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Resumo  

O estudo da capacidade de biotransformação de raízes transgénicas de Anethum graveolens, 

foi efectuado através da avaliação da influência da adição de (+)-canfeno, β-mirceno, 

R-(-)-carvona ou S-(+)-carvona na morfologia, crescimento e produção de voláteis. As culturas 

foram mantidas durante 7 semanas em meio SH, a 24ºC e a 80 r.p.m. em escuridão permanente. 

A adição de substrato realizou-se 15 dias após a inoculação. A análise morfológica das raízes 

transgénicas efectuou-se por microscopia electrónica de varrimento (MEV) e analise à lupa. O 

crescimento foi avaliado através do método da desassimilação e determinação do peso fresco e 

peso seco. Os óleos essenciais foram extraídos por destilação-extracção e analisados por CG e 

CG/EM.  

Nas observações por MEV não se verificou influência na morfologia da raiz devido à adição de 

substrato. No entanto, a análise morfológica realizada à lupa revelou uma fenolização precoce nas 

culturas com adição de R-(-)-carvona e S-(+)-carvona. O crescimento das raízes transgénicas com 

adição de substrato foi superior às culturas controlo.  

A componente volátil constitutiva das raízes transgénicas de A. graveolens foi dominada pelo 

falcarinol, apiole, miristicina, ácido palmítico, acido linoleico e n-octanal. Após adição de 

(+)-canfeno e β-mirceno não foram identificados novos componentes voláteis, apesar da 

diminuição da percentagem dos substratos ao longo do tempo de ensaio.  

Depois da adição de R-(-)-carvona e S-(+)-carvona foram identificados nove produtos 

resultantes da biotransformação dos substratos, contudo a percentagem relativa destes variou 

com o enantiómero adicionado. Nas culturas com adição de R-(-)-carvona o composto maioritário 

resultante da biotransformação foi o acetato de dihidrocarveol (19%), enquanto o acetato de 

cis-carveol foi o composto dominante (10%) nas culturas com adição de S-(+)-carvona.  

Após a adição da enzima β-glicosidade às aguas de decocção, a análise dos voláteis extraídos 

mostrou que parte dos substratos R-(-)-carvona e S-(+)-carvona e dos seus produtos de 

biotransformação foram glicosilados.   

 

Palavras-chave: Anethum graveolens, raízes transgénicas, óleos essenciais, 

biotransformação, MEV, CG, GC/EM.   
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Abstract  

The biotransformation capacity of Anethum graveolens hairy roots cultures was studied by 

evaluating the influence of the addition of (+)-camphene, β-myrcene, S-(+)-carvone or 

R-(-)-carvone in the morphology, growth and volatiles production. Hairy root cultures were 

maintained for 7 weeks in SH medium, at 24ºC and 80r.p.m. in darkness. Substrates were added 

15 days after inoculation. Root morphology was studied by scanning electron microscopy (SEM) 

and under the magnifying microscope. Growth measurement was done by dissimilation method 

and by determination of fresh weight and dry weight. Volatiles were extracted by distillation-

extraction and analyzed by GC and GC/MS.  

SEM observations showed that the root morphology was not influenced by the substrate 

addition. However, magnifying microscope analysis showed an earlier fenolization in R-(-)-carvone 

and S-(+)-carvone added cultures. Hairy roots growth was higher in some substrate added cultures 

than in control cultures.  

Falcarinol, apiole, palmitic acid, linoleic acid, myristicin and n-octanal were the main 

components of the constitutive volatile oils. No new volatiles were detected after addition 

β-myrcene and (+)-camphene, despite the decrease in substrate concentration over time.  

Nine biotransformation products were detected after S-(+)-carvone or R-(-)-carvone addition. 

However, the relative amount of the new volatiles differed with the monoterpene enantiomer added. 

Dihydrocarveol acetate was the main biotransformation product (19%) in the R-(-)-carvone added 

cultures, whereas cis-carvyl acetate was dominant (10%) in S-(+)-carvone added cultures.  

After the addition of β-glycosidase to the decoction waters, the analysis of the extracted 

volatiles showed that part of the substrates R-(-)-carvone and S-(+)-carvone and their 

biotransformation products was also glycosylated. 

 

Key-words: Anethum graveolens, hairy roots, essential oils, biotransformation, SEM, GC, 

GC/MS. 
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1. Introdução  

1.1. Anethum graveolens L. 

Anethum graveolens L., também conhecido como aneto ou endro, pertencente à família das 

Apiaceae (Umbelliferae), é uma planta herbácea aromática anual característica do Sul da Europa 

e grandemente cultivada na Europa de leste e no Egipto. Em Portugal é pouco frequente, existindo 

no centro e sul, onde vegeta de Maio a Julho. O endro é uma planta glabra com raízes fusiformes 

com um comprimento que varia entre os 10 e os 15 cm. O caule tem cerca de 45 cm de 

comprimento é glauscescente, cilíndrico, ramificado e fistuloso, com cerca de 25 estrias finas, 

verdes e brancas; deste partem cinco a oito ramificações, cada uma com três folhas deltóides. As 

inflorescências são umbelas compostas com pedúnculos com cerca de 20 cm de comprimento. As 

inflorescências terminais possuem 35 flores regulares, bisexuais e pentâmeras e de cor amarela. 

Os frutos têm 2 a 3 cm de largura e dividem-se em dois mericarpos ovóides (Everitt e Lockwood 

1995; Coutinho 1939), (Figura 1.1). 

O aneto possui várias propriedades aromáticas sendo utilizado, desde o antigo Egipto, como 

especiaria e planta medicinal (Font Quer 1981). Actualmente o óleo de A. graveolens é usado na 

indústria alimentar, em perfumaria e como aromatizante de detergentes e sabonetes (Lawless 

1995). Existem também algumas propriedades farmacológicas já estudadas como actividade anti-

bacteriana (Delaquis et al. 2002), anti-hiperlipidémica e anti-hipercolesterolémica (Yazdanparast e 

Alavi 2001), actividade antiproliferativa (Nakano et al. 1998) e ainda como agente promotor de 

produção de leite e da menstruação (Weiss 2001). Possui ainda propriedades digestivas e 

carminativas (Feijão 1979). 

No estudo dos compostos voláteis constituintes de A. graveolens foram identificados vários 

componentes verificando-se que a composição química do óleo essencial destilado dos frutos, 

raízes, sementes e parte aérea é diferente. Os principais constituintes desses óleos são 

hidrocarbonetos monoterpénicos como o limoneno, os monoterpenos oxigenados como a carvona 

e, no caso das raízes, os poliacetilenos do tipo falcarinol (Santos et al. 2002; Yili et al. 2006).    

