quimioenzimáticas e métodos eficientes e sustentáveis para a 

obtenção, em sua forma enantiomericamente pura, de derivados de butenolídeos 

quirais (2), incluindo o candidato a fármaco losigamona (2a), e do intermediário quiral 

(S)-4  da rotigotina. 

3.2 Objetivos específicos e metas 

a. Sintetizar a amina 4 em sua forma racêmica 

b. Desenvolver método analítico para a análise de excesso enantiomérico dos 

compostos 2, 7 e 4. 
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c. Desenvolver método de resolução cinética catalisada por lipase dos 

compostos rac-2, rac-7 e rac-4. 

d. Otimizar a resolução cinética para obtenção da losigamona (2a) e de (S)-4 em 

escala de 200 mg 

e. Divulgar os resultados da pesquisa em eventos científicos e periódicos 

especializados e em vídeo de curta duração para o público leigo (PITCH). 

 

4. MÉTODOS 

4.1 Síntese de substratos 

Os butenolídeos de fórmula estrutural 2 serão obtidos através de reação de 

condensação vinil-aldólica em metanol à temperatura ambiente na presença de NaOH 

ou trietilamina como base.22,30 Os ésteres 7 serão obtidos por acetilação de 2 com 

anidrido acético e piridina. 

A 5-metoxi-3,4-diidronaftalen-2(1H)-ona (8), substrato para a síntese do 

composto rac-4, será sintetizada a partir do 1,6-di-hidroxi-naftaleno através de 

metilação seguida de redução com Na em etanol. 34 

4.2 Reações enzimáticas 

As reações enzimáticas serão realizadas utilizando-se lipases imobilizadas 

comerciais.  As reações serão realizadas em escala de 10-30 mg do substrato, sob 

agitação em agitadores rotatórios em solventes orgânicos como hexano, heptano, tert-

butil metil éter e tolueno ou, no caso de reações de hidrólise, em tampões aquosos. 

Alíquotas serão retiradas diretamente do meio reacional ou após extração com 

solventes orgânicos e analisadas para determinação da conversão e excesso 

enantiomérico. Após otimização, as reações serão realizadas em escala de 50-100 mg, 

e o produto será isolado, purificado por cromatografia e caracterizado. 

4.3 Métodos analíticos 

As conversões e excesso enantiomérico dos produtos serão determinados por 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), utilizando-se colunas cromatográficas 
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com fase estacionária quiral em ambos os casos. Os compostos sintetizados serão 

caracterizados por espectroscopia de ressonância magnética nuclear de 1H e 13C, 

espectroscopia na região do infra-vermelho. 

 

5. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS  

Espera-se desenvolver métodos biocatalíticos eficientes, seletivos e mais 

sustentáveis para a preparação de butenolídeos de estrutura 2 e do intermediário quiral 

(S)-4 da rotigotina com alta pureza enantiomérica. 

 

6. CRONOGRAMA  

Atividades Semestre 

 1° 2° 3° 4° 

Resolução cinética através de reações de acilação 
enzimática de butenolídeos 

X    

Resolução cinética através de reações de hidrólise 
enzimática de ésteres de butenolideos 

X X   

Otimização de reação de resolução cinética enzimática em 
escala de 50 mg 

 X X  

Síntese de amina, intermediário da rotigotina na forma 
racêmica 

 X   

Resolução enzimática de intermediário da rotigotina por 
acilação enzimática 

  X X 

Apresentação do trabalho em jornadas de IC   X X 

Elaboração do relatório de IC    X 

 

7. MEIOS DE DIVULGAÇÃO 

Os resultados obtidos serão divulgados através de relatórios, apresentação em 

eventos e publicação em periódicos internacionais especializados. 

 

8. IMPACTO TÉCNICO-CIENTÍFICO  

Os resultados do presente projeto podem ampliar o conhecimento acerca do 

escopo e estereosseletividade dos biocatalisadores empregados frente a substratos 
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não naturais, prover métodos alternativos mais sustentáveis para a obtenção de 

compostos quirais estratégicos, como o candidato a fármaco losigamona (2a) e uma 

amina quiral ((S)-4) que é um intermediário-chave na síntese do fármaco rotigotina, em 

sua forma enantiomericamente pura. Os compostos obtidos e os métodos 

desenvolvidos para sua obtenção podem encontrar aplicação em projetos de química 

medicinal, uma vez que os compostos-alvo apresentam padrão estrutural comum a 

muitos compostos bioativos. Os derivados de butenolídeos enantiomericamento puros 

a serem obtidos no trabalho proposto podem ser úteis em trabalhos futuros para a 

investigação da atividade biológica de butenolídeos, possibilitando discriminação da 

atividade biológica de cada enantiômero. Cabe destacar que compostos com esse 

padrão estrutural têm sido estudados quanto a suas atividades como pesticida e 

antimicrobiano pelo grupo de pesquisa coordenado pelo professor pesquisador Luiz C. 

A. Barbosa, colaborador no projeto proposto. O método desenvolvido para a obtenção 

do intermediário da rotigotina, por sua vez, pode ser útil como intermediário de 

compostos estruturalmente relacionados à rotigotina ou outros compostos que guardem 

semelhança estrutural com a dopamina e possam ser úteis como bloco de construção 

na síntese de agonistas e antagonistas desse neurotransmissor, o qual está envolvido 

na patofisiologia de distúrbios psiquiátricos, como esquizofrenia, e outras 

enfermidades, como doença de Parkinson. 

Além disso, o projeto envolverá a participação de alunos de graduação e pós-

graduação, contribuindo assim para a formação de recursos humanos na área de 

química orgânica em geral, e na área de síntese orgânica, particularmente. É 

importante destacar que o projeto envolve diretamente a aplicação de biocatálise em 

síntese orgânica, área que, embora tenham atraído interesse nos últimos anos tanto no 

âmbito acadêmico quanto industrial, é em geral pouco abordada em cursos de 

graduação de química. 

 

9. DISPONIBILIDADE EFETIVA DE INFRAESTRUTURA 

A proponente da proposta dispõe de infraestrutura de laboratório de pesquisa 

com vidrarias e equipamentos ordinários (bancada,  exaustor, vidrarias diversas) e 
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equipamentos de uso comum lotados no DQ/UFMG como cromatógrafos para 

cromatografia líquida e instrumentos para realização de experimentos de Ressonância 

Magnética Nuclear de 13C e 1H e Espectroscopia Vibracional. O projeto conta, ainda, 

com recursos advindos da Fapemig (APQ-03059-21) via edital 001/2021, que incluem 

24 meses de bolsa de iniciação científica. 

. 
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