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Resumo:Estudos de modificações estruturais de compostos orgânicos utilizando-se 

o processo de biotransformação por microrganismos, principalmente os fungos 

filamentosos, tem alcançado considerável destaque na literatura científica. Os 

processos de biotransformação apresentam inúmeras vantagens quando 

comparados aos correspondentes métodos químicos. Muitas biotransformações não 

são apenas quimio e regioespecíficas, mas também enantioespecíficas, o que 

propicia a obtenção de produtos enantiomericamente puros a partir de misturas 

racêmicas. As reações de biotransformação podem ser conduzidas em condições 

normais de temperatura e pressão e, na maioria dos casos, não há necessidade de 

proteger outros grupos funcionais.Além destas vantagens, as biotransformações são 

preferidas aos processos químicos tradicionais, pois atualmente existe um forte 

apelo dos órgãos públicos e principalmente os não governamentais perante as 

indústrias, quanto à adequação ao desenvolvimento sustentável, através de 

processos químicos “saudáveis e limpos”.Este presente trabalho tem como objetivo 

otimizar o processo de obtenção de (-)-hinoquinina a partir de biotransformação de (-

)-cubebina utilizando Aspergillusterreus através da aplicação de metodologia de 

superfície de resposta. 

Introdução: A (-)-cubebina (CB, Figura 1) é uma lignana do tipo 

dibenzilbutirolactólica que está presente em várias famílias de plantas, como 

Aristolochiaceae, Ruthaceae, Myristicaceae, além da Piperaceae. Esta molécula foi 

isolada inicialmente na forma de epímeros (α e β) das folhas de 

Zanthoxylumnaranjillo, popularmente conhecida como mamica de cadela, porém 

atualmente o seu isolamento é realizado basicamente das sementes de Piper 

cubeba, devido à grande concentração deste metabólito nesta espécie vegetal. De 

uma maneira geral, esta lignana vem despertando grande interesse para os 

pesquisadores da área de produtos naturais, pois está associada a diversas 

atividades biológicas promissoras sem apresentar efeitos tóxicos significativos, 

podendo neste contexto destacar sua propriedade tripanocida analgésica e 

antiinflamatória, leishmanicida, antiproliferativa, e mais recentemente como agente 

vasodilatador na terapia da disfunção erétil (Patente número JP 2012-545026 - 

correspondente ao PCT/BR2009/000433)



 

Figura 1. Estrutura química da (-)-cubebina (CB; A) e da (-)-hinoquinina (HQ; B). 

Objetivo: Otimizar o processo de obtenção de (-)-hinoquinina a partir de 

biotransformação de (-)-cubebina utilizando Aspergillusterreus através da aplicação 

de metodologia de superfície de resposta. 

Objetivos específicos: 

-Realizar uma série de experimentos de biotransformação de acordo com um 

protocolo de planejamento experimental para determinar as condições ótimas do 

processo. 

- Gerar uma série de gráficos de superfícies de resposta para descrever a influência 

das variáveis investigadas no rendimento do processo. 

 

Metodologia:A metodologia utilizada para a extração da (-)-cubebina foi baseada 

nos procedimentos previamente descritos por Silva et. al. (2009). 

Desenvolvimento: Inicialmente realizou-se a maceração (três extrações 

consecutivas) de 3Kg de sementes secas moídas com 4500 mL de etanol (96%) por 

um período de três dias. Então, filtrou-se o extrato obtido e concentrou-se a fração 

alcoólica em um evaporador rotativo a 40°C e 80 rpm, até que todo o solvente fosse 

evaporado, obtendo-se ao final deste processo o extrato etanólico bruto seco. O 

próximo passo foi solubilizar esse extrato em uma solução hidroalcóolica de 

metanol/água 9:1 e realizar a partição (cromatografia líquido-líquida) utilizando n-

hexano para separar da fração hidroalcóolica os componentes de menor polaridade, 

como os terpenos. Essa solução hidroalcóolica foi utilizada na proporção de 100 mL 

para cada 20g de extrato bruto. Após este procedimento, a solução obtida foi 

particionada quatro vezes com n-hexano para remoção dos compostos de menor 

polaridade ali presentes, como os diterpenos. Finalmente, a fração hidroalcóolicafoi 

concentrada em evaporador rotativo. Para a comprovação da existência da cubebina 



neste extrato foi feita a aplicação deste diluído em metanol em uma placa 

cromatográfica juntamente com um padrão previamente identificado e então esta foi 

revelada com solução hidroalcóolica de vanilina sulfúrica seguida de aquecimento. 

Resultados preliminares:O processo de isolamento da cubebina ainda está em 

andamento. Uma vez finalizado, a biotransformação será otimizada a partir de 

design experimental de Box-Behnken levando-se em conta três variáveis em três 

níveis diferentes, que foi elaborado com base na metodologia de biotransformação 

descrita em Arruda et al 2015. 
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