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Introdução 

A espécie vegetal Fragaria vesca, popularmente 

conhecida como morango, morangueiro, morango-

silvestre ou morangueiro-bravo é da família 

Rosaceae e sendo uma planta de origem Europeia, 

seu ciclo de vida é anual.
1,2

 Dando continuidade ao 

projeto de detectar agentes biorredutores em frutas, 

o presente trabalho tem como objetivo investigar o 

potencial enzimático de redução do fruto morango. 

 

Resultados e Discussão 

Usando metodologia adaptada de literatura,
3
 foi 

feito inicialmente a determinação proteica pelos 
métodos de Bradford e Lowry, resultando 
aproximadamente em 1,2% de teor proteico. Logo 
em seguida foi usada a cetona aromática 
acetofenona (1) como substrato, sendo 
biotransformado em seu respectivo álcool 
(Esquema 1), utilizando as células íntegras dos 
frutos do morango (CIFM). Para a eliminação de 
interferentes como enzimas microbianas os 
pedaços de morango foram submetidos a uma 
solução de hipoclorito de sódio 4% por 20 minutos. 
Foram realizadas estudos com as seguintes 
variáveis como pH, temperatura, rotação, massa do 
substrato e do material biocatalítico (pedaços do 
morango). Onde as melhores condições reacionais 
foram em pH 7,6, com temperatura de 27ºC, 
agitação de 150 r.p.m., massa de substrato 200mg 
e massa do material vegetal 18g (pedaços de 
morango). O produto foi extraído usando acetato de 
etila como solvente na mistura reacional, seco com 
sulfato de sódio anidro e evaporado até a secura 
com rota-evaporador rotativo. A análise foi baseada 
inicialmente em técnica de cromatografia em 
camada delgada com placa cromatográfica G60 
com indicador de fluorescência, possibilitando 
parcialmente suas identificações de acordo com as 
diferenças de fator de retenção do composto 
carbonilado e seu respectivo álcool. A quantificação 
também foi realizada por CG-EM e RMN 

1
H e a 

conversão obtida foi 70,2%. Para o excesso 
enantiomérico foi utilizada uma coluna quiral. Na 
Tabela 1, é mostrada a quantificação do composto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema 1 – Esquema reacional do composto 1. 
 
Tabela 1- biorredução da acetofenona usando 
CIFM. 
 

 Produto % e.e. 

Produto CITM Identificação dos produtos 

1 1’ 70,2 S-1-fenilletanol 97% 

 

Conclusões 

Os frutos da espécie Fragaria vesca, se 

apresentaram inicialmente como um grupo de 

agentes biorredutores para acetofenonas. Pois 

produziu o S-1-feniletanol com rendimento 70,2%, 

com alto e.e.  
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