Uma característica das raízes das Apiaceae é a presença de estruturas secretoras internas, 

canais e cavidades com uma estrutura variada e que ocorrem em tecidos primários e secundários 

(Deutschmann 1969 em: Lux et al. 1995). Esta família apresenta dois tipos de ductos, de origem 

esquizogénica, que contém óleos essenciais. Os ductos primários são triangulares e localizam-se 

entre as células do periciclo, formando normalmente arcos. Os ductos secundários situam-se no 

centro da raiz e são rombóides. Durante o espessamento secundário das raízes, quando há 

divisão das células do periciclo e o diâmetro da raiz aumenta devido a actividade cambial os 

ductos primários derivam para o exterior. Os ductos secundários que se desenvolvem junto do 

câmbio derivam também para o exterior durante o espessamento secundário da raiz. Como 

consequência destes movimentos e desenvolvimento da raiz os ductos primários ficam situados 

antes da periderme na periferia da raiz. Este tipo de desenvolvimento e o facto de existirem dois 

tipos de ductos que contém óleos essenciais pode estar na origem das diferenças na composição 

de óleos essências entre as plantas jovens e as plantas adultas (Stahl-Biskup e Wichtmann 1991).   
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Figura 1.1. Anethum graveolens L.: (A) fase floral1, (B) fase vegetativa2, (C) sementes3, (D) frutos4.  

 

1.2. Metabolítos secundários  

Metabolismo pode ser definido como uma rede bioquímica complexa de vias biossintéticas, ou 

seja, uma série de reacções nos organismos que são catalisadas por enzimas resultando na 

produção e utilização de compostos. O metabolismo primário, que é praticamente igual em todo o 

tipo de organismos, é aquele em que os compostos resultantes são utilizados em funções vitais no 

organismo, como a fotossíntese e a respiração. Por seu lado, o metabolismo secundário é 

caracterizado pela produção de compostos que não são usados directamente para a 

sobrevivência do organismo, mas que o ajudam a adaptar-se melhor ao ambiente em que vive 

(Bennet and Bentley 1989). Assim, segundo Verpoorte (2000), metabolítos secundários são 

compostos que estão restritos a certos grupos taxonómicos, que não são necessários 

directamente para a sobrevivência da célula (organismo), mas desempenham um papel na 

interacção da célula (organismo) com o ambiente, assegurando a sobrevivência do organismo no 

seu ecossistema. Esta definição deve-se ao facto de as vias biossintéticas dos metabolítos 

secundários serem restritas a algumas espécies ou géneros, estando apenas activas durante 

algumas fases de crescimento e desenvolvimento, e também às diversas funções que os 

metabolítos secundários desempenham no organismo (Verpoorte 2000; Ersek and Kiraly 1986 em: 

                                                 
1-4 Páginas da internet – vide bibliografia 
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Nugroho e Verpoorte 2002). No caso particular das plantas os metabolítos secundários funcionam 

como mediadores das interacções da planta com o seu ambiente, como por exemplo interacção 

planta-insecto, planta-microorganismo e planta-planta; fazem parte das defesas da planta, tendo 

acção alelopática, bactericida, fungicida e anti-viral, de protecção contra a herbívoria e a acção de 

agentes patogénicos; actuam também na defesa a factores abióticos, sendo indutores de acção 

antitranspirante ou protectores contra altas temperaturas e elevada radiação; desempenham ainda 

um papel importante na reprodução da planta, na atracção de polinizadores e dispersores de 

sementes (Figueiredo 1992, Harbone 2001 em: Verpoorte e Memelink 2002, Dixon 2001 em: 

Verpoorte e Memelink 2002). Os metabolítos secundários têm ainda influência na qualidade dos 

alimentos (sabor, cor e cheiro) e na biodiversidade de plantas ornamentais e flores (Verpoorte e 

Memelink 2002).  

Devido às propriedades únicas dos seus metabolítos secundários, as plantas têm sido 

utilizadas ao longo da história na medicina tradicional e em rituais de cariz religioso. Actualmente 

além de serem utilizados na medicina para a produção de fármacos, são ainda utilizados na 

indústria para a produção de corantes, insecticidas, fragrâncias, aromas, fibras fixadores, venenos, 

agentes de curtimento, entre outros (Yazaki 2004).  

Do ponto de vista químico os metabolítos secundários são classificados em alcalóides, 

terpenos e fenóis, no entanto devido à sua importância biológica e à sua presença em muitos 

óleos essências são considerados tabém os fenilpropanóides e os ácidos gordos (Yazaki 2004). 

O metabolismo secundário, devido aos compostos que origina e à utilização desses mesmos 

compostos, é assim um alvo aliciante para as diversas áreas do melhoramento de plantas, como o 

melhoramento molecular através de engenharia genética (Verpoorte e Memelink 2002).  

 

1.2.1. Terpenos  

Os terpenos são a mais vasta classe, e com maior diversidade estrutural, dentro dos produtos 

naturais. O seu nome deve-se a terem sido extraídos originalmente da terebintina na década de 

1850 (Buckingham e Bradley 1998 em: Peters e Croteau 2004). Actualmente conhecem-se mais 

de 25 000 compostos pertencentes a esta classe (Croteau et al. 2000 em: Yazaki 2004).  

Esta classe de metabolítos secundários ocorre amplamente na natureza, na sua maioria em 

plantas mas também em alguns animais e microrganismos. Ocorrem abundantemente em partes 

vegetativas, frutos e flores e apresentam uma elevada concentração nas estruturas reprodutoras e 

nas folhas durante, e imediatamente após, a floração. São também a classe mais representativa 

nas resinas das plantas (Dudareva et al. 2005; Paduch et al. 2007). 

A formula básica dos terpenos é (C5H8)n pois são derivados de unidades C5 ramificadas, ou 

seja, moléculas de isopreno. Dependendo do número de unidades de isopreno que possuem 

podem ser classificados como hemiterpenos se forem compostos em C5, monoterpenos quando 

possuem 10 átomos de carbono, sesquiterpenos (C15), diterpenos (C20), sesterpenos (C25), 

triterpenos (C30), tetraterpenos (C40) e compostos como a gutapercha e a borracha (C5)n, n>8 

(Yazaki 2004).  

A fusão das unidades de isopreno pode ser “cabeça-cauda” formando cadeias lineares ou 
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podem formar anéis. Os terpenos podem existir como hidrocarbonetos ou podem também estar 

ligados a compostos com oxigénio como grupos hidroxilos, carbonílos, cetonas ou aldeídos 

(Paduch et al. 2007).  

