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Introdução 

A desracemização por estereoinversão tem sido 
empregada para obter, a partir de uma mistura 
racêmica, alcoóis secundários enantioméricamente 
puros que são importantes blocos construtores de 
fármacos1. O conjunto enzimático de leveduras 
como S. cerevisiae, é capaz de desracemizar 
alguns alcoóis secundários com alta eficiência, 
evitando o uso de enzimas isoladas e o problema da 
reciclagem de custosos cofatores2. 

Resultados e Discussão 

Os padrões dos alcoóis foram submetidos a estudos 
de desracemização com as leveduras S. cerevisiae 
liofilizada (tipo II Aldrich) e C. albicans (CCT 
5847/18804). Uma pré-incubação de 2 dias a 180 
rpm e 30 ºC das células fez-se necessária para 
proporcionar maior caráter oxidante ao meio 
(aumentar a quantidade de cofatores oxidados 
NAD(P)+). Os substratos foram introduzidos ao meio 
reacional dissolvidos em acetona (5% do volume 
total) que além de facilitar a dispersão dos 
substratos pouco solúveis em água, age na 
reciclagem do cofator (Figura 1). A desracemização 
por estereoinversão ocorre com a oxidação seletiva 
de um dos enantiômeros por uma 
álcooldesidrogenase (ADH) que necessita de uma 
molécula de NAD(P)+, seguida da redução 
enantioseletiva da cetona formada para o outro 
enantiômero por outra ADH2. A figura 1 apresenta o 
esquema da desracemização do 1-feniletanol (1) e a 
Tabela 1 apresenta os valores de conversão e 
rendimentos obtidos por CG/MS e os de excesso 
enantiomérico (ee) obtidos por CG/FID e HPLC. Foi 
possível observar a desracemização do 1 por 
formação da respectiva cetona com 3 horas e a 
posterior redução com 24 horas para o 1-(R). Para 
mandelato de etila (2) e 3-fenil-3-hidroxipropanoato 
de etila (3) com 48 horas de reação constatou o 
melhor rendimento e ee com C. albicans e S. 
serevisiae respectivamente, enquanto para 4-fenil-2-
hidroxibutanoato de etila (4)  2 e 3 horas de reação 
com ambas leveduras foram suficiente para 

desracemizar, não sendo detectado subprodutos de 
hidrólise e descarboxilação do éster como 2 e 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.  Esquema da desracemização do 1-
feniletanol por estereoinversão. 
 
Tabela 1. Desracemização dos alcoóis 1, 2, 3 e 4 
com S.cerevisiae e C. albicans. 

Substratos  Tempo 
(h) 

Levedura Cetona 
(%) 

Álcool 
(%) 

ee 
(%) 

1 3 C.albicans 47 53 89 (R) 
1 24 C.albicans 11 89 >99 (R) 
2 24 C.albicans -- 93 86 (R) 
2 48 C.albicans -- 79 >99 (R) 
3 24 S.cerevisiae

ae 
-- 84 63 (S) 

3 48 S.cerevisiae
ae 

-- 72 96 (S) 
4 3 C.albicans -- 100 91 (S) 
4 2 S.cerevisiae

ae 
-- 100 98 (S) 

Conclusões 

O emprego de microrganismos íntegros na 
desracemização de alcoóis secundários mostrou-se 
eficiente: C. albicans na desracemização de 1, 2 e 4 
enquanto S. cerevisiae desracemizou 3 e 4. Foi 
possível confirmar o mecanismo de desracemização 
por estereoinversão de 1 com a detecção da 
correspondente cetona. 
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