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Resumo 

Biotransformação de produtos naturais por meio de vários organismos é um método 

eficaz para a produção de novos compostos bioativos (MIYAZAWA, 2001). O presente 

trabalho tem como objetivos: (1) obter a (-)-hinoquinina através de modificações 

moleculares promovidas por biotransformação fúngica da (-)-cubebina, utilizando-se o 

fungo filamentoso Aspergillus terreus e (2) a quantificação deste composto através de 

métodos analíticos. A obtenção de (-)-hinoquinina é interessante visto que inúmeros 

efeitos biológicos já foram descritos para esta lignana. Neste trabalho, destaca- se a 

importância da escolha da biotransformação como método de obtenção da substância 

pois este processo é considerado uma tecnologia “verde” (não se faz uso de reagentes 

tóxicos e não gera resíduos poluentes). Durante o processo de biotransformação foi 

identificado outro composto biotransformado que ainda se encontra em processo de 

elucidação. 

Introdução 

Muitas substâncias isoladas dos vegetais apresentam atividades biológicas relevantes, 

tais como a (-)-cubebina. De uma maneira geral, esta lignana serve principalmente de 

protótipo molecular podendo ser utilizada como material de partida para originar novos 

derivados estruturais farmacologicamente mais promissores. A (-)-hinoquinina, que 

pode ser obtida a partir da (-)-cubebina demonstra importante atividade tripanocida 

frente a formas epimastigotas e amastigotas intracelulares de T.cruzi (De Souza et 

al.,2005). Assim, considerando a importância desta molécula e o fato de que nenhum 

outro estudo de obtenção a partir de biotranformação fúngica foi feito, o presente 

trabalho visa o desenvolvimento de um método de obtenção da (-)-hinoquinina através 

desta estratégia biotecnológica. 

Objetivo 

O presente trabalho tem como objetivo obter (-)-Hinoquinina a partir de 

biotransformação fúngica da (-)-cubebina utilizando o fungo filamentoso Aspergillus 

terreus e a quantificação desta conversão. 



Metodologia 

A biotransformação foi feita utilizando o fungo Aspergillus terreus, através do cultivo de 

esporos em meio PDA para posterior desenvolvimento de massa micelial em meio de 

cultura proposto por Jackson et al (meio pré-fermentativo)e por último, meio (Czapek- 

meio fermentativo). 

Neste meio foi introduzida a (-)-cubebina e o monitoramento da biotransformação foi 

realizada através de cromatografia em camada delgada (CCDC). O Isolamento dos 

compostos biotransformados foi feito através de técnicas cromatográficas e 

identificação através de RMN. 

Para a quantificação de (-)-hinoquinina presente no extrato fúngico utilizou 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) Shimadzu modelo LC20-A Prominence 

equipado com um injetor automático SIL-20A, um forno pra coluna CTO-20A, duas 

bombas Shimadzu, um degaseificador DGU-20A3, um detector de arranjo de fotodiodo 

SPD-M20A. As análises foram feitas por uma coluna Shimp-pack CLC-ODS (25 cm X 

4.6 mm i.d 5 µm, Shimadzu) em um sistema de eluição isocrático consistindo de 60% 

acetonitrila em 40 % de água Milli Q adicionando 0,1% ácido acético, em uma vazão de 

1,0 mL/min, a temperatura da coluna a 40ºC, em um comprimento de onda de 235 nm, 

o padrão interno utilizado foi a rotenona (PI). A metodologia analítica foi validada 

conforme a resolução da ANVISA (RE 899/2003).  

Desenvolvimento 

Inicialmente utilizou-se 70 tubos de ensaio contendo meio PDA 3,9% em água 

ultra-pura, incubados por 7 dias. Então, adicionou-se 5 mL de água esterilizada em 

cada tubo e transferiu-se a quantidade para 7 erlenmeyers. Os frascos foram mantidos 

sob agitação de 120 rpm a 30 ° C por 48 horas. A biomassa obtida foi filtrada e 

transferida para frascos de 1000 mL contendo meio Czapek. Os frascos gerados foram 

mantidos sob agitação de 120 rpm a 30° C por 24 horas. Então, adicionou-se a 

(-)-cubebina (0,16428 g/L). Verificou-se que após 24 dias foram formadas substâncias 

biotransformadas por este fungo. Após este período, os meios foram filtrados e 

submetidos à partição (extração líquido-líquido), obtendo no final do processo 1,0218 g 



de extrato bruto. Em seguida, foi feita coluna líquida a vácuo que originou 7 frações. Na 

fração 4 verificou-se a presença da (-)-hinoquinina e na fração 5 observou-se a 

presença de outro produto de biotransformação, que está em processo de elucidação. 

Na etapa de quantificação da (-)-Hinoquinina, foi feita novamente a transformação 

microbiana (em escala reduzida). A cada 24 horas retirou-se uma alíquota do meio de 

biotransformação, que foi submetida à partição por três vezes com 30 mL de acetato de 

etila. Em seguida, foi adicionado padrão interno e acetonitrila então, 20 µL destes 

extratos foram injetados no CLAE, em triplicata. A concentração de (-)-hinoquinina, a 

partir do dia em que se tornou presente no extrato, será quantificada utilizando-se as 

médias das áreas obtidas das análises referente ao pico desta substância. A média das 

áreas, quando substituída na equação obtida da curva de calibração (previamente 

confeccionada, em outro estudo do nosso grupo de pesquisas), fornece a concentração 

desta substância. 

Resultados Preliminares 

Até o presente momento, foram obtidas duas substâncias a partir da (-)-cubebina, 

sendo uma delas a (-)-hinoquinina, que será quantificada. A outra substância obtida 

ainda se encontra em processo de elucidação estrutural. Como perspectiva futura deste 

trabalho, será realizada a otimização de condições que possam possibilitar a obtenção 

de uma maior quantidade, visto que esta lignana possui inúmeros efeitos biológicos e o 

processo de obtenção utilizado apresenta vantagens em relação á outros métodos. 
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