Nas plantas existem duas vias biossintéticas para a produção de terpenos: uma citossólica, a 

via do ácido mevalónico e outra plastidial denominada via independente do ácido mevalónico ou 

via 1-deoxi-D-xilulose fosfato (DXP) ou ainda via metileritritol fosfato (MEP). Inicialmente pensava-

se que a via do ácido mevalónico produzia os precursores dos sesquiterpenos e 

triterpenos/esteróis enquanto a via do DXP produzia os precursores dos monoterpenos, diterpenos 

e tetraterpenos. Actualmente sabe-se que não há uma restrita separação entre estas duas vias 

havendo comunicação entre ambas. A transformação do isopentenil difosfato (IPP) em dimetilalil 

difosfato (DMAPP) é catalizada pela isopentenil difosfato isomerase. A condensação de ambos os 

isómeros deve-se a uma feniltransferase plastidial originando o precursor comum de todos os 

monoterpenos o geranil difosfato, esta condensação ocorre com o arranjo “cabeça-cauda”. A 

condensação do geranil difosfato com outro isopentenil difosfato origina o farnesil difostato que é o 

precursor dos triterpenos. Por seu lado o farnesil difosfato funciona como dador de grupos prenil 

ao isopentenil difosfato para formar o precursor de todos os diterpenos o geranilgeranil difosfato. A 

condensação com arranjo “cabeça-cabeça” de duas moléculas de farnesil difosfato origina o 

esqualeno (C30) que é o precursor dos triterpenos. Por seu lado, o percursor dos tetraterpenos, o 

fitoeno, é formado através da condensação “cabeça-cabeça” de duas moléculas de geranilgeranil 

difosfato (Eich 2008).  

A via independente do mevalonato localiza-se exclusivamente nos plastos. A primeira 

condensação que ocorre nesta via é catalisada pela 1-deoxy-D-xilulose 5-fosfato sintetase (DXS) 

que, na presença de D-gliceraldeído 3-fosfato e de piruvato dá origem ao 1-deoxi-D-xilulose 5-

fosfato (DXP). Depois a 1-deoxi-D-xilulose 5-fosfato reductoisomerase (DXR) vai catalisar o 

rearranjo molecular e a redução do DXP originando o 2-C-metil-eritritol 4-fosfato (MEP). Na 

terceira reacção desta via o resíduo 4-fosfato do MEP é citidilado pela 4-difosfocitidil-2C-metil-

Deritritol sintetase (CDP-MES) originando o 4-difosfocitidil-2C-metil-D-eritritol (CDP-ME). 

Posteriormente o grupo 2-hidroxi do CDP-ME é fosforilado pela CDP-ME cinase, na presença de 

ATP, resultando o 4-difosfocitidil-2C-metil-D-eritritol fosfato (CDP-ME2P). A reacção seguinte é a 

conversão do CDP-ME2P a 2c-metil-D-eritritol 2,4-ciclodifosfato (MECDP) acompanhada da 

eliminação do CMP pela MECDP sintetase. Depois o MECDP é convertido a 4-hidroxi-3-metilbut-

2-enil difosfato (HMB-PP) pela MNB-PP sintetase. No final desta via o HMB-PP dá origem ao IPP 

e ao DMAPP que são então o bloco base dos terpenos (Yazaki 2004) (Figura 1.2).  

A via do ácido mevalónico, que ocorre no citosol, envolve a condensação de três moléculas de 

acetil-CoA em dois passos catalisados pela acetoacetil CoA sintetase e pela hidroximetilglutaril 

CoA (HMG-CoA) sintetase. A HMG-CoA é posteriormente reduzida pela HMG-CoA redutase 

(HMGR), na presença de NADPH, formando ácido mevalónico (MVA). O MVA é depois sujeito a 

duas fosforilações, com ATP na quinta posição, resultando o MVA 5-difosfato (DPMVA), este é 

seguidamente convertido a IPP pela DPMVA descarboxilase na presença de ATP (Yazaki 2004).   
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Figura 1.2. Biossíntese de terpenos pela via do ácido mevalónico e pela via do DXP (adaptado de Yazaki 

2004). 

 

Os terpenos são de grande importância para a planta, estando mesmo envolvidos em 

processos centrais como a fotossíntese (cadeias laterais da clorofila e carotenóides), transporte de 

electrões (ubiquinona, menaquinona e plastoquinona), estão presentes também na membrana 

celular (esteróis) e apresentam um papel importante na regulação do desenvolvimento celular 

(giberlinas, acido abscíssico, brassinoesteróis). Os terpenos são também componentes 

específicos da defesa das plantas funcionando como fitoalexinas e fitotoxinas. Na reprodução das 

plantas os terpenos são também de grande importância funcionando como atracção para 

polinizadores e animais dispersores de sementes (Gershenzon e Croteau 1993 em: Lucker et al. 

2007; Pichersky e Gershenzon 2002 em: Lucker et al. 2007). Além de terem um papel ecológico 

muito importante os terpenos apresentam também um elevado interesse comercial pois podem ser 

usados como fragrâncias, aromas, nutracêuticos, fármacos e como matérias-primas industriais 

(Verlet 1993 em: Lucker et al. 2007; Chappell 2004 em: Lucker et al. 2007). Assim, devido ao 

importante papel ecológico e comercial que desempenham, os terpenos são um objecto de 

interesse para a engenharia metabólica. A manipulação dos terpenos e da sua biossíntese permite 

o melhoramento de muitas características e assim conseguir, por exemplo, resistência a pestes e 

doenças, controlo de pragas, melhorar as fragrâncias de plantas ornamentais, aumentar a 
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polinização de colheitas, aumentar o aroma de frutos e vegetais e pode ser possível também a 

produção de fármacos (Lucker et al. 2007). 

 

1.2.2. Alcalóides  

Os alcalóides são uma vasta classe de metabolítos secundários que podem ser definidos de 

uma forma simples como compostos que contêm um ou mais átomos de azoto. Hoje em dia 

conhecem-se cerca de 12000 compostos pertencentes a esta classe, estando presentes em cerca 

de 20% de todas as espécies de plantas com flor (Peters e Croteau 2004). Os alcalóides 

encontram-se distribuídos em plantas inferiores, animais, microrganismos e, particularmente, nas 

famílias das dicotiledóneas (Apocynaceae, Asteraceae, Berberidaceae, Fabaceae, Lauraceae, 

Menispermaceae, Papaveraceae, Papilionaceae, Ranunculaceae, Rubiaceae, Rutaceae e 

Solanaceae) (Bhat et al. 2005).  

A estrutura básica dos alcalóides é um composto aromático contendo um átomo de azoto de 

onde provém a característica desse alcalóide. O átomo de azoto deriva, na maioria das vezes, de 

um resíduo de aminoácido, ou seja, os alcalóides, na maioria das plantas são biossintetizados a 

partir de um aminoácido (Yazaki 2004).  

A biossíntese de alcalóides envolve um complexo transporte intra- e intercelular podendo 

ocorrer em diferentes sub-compartimentos celulares, variando desde o citoplasma ao retículo 

endoplasmático, cloroplasto, mitocôndria e vacúolo. A biossíntese pode mesmo ocorrer em 

diferentes tecidos ou órgãos da planta produtora. No entanto, na maioria das vezes o local de 

acumulação é o vacúolo (De Luca e St Pierre 2000 em: Peters e Croteau 2004; De Luca e Cutler 

1987 em: Peters e Croteau 2004).  

