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Introdução 

Alcoóis quirais primários são importantes 
intermediários em síntese assimétrica. Dentre as 
metodologias desenvolvidas para a obtenção de 
alcoóis oticamente ativos, a resolução de racematos 
via transesterificação catalisadas por lipases é a 
mais utilizada. No entanto, a resolução de alcoóis 
primários oferece desafios consideráveis, como por 
exemplo, a baixa enantiosseletividade1. 
Uma das estratégias empregadas na literatura na 
resolução de alcoóis primários é a utilização de duas 
resoluções cinéticas em seqüência. Onde na 
primeira reação obtêm-se um produto enriquecido e 
na segunda reação com esse mesmo produto, 
pode-se obter o álcool enantiomericamente puro2.  

Resultados e Discussão 

No presente trabalho desenvolveu-se um estudo 
para obter os alcoóis 1a-c enantiomericamente 
puros (fornecidos pelo grupo do Prof. Luiz F. Silva 
Jr)3, através da resolução cinética de seus 
racematos utilizando reações de transesterificação 
catalisadas por lipases. 
A fim de selecionar uma enzima mais efetiva para a 
resolução desses alcoóis, a primeira parte deste 
estudo envolveu um screening de uma série de 
lipases, utilizando acetato de vinila como doador 
acila e hexano como solvente (esquema 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema 1:  trans-esterificação dos alcoóis 1a-c 
catalisado por lipases. 
 
Os melhores resultados do screening estão na 
tabela a seguir (tabela 1): 
 

Tabela 1 : Melhores resultados do screening de 
lipases para os substratos 1a, 1b e 1c. 
substrato 1a 1b 1c 

Conc  de 1 
(e.e.) 

10% (>99%) 8% (>99%) 20% (94%) 

lipase P. cepacea e 
C. rugosa 

C. antarctica P. fluorencis 

Apesar das enzimas apresentarem uma 
enantiosseletividade satisfatória, o rendimento é 
baixo. Devido a esse problema, optou-se por utilizar 
enzimas enantiocomplementares em reações 
consecutivas para obter o álcool 1a 
enantiomericamente puro, conforme ilustrado no 
esquema 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema 2:  Estratégia para obtenção de 1a 
enantiomericamente puro 
Ao final deste procedimento obtiveram-se ambos 
enantiomeros do álcool 1 com rendimento de 10% e 
e.e.>99%. 

Conclusões 

A resolução de alcoóis primários através de 
transestereficação mediadas por lipases possui 
dificuldades, em vista da baixa seletividade e 
rendimento. Porém, a utilização de enzimas 
enantiocomplementares em reações consecutivas 
mostrou-se uma estratégia interessante para a 
obtenção de ambos enantiomeros do álcool 1a 
enantiomericamente puros. 
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R = (a) CH2, (b) CH2-CH2, (c) O-CH2

Lipases = 1) Mucor javacinus (Amano M); 2) Candida cylindracea
(Fluka 62316); 3) Candida antarctica (Novoenzyme 435); 4)
Pseudomona cepacea (Amano PS); 5) Aspergillus niger (Amano A);
6) Pseudomona cepacea (Amano PSD-I); 7) Candida rugosa (Sigma
type VII); 8) Pseudomona cepacea (Amano PSC-II); 9) Mucor meikei 
(Sigma); 10) Pseudomona fluorencis (Amano AK); 11) Pancreas de
porco (Sigma type II).
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