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Introdução 
Com o crescente aumento da resistência microbiana 
aos antibióticos vigentes, os compostos de origem 
natural capazes de inibir o crescimento bacteriano 
têm se mostrado cada vez mais importantes como 
tratamento alternativo ou adjuvante¹. Dentre estes 
encontram-se os monoterpenos, que são 
metabólitos secundários de plantas, como o 
citronelol, que é um álcool amplamente empregado 
nas indústrias de alimentos, cosmética e 
farmacêutica devido ao seu aroma e suas diferentes 
atividades farmacológicas². Entretanto, sua baixa 
lipoficilidade acaba por limitar sua interação com as 
membranas biológicas, limitando seu potencial 
antimicrobiano. Sendo assim o objetivo do presente 
estudo é promover o aumento da lipoficilidade do 
citronelol a partir de esterificação com ácido 
mirístico catalisada por lipase, e posterior 
rastreamento da atividade antibacteriana. 

Metodologia 
A esterificação enzimática do citronelol foi 
conduzida em triplicata, a razão molar 1:1 
(citronelol:ácido mirístico) (100mM), peneira 
molecular de 3 Å e 5 U.mL-1 de Novozym 435® em 4 
mL de n-heptano, a 70°C e 150 rpm em shaker ou 
em reator de micro-ondas com agitação do tipo 
“high” e potência de 200 W. As conversões foram 
analisadas por CG/EM. O produto final foi purificado 
por cromatografia em camada delgada preparativa e 
elucidado por 1H-RMN, 13C-RMN, HSQC, HMBC e 
COSY. A atividade antibacteriana frente a diferentes 
cepas bacterianas foi determinada por método de 
difusão em ágar 

Resultados e Discussão 
A partir dos dados de CG/EM determinou-se o 
comportamento cinético da reação em shaker, 
mostrada na Figura 1, onde em 6 h de reação foi 
possível obter 98,7% de conversão em produto 
esterificado. Em sistema de micro-ondas foi possível 
obter 95,5% de conversão em éster em apenas 30 
min de reação.  
Após a purificação do sistema reacional por CCD 
preparativa foi obtido o produto miristato de 
citronelila (elucidado estruturalmente por RMN) com 
grau de pureza de 95%. 

 
Figura 1. Cinética de conversão de substratos em 
miristato de citronelila em relação ao tempo 
reacional. 
 

Os resultados obtidos para a atividade 
antibacteriana do produto purificado são mostrados 
na Tabela 1, ressaltando a maior atividade do éster 
obtido quando comparado ao monoterpeno 
citronelol. 
 

Tabela 1. Atividade antibacteriana do citronelol e 
seu éster. 

Bactéria 
Diâmetro de halo (cm) 

 Citronelol Miristato de 
citronelila 

ATCC 12228 - 

Staphylococcus epidermidis 

0,9 2,2 

ATCC 27853 – 

Pseudomonas aeruginosa 

- 0,7 

ATCC 33591 - 

Staphylococcus aureus 

- 1 

ATCC 27844 - 

Staphylococcus hominis 

0,5 1,5 

Conclusões 
Resultados de conversão superiores a 95% foram 
obtidos para ambos os sistemas reacionais 
testados. O éster, produzido com grau de pureza de 
95%, apresentou bom potencial bioativo frente às 
bactérias S. epidermidir, S. aureus, S. hominis e P. 
aeruginosa em relação ao citronelol, mostrando-se 
um promissor alvo de estudo como agente 
antibacteriano.   
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