Os alcalóides podem ser classificados de várias formas, entre as quais em vários sub-grupos, 

de acordo com o aminoácido de que derivam. Assim são classificados em alcalóides isoquinólicos, 

pirrolizidínicos, quiolizidínicos, tropânicos, puricos e ainda noutros sub-tipos menores (Yazaki 

2004).  

Este grupo de metabolítos secundários é o que apresenta maior diversidade de compostos 

biologicamente activos. Devido a isso, o interesse nestes compostos tem aumentado para a 

produção de fitoquímicos, fármacos, e estimulantes de uso convencional como a cafeína (Yazaki 

2004; Peters e Croteau 2004). Por exemplo, muitos alcalóides isoquinólicos são 

farmacologicamente importantes como são o caso da morfina, berberina e a tubocurarina. Outro 

exemplo de alcalóides importantes são os “alcalóides da vinca”, que são alcalóides indólicos, que 

têm uma grande importância clínica devido a sua actividade anticancerígena. Os alcalóides 

tropânicos são prescritos como sedativos, antipasmódicos, e analgésicos, sendo um exemplo 

deste grupo a cocaína. Um dos compostos economicamente mais importante, pertencente ao 

grupo dos alcalóides pirrolizidínicos, é a nicotina (Yazaki 2004).  
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1.2.3. Fenóis  

Os fenóis, que compreendem cerca de 8000 compostos (Croteau et al. 2000), são estruturas 

aromáticas com um ou mais grupos hidroxilo. Sendo que estes grupos hidroxilo pode ser 

substituídos por grupos metil ou glicosil. Os compostos fenólicos podem ser divididos em várias 

subclasses: antocianinas, chalconas, benzofuranos, cromonas, cumarinas, flavonóides menores, 

flavonas e flavonóides, isoflavonóides, lenhanos; ácidos fenólicos, cetonas fenólicas, 

fenilpropanóides, quinonas, estilbenóides, taninos e xantonas (Harborne et al. 1999).  

A biossíntese dos compostos fenólicos pode ocorrer por duas vias: a via do ácido xiquímico ou 

a via do acetato (Seigler 1998). A via do ácido xiquímico inicia-se com a conversão da fenilalanina 

a cinamato, reacção catalisada pela fenilalanina amónia liase (PAL). Nesta via o ácido cinâmico 

pode-se ligar à co-enzima A (CoA) e assim servir de substrato a várias fenilpropanóidacetato 

sintetases. Posteriormente a partir do cinamato a cinamato-4-hidroxilase (C4H) catalisa a 

formação de 4-cumarato. O 4-cumarato pode, alternativamente, ser formado directamente a partir 

da tirosina por acção de amónia liases. A hidroxilação do 4-cumarato na posição C2 do anel 

seguida da ciclização das formas carboxílicas forma o esqueleto das cumarinas. Para originar os 

flavonóides o 4-cumarato tem de ser ligado a CoA para formar o 4-cumaril-CoA que vai servir de 

substrato às chalconas sintetases que irão iniciar a biossíntese dos flavonóides. O 4-cumaril-CoA 

pode ainda sofrer hidroxilação, redução ou acetilações produzindo os monolenhanos que vão ser 

os precursores para a síntese de lenhanos e lenhinas (Anterola e Lewis 2002; Humphreys e 

Chapple 2002).  

 

 

Figura 1.3. Via do ácido xiquímico e posterior formação de compostos fenólicos5.  
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Os compostos fenólicos apresentam uma vasta gama de funções nas plantas, quer ao nível da 

construção da parede celular, quer na defesa da planta, pigmentação, formação de lenhina em 

tecidos lenhosos entre outras. Já ao nível de interesse humano existem vários fenóis que 

apresentam actividades importantes, como por exemplo, os flavonóides que têm uma importante 

actividade antioxidante, os isoflavonóides que apresentam actividade anticancerígena, vários 

lenhanos possuem propriedades farmacêuticas como agentes anticancerígenos ou antivirais ou 

mesmo efeitos neutracêuticos actuando como quimiopreventivos de cancros (Peters e Croteau 

2004).  

Os fenóis normalmente são armazenados sob formas solúveis conjugados com açúcares e/ou 

sulfatos nos vacúolos devido à sua toxicidade. Assim a maioria dos fenóis ocorre como glicósidos 

(Harborne 1999). 

A distribuição dos fenóis na planta é variada, por exemplo os flavonóides encontram-se em 

quase todas as partes das plantas, assim como os fenilpropanóides e os ácidos benzóicos. Já os 

taninos encontram-se nas folhas e nas cascas estando restritos a essas partes da planta 

(Harborne 1999). 

 

1.2.4. Poliacetilenos  

Os poliacetilenos são um grupo de produtos naturais com relativa actividade química. 

Actualmente já foram isolados das plantas superiores mais de 1400 compostos diferentes 

pertencentes a este grupo de metabolítos secundários. Este grupo distribui-se por diversas 

famílias como as Apiaceae, as Araliaceae e as Asteraceae, tendo também já sido encontrados 

esporadicamente noutras famílias  

A biossíntese dos poliactilenos está relacionada com a dos ácidos gordos insaturados, sendo 

sintetizados a partir de unidades de acetato e malonato. Os poliacetilenos do tipo falcarinol são 

formados a partir do ácido oleico por desidrogenação formando os C-18 acetilenos ácido 

crepenínico e o ácido dihidrocrepenínico. Estes são depois oxigenados formando os acetilenos C-

17 que por posteriores oxidações e desidrogenações originam o falcarinol e os acetilenos C-17 

relacionados (Bohlmann et al. 1973 em: Christensen e Brandt 2006; Hansen e Boll 1986 em: 

Christensen e Brandt 2006; Christensen 1992 em: Christensen e Brandt 2006). 

Os poliacetilenos são metabolítos secundários com actividade biológica, alguns apresentam 

alguma toxicidade sendo por isso muitas vezes considerados indesejáveis nos alimentos, outros 

são neurotóxicos em elevadas concentrações, havendo aqueles que são potentes sensibilizadores 

da pele e ainda outros que tem uma elevada actividade citotóxica contra células cancerígenas 

como é o caso dos poliacetilenos falcarinol, panaxidol e panaxitriol (Christensen e Brandt 2006).  

 

1.2.5. Ácidos Gordos  

Os ácidos gordos e os seus derivados estão entre os lípidos mais comuns em todas as plantas. 

