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Introdução 

A reação de Baeyer-Villiger (BV) consiste na 

oxidação de cetona a ésteres e lactona. Essa 

reação tem sido amplamente usada em síntese 

orgânica devido à sua regiosseletividade e 

estereoespecifidade. O uso dos agentes oxidantes 

mais comuns (perácidos ou peróxido de hidrogênio) 

resulta, no entanto, em baixo rendimento e reduzida 

estereospecificidade. Uma alternativa para aumentar 

a eficiência e estereoespecificidade dessas reações 

consiste em explorar o uso de enzimas como 

catalisadores.
1
 Uma reação de BV de grande 

interesse industrial é a oxidação de ciclohexanona 

(Cy-ona) a ε-caprolactona, para a síntese de um 

poliéster biodegradável, a poli-caprolactona (PLC).
1
 

Encontra-se reportado na literatura o uso de 

enzimas isoladas de bactérias (Acinetobacter e 

Nocardia globerula)
2
 e fungos filamentosos (dos 

gêneros Curvularia, Drechslera e Fusarium sp)
1,2

 na 

biotransformação de Cy-ona a ε-caprolactona. Em 

todos os casos a conversão ocorre na presença do 

cofator NADPH. Neste trabalho avaliamos o 

potencial sintético do emprego de processos de 

biotransformação para a oxidação de BV da Cy-ona 

a ε-caprolactona sob condições brandas, utilizando 

como biocatalisador, células íntegras de Geotrichum 

candidum, que é um fungo filamentoso com 

características de levedura e de grande uso na 

redução tanto de cetonas quanto de aldeídos.
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Resultados e Discussão 

A biotransformação da Cy-ona pode ocorrer via 
redução por hidrogenase a ciclohexanol (Cy-ol) ou 
oxidação BV a ε-caprolactona por monooxigenases 
(Fig. 1). 

 
Figura 1. Biotransformação da ciclohexanona. 
A atividade catalítica do G. candidum foi testada em 
diversas reações com 10 mM de Cy-ona em tampão 
fosfato pH 6,5. Os compostos orgânicos de 
interesse foram extraídos com EtOAc e analisados 
por cromatografia a gás (CG-FID e CG-MS). 
Embora em todas as reações utilizando 1 g de 

massa úmida do microorganismo levem à conversão 
total da Cy-ona a ε-caprolactona, a cinética da 
reação mostrou-se de difícil reprodutibilidade. 
Identificou-se que um dos fatores responsáveis era 
a grande variabilidade da quantidade de água no 
“pellet” de microorganismo em massa úmida. Um 
protocolo turbidimétrico foi desenvolvido para 
contornar a variabilidade do número de células de 
biocatalisador nas reações. Inicialmente, glicose foi 
adicionada às reações para agir como fonte 
energética, mas verificou-se que esta favorece a 
atividade desidrogenase dos microorganismos em 
detrimento da atividade monooxigenase, 
favorecendo a conversão da Cy-ona ao produto de 
redução Cy-ol. Longos tempos de reação, 
associados à exaustão da glicose, permitem a 
oxidação de Cy-ol a ε-caprolactona, possivelmente 
via re-oxidação a Cy-ona. Outro fator experimental 
que afeta significativamente a distribuição de 
produtos (redução vs. oxidação da Cy-ona) é 
associado a resquícios de meio de cultura na massa 
úmida. A lavagem exaustiva da massa úmida do 
microorganismo com água destilada, resultou em 
um aumento de seletividade para ε-caprolactona. Na 
ausência de resíduo de meio de cultura e de glicose, 
uma condição biotecnologicamente mais atrativa, a 
produção de Cy-ol é mínima e a seletividade da 
conversão é direcionada para a ε-caprolactona. O 
ajuste das condições experimentais reduziu o tempo 
de conversão total (95-99%) de Cy-ona a ε-
caprolactona de 72 h (literatura)

1
 para menos de 24h 

(tipicamente 9-10 h).  

Conclusões 

O tempo de conversão da oxidação BV de Cy-ona 

(10 mM) à ε-caprolactona por G. candidum foi 

reduzido de 72 h para 9-10 h. O uso de glicose 

como fonte energética apresenta efeito negativo na 

conversão, favorecendo a reação de redução a Cy-

ol. Várias otimizações do protocolo de reação foram 

efetuadas para minimizar a variabilidade das 

biotransformações. 
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