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Introdução 
A biotransformação pode ser definida como a 
aplicação de sistemas biológicos na transformação 
química de compostos que não são seus substratos 
naturais. Tem sido usada por mais de cem anos, 
empregando-se microrganismos inteiros, organelas 
celulares ou enzimas isoladas como 
biocatalisadores1. Recentemente, o uso de 
microrganismos ou de seus sistemas enzimáticos 
isolados se expandiu e têm conduzido a reações 
estereoespecíficas e estereoseletivas de grande 
importância em síntese assimétrica2.  
O endófito Curvularia sp. tem sido estudado 
quimicamente por nosso grupo e os resultados 
obtidos o evidencia como produtor de benzofuranos 
hidroxilados. Tal fato induz a presença de um 
sistema enzimático eficaz nestes microrganismos, 
possivelmente capaz de realizar bioidroxilações em 
substratos xenobióticos. Assim sendo, este trabalho 
tem como principal objetivo avaliar a capacidade 
deste fungo na biotransformação da canfôra (1), 
material de interesse industrial e medicinal.  

Resultados e Discussão 
Para avaliação da biotransformação, o endófito 
Curvularia sp. foi cultivado conforme o fluxograma I. 
A fração 5 apresentou grau de pureza suficiente 
para ser analisada e após cuidadosa análise por 
RMN 1D, 2D e EM foi possível identificar as 
substâncias 2, 3 e 4. 
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Figura 1: Produtos da biotransformação da cânfora 
pelo fungo Curvularia sp. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Metodologia aplicada na biotransformação 
da cânfora pelo fungo Curvularia sp. 

Conclusões 
Este trabalho permitiu avaliar a capacidade de 
Curvularia sp. em biocatalisar reações orgânicas de 
hidroxilação, contribuindo com dados para a 
literatura. A pesquisa envolvendo endofíticos como 
biotransformadores é escassa e a realização deste 
estudo conduz a um maior conhecimento desse 
nicho de microrganismos, bem como das enzimas 
envolvidas no processo de biotransformação. 
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BDA
7 dias, t.a.

1) 5 dias, t.a.
150 rpm

2) Adição de 150 mg de canfôra
21 dias, t.a., 150 rpm

3) Filtração

Fração aquosa

Extração 3X 150 mL (AcOEt)
Evap oração do solvente

Clean up
CLAEprep.Si gel C-18
ACN/H
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Micélio

Fração 5

1 + 2 +  3

Curvularia sp.

Inoculação em 
MDB

Solvente

12 frações

Extrato bruto
110 mg