Alguns dos componentes presentes neste grupo são considerados metabolítos primários pois 

funcionam como reservas energéticas (são componentes dos triacilgliceróis), e são uma parte 
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importante dos fosfolípidos que constituem as membranas celulares  

A via biossintética dos ácidos gordos envolve três grandes passos: 1- união do malonil-ACP ao 

acetil-CoA; 2- formação do palmitoil-CoA; 3- conversão do estearoil-CoA. Estes 3 passos levam à 

formação dos ácidos gordos a partir do acetil-CoA e do malonil-CoA. Estas reacções ocorrem nos 

plastos, retículo endoplasmático e citoplasma das células vegetais (Buchanan et al. 2000). 

Nas plantas os ácidos gordos apresentam muitas e variadas funções como atraentes de 

insectos; antifúngicos; reguladores de crescimento; sinalizadores intercelulares, entre plantas e 

entre plantas e insectos; transdução de sinais e funcionam ainda como sinal chave para o 

desenvolvimento dos grãos de pólen (Seigler 2006).  

 

1.3. Óleos essenciais  

Um óleo essencial é internacionalmente definido como um produto obtido por hidrodestilação, 

destilação por vapor, destilação a seco ou por um processo mecânico adequado sem 

aquecimento, da planta ou partes desta (Farmacopeia Europeia 2008). 

A ocorrência de óleos essenciais é restrita a cerca de 2000 espécies de plantas que se 

distribuem por 60 famílias diferentes. Dessas espécies apenas 100 são a base da produção de 

óleos essenciais em todo o mundo (Lawless 1996 em: Rohloff 2004).  

Na maioria dos casos os óleos essenciais têm uma composição bastante complexa, sendo que 

os compostos predominantes são os terpenos (monoterpenos e sesquiterpenos) apresentam 

ainda outros compostos químicos como, por exemplo, os fenilpropanóides. Muitos dos 

constituintes dos óleos essenciais são apenas vestigiais ou estão em proporções insignificantes, 

no entanto, por vezes são os que apresentam a maior função organoléptica. Sendo os óleos 

essenciais constituídos na sua maioria por terpenos e fenilpropanóides, em que os terpenos são 

os compostos maioritários, a presença dos fenilpropanóides confere um aroma e odor específico e 

indispensável aos óleos (Sangwan et al. 2001). 

Os óleos voláteis nas plantas são sintetizados, armazenados e libertados para o meio ambiente 

por uma vasta gama de estruturas epidérmicas ou do mesófilo, cuja morfologia tende a ser 

característica do grupo taxonómico a que pertencem. Estas estruturas ocorrem nas folhas, raízes, 

caules, partes florias e frutos e incluem glândulas secretoras, pêlos glandulares e tricomas 

(Sangwan et al. 2001).  

Uma das características mais importantes na acumulação de óleos nas plantas é o estado de 

desenvolvimento em que a planta se encontra, bem como o órgão, tecido ou célula em que o óleo 

é produzido, ou acumulado. Na maioria dos casos o óleo essencial é produzido nas primeiras 

fases de desenvolvimento como é o caso de Salvia officinalis, Cymbopogon flexuosus e Ocimum 

sanctum (Sangwan et al. 2001).   

Os óleos essenciais têm sido intensamente estudados devido às suas inúmeras propriedades, 

podendo ser assim ser utilizados para as mais diversas actividades e funções. Entre as 

propriedades mais importantes que apresentam encontra-se a actividade antimicrobiana, as 

propriedades antioxidantes, são também usados para o controlo de pestes e doenças em plantas 
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devido a serem um importante mediador das interacções planta insecto e, por outro lado, alguns 

óleos essenciais apresentam ainda efeitos anti-tumorais e anti-tuberculose o que é de grande 

interesse para a produção de fármacos (Rohloff 2004).   

Existem vários métodos para a extracção de óleos essenciais de plantas, sendo na sua maioria 

processos de destilação. Assim os principais métodos de extracção de óleos essenciais são: 

Hidrodestilação (Extractor de Clevenger); Destilação-Extracção (Extractor de Likens-Nickerson); 

Extracção por solvente (Extractor de Soxhlet); Extracção por vácuo (Extractor de vácuo); 

Destilação por arrastamento de vapor (Sistema de arrastamento de vapor Sobreaquecido); 

Extracção com dióxido de carbono supercrítico (Equipamento para extracção por dióxido de 

carbono supercrítico); Microextracção de fase sólida (Sistema de fibras) (Barroso e Pedro 1991 

em: Nunes 2007; Likens e Nickerson 1964 em: Nunes 2007; Pombeiro 1983 em: Nunes 2007; 

Dausksas et al. 1999 em: Nunes 2007; Rohloff 2004).  

Já a análise dos óleos essenciais é efectuada na maioria dos casos por cromatografia gasosa 

associada a espectrometria de massa (GC/MS), podendo também nalguns casos ser feita por 

cromatografia liquida (LC) ou por cromatografia líquida de alta resolução (HPLC) (Rohloff 2004).  

 

1.4.  Produção de metabolitos secundários  

Durante vários séculos, a humanidade era totalmente dependente das plantas como fonte de 

hidratos de carbono, proteínas e gorduras para a alimentação e abrigos (Rao e Ravishankar 

2002). As plantas eram também usadas nas medicinas tradicionais devido à vasta gama de 

actividades biológicas que os seus metabolitos secundários apresentam. Hoje em dia, esses 

metabolitos secundários correspondem ainda a compostos valiosos usados como farmacêuticos, 

cosméticos, químicos finos e mais recentemente nutracêuticos. Nos países ocidentais, onde a 

química é o esqueleto da indústria farmacêutica, 25% das moléculas usadas são de origem 

vegetal (Bourgaud et al 2001). Em todo o mundo, cerca de 121 fármacos usados clinicamente são 

derivados de plantas (Payne et al. 1991 em: Rao e Ravishankar 2002).   

Devido á importância que os metabolitos secundários têm no mercado, hoje em dia, a sua 

produção através de processos biotecnológicos tem ganho cada vez mais interesse ao contrário 

da síntese química e dos processos de extracção tradicionais. Isto acontece devido a alguns 

metabolitos de valor apenas se encontrarem em baixas concentrações nas plantas tornando o seu 

isolamento por processos clássicos ou destilação impossível, ou muito difícil. Outra razão para o 

aumento do interesse em processos biotecnológicos em relação à síntese química de compostos 

voláteis é a percepção dos consumidores de que o que é natural é mais seguro. Por outro lado as 

biocatálises apresentam maior selectividade e podem usar substratos renováveis, o que faz da 

biocatálise um processo mais favorável em termos ambientais (Berger 2009).  

Existem vários processos biotecnológicos para produção de metabolitos secundários a partir de 

plantas entre os quais: culturas de células em suspensão; culturas em bioreactores; culturas de 

raízes transgénicas; e culturas de meristemas. Todos estes processos têm sido melhorados ao 

longo dos anos por processos de engenharia metabólica (Bourgaud et al. 2001). Outro contributo 
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que a biotecnologia pode dar à produção de metabolitos secundários a partir de plantas é através 

de micropropagação, quer por micropropagação de variedades de plantas consideradas em perigo 

e que possuam um composto de interesse, quer pela micropropagação de variedades com alto 

rendimento na produção do volátil desejado. A micropropagação pode também ser uma forma de 

propagar plantas modificadas geneticamente (Rao e Ravishankar 2002).  

