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Introdução e Objetivo

Resultados

A biocatálise é o estudo das reações em que
se emprega enzimas isoladas ou até mesmo
microrganismo inteiros para obtenção de
moléculas de maneira régio- químio- e
enantiosseletiva em condições brandas e de
certa forma mimetizando a natureza.
Neste projeto estamos explorando a atividade
catalítica das enzimas lacases e sistemas lacasemediadores na oxidação de álcoois primários e
secundários aos correspondentes compostos
carbonílicos.
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Oxidação seletiva do solketal ao
2,2-dimetil-1,3-dioxolane-4-carbaldeído
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Mecanismo catalítico do sistema lacase-mediador
lacase

álcool

•
•
•
•
•

TEMPO 20 mol%;
Temperatura ambiente;
Borbulhamento de O₂;
24 horas.
Análise através de cromatografia gasosa
acoplada à espectrometria de massas
(GC-MS).
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Solução
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TEMPO
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pH 4,5

˂10% (100:0)
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pH 7,0
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Lentinus velutinus
(740 U)
Pycnoporus sanguineus
(592 U)
Novozymes 51003
(1000 U)

Conclusão
Como espécies diferentes de fungos produzem
enzimas lacases com conformações distintas, e
consequentemente atividades distintas, a lacase
que apresenta melhor poder catalítico em
determinada oxidação, varia de acordo com o
álcool utilizado.
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