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Introdução 

O sucesso da biocatálise enantiosseletiva tem sido 
estudado e depende de inúmeros fatores desde a 
especificidade do biocatalisador, livre ou 
imobilizado, a um determinado substrato; do uso de 
diferentes solventes até ao sistema de reator 
empregado1,2. Atualmente a maior parte dos 
trabalhos da literatura relata a utilização de reatores 
em pequena escala do tipo tanque agitado, em 
modo de batelada3.  

 Derivados fosforilados do mio-inositol (mio-I) estão 

envolvidos em processos fundamentais de 

sinalização celular, além de serem moléculas 

estudadas devido ao seu potencial no 

desenvolvimento de farmacos4,5.  

Neste trabalho a lipase de Pseudomonas cepacia 

será utilizada como biocatalisador eficiente no 

processo de resolução cinética de mio-inositol1 em 

sistema de fluxo contínuo e descontínuo (batelada 

simples). 

Resultados e Discussão 

O estudo da resolução cinética de mio-I, em 

consonância com os resultados prévios do grupo, 

foi feito utilizando acetato de vinila em sistema livre 

de solvente, já que ocasionaram melhor 

performance (conversão, eep (referente a L-2)). 

A máxima conversão de 48,9% foi obtida após 48 

horas de tempo reacional em tanque agitado. O 

produto L-5-O-acetil-1,3,4-tri-O-benzil-mio-inositol 

(L-2), foi obtido com alta pureza óptica e alta razão 

enantiomérica (eep maior que 99%, E maior que 

200, respectivamente). Por outro lado, a reação 

realizada em sistema de fluxo contínuo mostrou 

máxima conversão de 18,87%, em 3min de tempo 

de além de alto excesso enantiomérico (eep>99%, 

E>200). 
Embora as reações em sistema de fluxo contínuo 
apresentarem menor conversão que as reações em 
batelada, a produtividade aumentou em 426 vezes 
para este sistema (0,426mgproduct/mgenzyme.h), se 
comparado com a produtividade em modo de 
batelada (0,001mgproduct/mgenzyme.h). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Resolução cinética na reação de acetilação de mio-I 

em diferentes reatores utilizando a lipase comercial PS-IM. 
Condições em reações em batelada: 50mg de enzima, 5mg de 
substrato, 2,5 mL de acetato de vinila. 

 
Tabela 1. Resolução cinética de mio-I (Figura 1) sob fluxo 

contínuo (mio-inositol/acetato de vinila=1 :66 mM). 

Conclusões 

 O biocatalisador PS-IM foi capaz de catalisar a 

resolução cinética do mio-I em ambos reatores 

utilizados. Entretanto, obteve-se maior 

produtividade em Sistema de fluxo contínuo. Os 

resultados em ambos reatores mostraram alta 

enantiosseletividade.  
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