A engenharia metabólica é o melhoramento das actividades celulares através da manipulação 

enzimática, do transporte, de das funções reguladoras da célula com o uso de tecnologias de DNA 

recombinante (Bailey 1991 em: Bourgaud et al. 2001). A identificação de actividades enzimáticas 

limitantes é um dos objectivos desta disciplina de modo a que essa actividade possa ser 

melhorada através de uma transformação genética apropriada. A maioria das estratégias 

desenvolvidas até hoje são a introdução de genes isolados de organismos mais eficientes, 

promotores que aumentem a expressão do gene de interesse, ou até a introdução de genes que 

não existiam na planta para a produção de metabolitos que a planta não produzia (Bourgaud et al. 

2001). 

Só nos tempos mais recentes é que houve indícios de que existia a possibilidade de produção 

de metabolítos secundários a partir de culturas de células vegetais. Durante muito tempo 

considerou-se que células indiferenciadas, como callus ou culturas de células em suspensão, não 

eram capazes de produzir compostos secundários, ao contrário de células diferenciadas ou órgãos 

especializados (Krikorian e Steward 1969 em: Bourgaud et al. 2001). Hoje em dia, as culturas de 

células vegetais são uma fonte atractiva para a produção de metabolitos secundários, uma vez 

que, as células vegetais são biossinteticamente totipotentes, o que significa que cada célula em 

cultura mantém toda a informação genética completa e assim são capazes de produzir toda a 

gama de compostos químicos que a planta mãe produz. Assim, esta tecnologia apresenta 

algumas vantagens sobre a produção convencional por agricultura: é independente das variações 

sazonais e geográficas a que a agricultura tradicional está sujeita; não é afectada por factores 

ambientais; é um sistema de produção definido que garante o continuo fornecimento de produtos 

com uniformidade de qualidade e rendimento; é possível a produção de novos compostos que não 

são produzidos pela planta mãe; não está sujeito a interferência de políticas; permite uma eficiente 

recuperação do produto e uma rápida produção deste. Estas culturas de células vegetais 

permitem ainda produzir novos compostos pela biotransformação esterioespecífica e 

regioespecífica de precursores de baixo custo (Rao e Ravishankar 2002). 

No entanto as culturas de células vegetais também apresentam alguns problemas como a 

instabilidade que algumas linhagens de células apresentam, os baixos rendimentos obtidos por 

algumas culturas, o crescimento lento das culturas e as dificuldades de produção em larga escala 

(Ravishankar e Venkataraman 1993 em: Rao e Ravishankar 2002). Em virtude dos problemas 

anteriormente referidos existem algumas estratégias para o aumento de produção de metabolitos 

secundários em culturas de células vegetais: uso de linhagens celulares com um crescimento 

eficiente; imobilização das células de modo a aumentar o rendimento de produção de metabolitos 

extracelulares e facilitar as biotransformações; uso de eliciadores para aumentar a produtividade 

num curto espaço de tempo; conseguir a permeabilidade dos metabolitos de modo a facilitar o seu 
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processo de recuperação; separação dos metabolitos de outros produtos do meio; usar 

bioreactores para permitir a produção em larga escala (Rao e Ravishankar 2002). 

Outra possibilidade de produção de metabolitos secundários em que a biotecnologia é uma 

preciosa aliada é através do cultivo de partes aéreas das plantas, as chamadas culturas de 

meristemas. As culturas de caules podem ser transgénicas se forem obtidas através da infecção 

da planta por Agrobacterium tumefaciens produzindo os chamados teratomas; ou podem ser não 

transgénicas se forem obtidas através do uso de um apropriado balanço hormonal. Estas culturas 

apresentam uma grande estabilidade genética assim como uma boa capacidade de produção de 

metabolitos secundários. No entanto, apresentam algumas dificuldades como a necessidade de 

luz para crescerem o que pode ser um problema no caso de produção em larga escala (Saito et al. 

1985 em: Bourgaud et al. 2001; Massot et al. 2000 em: Bourgaud et al. 2001).   

O último passo para a produção de metabolitos secundários é conseguir culturas em 

biorreactores em larga escala, para que possa haver uma produção destes a nível comercial. 

Existem vários problemas para a passagem do trabalho realizado em Erlenmeyers para 

bioreactores de larga escala, como por exemplo as células vegetais terem uma produtividade 

menos estável, apresentarem alta sensibilidade, um crescimento lento e ainda haver a 

possibilidade de formarem agregados devido ao grande número de células presentes (Rao e 

Ravishankar 2002). Por outro lado a distribuição de oxigénio e nutrientes a todas as células não 

pode ser limitante pois pode levar a uma diminuição na produção de biomassa e à morte celular 

(Jones e Veliky 1981 em: Bourgaud et al. 2001; Hulst et al. 1985 em: Bourgaud et al. 2001). 

Assim, quando se pretende passar para uma cultura em larga escala temos de ter em 

consideração basicamente dois aspectos, a relação entre o crescimento e síntese de metabolitos 

secundários e a possibilidade de os metabolitos serem secretados para ou meio ou 

permanecerem intracelularmente. Por exemplo, se um metabolitos foi produzido no final da fase 

de crescimento é lógico considerar um sistema de duas fases em que primeiro se pretende o 

crescimento da cultura e só depois a produção de metabolitos secundários. Por outro lado, se a 

produção de um dado composto secundário for na fase de crescimento é usado apenas um 

reactor de uma fase que o crescimento é feito ao mesmo tempo da recolha do metabolito 

secundário. Já se o metabolito secundário permanece intracelularmente é necessário extraí-lo das 

células, se as células secretrarem o metabolito de interesse para o meio este pode ser 

directamente recolhido sem danificar as células (Bourgaud et al. 2001).  

 

1.5. Raízes Transgénicas (Hairy roots)  

Existem várias maneiras de ver as raízes das plantas como fábricas químicas, desde o seu uso 

como alimentos de primeira necessidade ou vegetais, à sua capacidade para libertar uma vasta 

gama de compostos para a rizosfera. Um dos maiores exemplos da capacidade bioquímica das 

raízes é o grande número de compostos com actividade biológica que apresentam, daí serem 

usadas nas medicinas tradicionais ao longo dos anos (Flores et al. 1999). No entanto, a colheita 

de raízes é destrutiva para a planta, daí haver uma necessidade crescente na criação de raízes 
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transgénicas de espécies aromáticas e medicinais (Guillon et al. 2006). De acordo com Tepfer 

(1990), existiam, à altura, cerca de 116 plantas pertencentes a 30 famílias de dicotiledóneas em 

que foram induzidas raízes transgénicas.  

Nos últimos 20 anos tem aumentado o interesse nas culturas de raízes transgénicas com vista 

a produção de metabolitos secundários devido às características únicas que essas culturas 

apresentam. De entre essas características pode-se enumerar a grande estabilidade genética e 

bioquímica que apresentam, a sua capacidade bioquímica ser semelhante à das raízes parentais, 

ocorrendo apenas algumas variações vestigiais (Santos et al. 2002), o facto de manterem a sua 

capacidade de crescimento sem necessidade de fitohormonas (Rao e Ravishankar 2002), o seu 

crescimento ser rápido e ao facto de a produção de metabolitos secundários ser concomitante 

com o seu crescimento (Mendoza et al. 1993 em: Bourgaud et al. 2001; Holmes et al. 1997 em 

Bourgaud et al. 2001).  

Existem já alguns exemplos de raízes transgénicas usadas para a produção de metabolitos 

secundários, como por exemplos hairy roots de Panax ginseng para a produção de saponinas, 

raízes transgénicas de Rubia cordifolia para a produção de antraquinonas e raízes de Glycyrrhiza 

uralensis para a produção de glicirrizína (Ravishankar e Rao 2000).  

Além da possibilidade de serem usadas para a produção de metabolitos secundários, as hairy 

roots têm também outras aplicações, entre elas, a análise funcional de genes, a expressão de 

proteínas que não sejam codificadas pelo genoma da planta, produção de compostos que não se 

encontram nas raízes não transformadas, alteração da composição de metabolitos e podem ainda 

ser usadas para a regeneração de plantas inteiras (HU e Du 2006).  

 

1.5.1. Transformação genética  

As raízes transgénicas são obtidas através da transformação genética de uma planta após 

infecção por Agrobacterium rhizogenes (Bourgaud et al. 2001). A. rhizogenes é uma bactéria do 

solo, comum, Gram-negativa pertencente ao género Agrobacterium e estreitamente relacionada 

com Agrobacterium tumefaciens (Conn 1942 em: Veena e Taylor 2007). A virulência nesta 

bactéria é conferida por um plasmídeo de grandes dimensões (cerca de 800 kpb), o plasmídeo RI 

(root inducing). Este plasmìdeo contém uma região no seu genoma designada T-DNA que quando 

é integrada do genoma da planta hospedeira induz a formação de raízes (Huffman 1984). A região 

de T-DNA é delimitada por duas sequências repetidas de 24 bp. Cada plasmídeo Ri possui duas 

regiões T-DNA que podem ser transferidas de forma independente para a célula hospedeira e 

onde os seus genes vão ser transcritos pela RNA polimerase II. Na região do T-DNA existem 

ainda quatro loci relacionados com o efeito tumoral, os locus rolA (Root locus), rolB, rolC e rolD. 

Outra região do plasmídeo Ri indispensável para a formação de raízes na planta hospedeira é a 

região vir (virulence) (Gelvin 2000).  

A bactéria inicialmente é atraída para a planta por quimiotaxia, devido a compostos fenólicos 

libertados pela planta quando esta apresenta um ferimento. O processo de infecção e a 

subsequente formação de raízes transgénicas pode ser dividido em quatro passos: Activação; 

Processamento; Movimento do DNA da bactéria para o interior das células da planta e indução da 
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formação de raízes e crescimento (Veena e Taylor 2007). 

Assim para a infecção de plantas com A. rhizogenes existem duas regiões fundamentais: a 

região vir e a região do T-DNA. Os genes vir, que parecem ser induzidos pelos compostos 

fenólicos que resultam do ferimento da planta hospedeira, vão ser responsáveis pelo 

processamento do T-DNA e pela sua transferência da bactéria para a planta. A proteína VirA é 

uma proteína periplasmática que vai funcionar como antena sensível aos compostos fenólicos. Na 

presença de compostos fenólicos VirA autofosoforila-se e vai por sua vez, juntamente com ChvE, 

transfosforilar VirG. VirG fosforilada passa a forma activa e vai induzir a transcrição dos genes vir. 

Assim existe formação de proteínas VirD4 e das 11 proteínas VirB que vão formar um sistema de 

secreção do tipo IV que vai ser responsável pela transferência do T-DNA e de outras proteínas Vir, 

através das membranas, da bactéria para as células da planta hospedeira. As restantes proteínas 

Vir que são transferidas com o T-DNA para as células hospedeiras vão formar com este o 

complexo T e na célula hospedeira vão direccionar o T-DNA e ajudar a integração deste no 

genoma da célula hospedeira (Gelvin 2003). Por seu lado o T-DNA possui varias Open Reading 

Frames (ORFs) que vão ser de extrema importância para a formação do fénotipo hairy roots. Entre 

elas encontram-se as que correspondem ao loci rol. Os genes rolA, rolB, rolC, e rolD são de 

grande importância pois vão modificar o crescimento da planta através da síntese e do aumento 

da sensibilidade a determinadas hormonas como as auxinas e as citocininas (Veena e Taylor 

2007; Gelvin 2000). Ainda na região do T-DNA existem ORFs onde se encontram os genes 

responsáveis pela produção de opinas, estas vão ser usadas pela bactéria como fonte de carbono 

ou até, nalgumas estirpes, como fonte de azoto para o seu crescimento. De acordo com a opina 

produzida (manopina, agropina, cucumonopina, nopalina, octopina) pelo seu T-DNA faz-se a 

classificação do plasmídeo Ri (Gelvin 2000). 

Podem ser usados vários materiais vegetais para a indução de raízes transgénicas como os 

hipocótilos, as folhas, os cotilédones, os protoplastos, os caules, tubérculos, pétalas e pedúnculos. 

No entanto, independentemente do tipo de material escolhido deve-se optar por uma zona jovem 

da planta. O material é então ferido e depois co-cultivado e inoculado com A. rhizogenes 

(normalmente do tipo agropina). Após dois a três dias de infecção o material é mudado para meio 

sólido com antibióticos de modo a eliminar a bactéria redundante. O antibiótico usado varia com a 

estirpe de A. rhizogenes. Num período que pode variar de uma semana a um mês as raízes 

transgénicas são induzidas e podem depois ser transferidas para meio sem adição de 

fitohormonas. No entanto, para que o estabelecimento e indução de raízes transgénicas tenha 

sucesso é necessário ter conta diversos factores: a estirpe de A. rhizogenes utilizada; o explante 

escolhido; o antibiótico usado para eliminar a bactéria após a co-cultura e o meio de cultura 

adequado (Hu e Du 2006).       

 

1.6. Biotransformação  

As biotransformações podem ser definidas como reacções químicas catalisadas por 

organismos, células ou enzimas (Giri et al. 2001). Nas biotransformações os grupos funcionais dos 
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compostos orgânicos são modificados, quer esterioselectivamente, quer regioselectivamente 

dando origem a um produto químico diferente (Rao e Ravishankar 2002). Assim através de 

biotransformações pode-se obter produtos novos, ou produzir produtos já conhecidos mas com 

maior eficiência (Giri et al. 2001).  

Os substratos para as biotransformações podem ser da mais variada origem, ou seja, podem 

ser produtos naturais ou precursores destes, podem ser produtos da própria planta ou de plantas 

de espécies diferentes, ou até produtos xenobióticos, como por exemplo pesticidas (Banthorpe 

1994).  

Como biocatalisadores podem ser usadas culturas de células em suspensão, células 

imobilizadas, sistemas enzimáticos, culturas de raízes transgénicas e microrganismos (Rao e 

Ravishankar 2002). Os microrganismos têm a vantagem de duplicarem a biomassa num período 

mais curto de tempo, e de os métodos para a manipulação genética estarem mais avançados em 

modelos microbianos. No entanto, no reino vegetal existem enzimas únicas que produzem uma 

grande variedade de químicos (Giri et al. 2001), e as células vegetais catalisam reacções 

esterioespecificamente originando produtos quirais puros. Outra razão é ainda o facto de as 

células vegetais conseguirem modificações regioespecíficas o que é difícil de fazer por síntese 

química ou com o uso de microrganismos como biocatalizadores (Rao e Ravishankar 2002).   

As biotransformações feitas por células vegetais são ainda quimioselectivas, ou seja, os 

biocatalisadores reagem apenas com um grupo funcional quando no substrato existem grupos 

funcionais com reactividade comparável. A regioselectividade das biotransformações consiste na 

capacidade do biocatalisador distinguir grupos funcionais idênticos em posições diferentes, 

quebrando ou criando ligações numa determinada direcção. Já quando o catalisador reage apenas 

com um dos isómeros especificamente designa-se estereoselectivo (Franssen e Walton 1999 em: 

Giri et al. 2001).  

Além das vantagens acima referidas, as biotransformações apresentam ainda a vantagem de 

poderem ser realizadas em condições moderadas reduzindo assim a produção de produtos 

indesejáveis, requerendo menor energia, havendo maior segurança e reduzindo os custos. Além 

disso os estudos de biotransformações permitem-nos conhecer melhor e obter mais informações 

sobre algumas vias biossintéticas (Rao e Ravishankar 2002). Além destas vantagens, o facto de 

dentro das células as enzimas se encontrarem protegidas contra vários factores adversos do meio 

por membranas e paredes celulares, e de dentro das células os co-factores se regenerarem, torna 

este tipo de reacções vantajosa para a produção de certos produtos (de Carvalho e da Fonseca 

2006a). 

As taxas de biotransformação de células vegetais ou de órgãos vegetais vai depender de 

diversos factores como a solubilidade dos precursores, a quantidade de enzima activa presente, 

da localização da enzima, da ocorrência de reacções laterais que produzam produtos 

indesejáveis, da presença de enzimas que degradem o produto pretendido (Fowler and Stafford 

1992 em: Giri et al. 2001) e da toxicidade que o produto pretendido possa ter para as células 

vegetais (Steck e Constabel 1974 em: Rao e Ravishankar 2002).  

A biotransformação usando células vegetais permite vários tipos de reacções: hidroxilações, 
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glicosilações, oxireduções, hidrólises, epoxidações, redução de grupos carbonilo, redução de 

ligações duplas entre carbonos e nitroreduções (Giri et al. 2001).  

Existem já alguns exemplos de fármacos produzidos por biotransformação, como por exemplo, 

a codeína produzida por biotransformação de tebaína usando culturas de células de P. 

somniferum (Wilhem e Zenk 1997 em: Rao e Ravishankar 2002). Outro exemplo é a produção de 

morfina através codeína usando células de Spirulina platensis (Rao et al. 1999 em: Rao e 

Ravishankar 2002). A produção de digoxina a partir de digitoxina por biotransformação usando 

células de Capsicum frutescens é também um exemplo do uso de biotransformações para a 

produção de fármacos (Rao et al. 2002 em: Rao e Ravishankar 2002).  

O uso de raízes transgénicas em biotransformações tem a vantagem de estas serem já 

estruturas diferenciadas apresentando assim uma estabilidade genética elevada (Giri et al. 2001). 

Podem assim ser usadas para a biotransformação de terpenos, permitindo a produção de 

fragrâncias e sabores enantioméricos puras, sendo os produtos resultantes considerados naturais, 

ao contrário das sínteses químicas (de Carvalho e da Fonseca 2006a).  

 

1.7. Objectivos 

A capacidade de biotransformação de terpenos usando raízes transgénicas foi já avaliada 

utilizando raízes transgénicas de Levisticum officinale e Anethum graveolens e geraniol e mentol 

como substratos (Nunes et al. 2009, Faria et al. 2009). Os dados obtidos mostraram uma 

capacidade distinta, e característica de cada linha de raízes transgénicas, de biotransformar os 

substractos adicionados.  

Com o presente trabalho pretendeu dar-se continuidade à investigação anteriormente 

efectuada, e realizar: 

- o estudo da capacidade de biotransformação de hidrocarbonetos monoterpénicos e 

monoterpenos oxigenados por culturas de raízes transgénicas de Anethum graveolens,  

- a avaliação da influência da adição dos substratos no crescimento das culturas por 

comparação com as culturas controlo e  

- a caracterização comparativa por microscopia electrónica de varrimento (MEV) das culturas 

com adição de substrato e das culturas controlo. 
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2. Material e Métodos  

2.1. Material vegetal  

Nos ensaios realizados utilizaram-se raízes transgénicas de Anethum graveolens L. 

estabelecidas de acordo com o descrito por Santos et al. (2002). As culturas de raízes 

transgénicas foram mantidas em meio SH (Schenk e Hildebrandt 1972), Tabela 1 em anexo, 

suplementado com 30 g.l-1 de sacarose, em condições de escuridão permanente a 24ºC, numa 

agitadora orbital Pilot-Shake RC-&U (Adolf Kuhner AG, Suiça) a 80 r.p.m., e sujeitas a subculturas 

periódicas, com intervalos de 3 semanas.  

 

2.2. Biotransformação  

Para testar a capacidade de biotransformação das raízes transgénicas de Anethum graveolens 

foram realizados quatro ensaios avaliando, em cada um deles, um substrato diferente. Os 

substratos utilizados foram o monoterpeno acíclico β-mirceno, o hidrocarboneto monoterpénico 

(+)-canfeno e as dois enantiómeros monoterpénicos oxigenados S-(+)-carvona e R-(-)-carvona, 

preparados, assepticamente, em separado, em solução metanólica a 2% (v/v). Para cada um dos 

ensaios realizaram-se duas réplicas.  

Em cada ensaio usaram-se cerca de 40 Erlenmeyers de 250 ml contendo 100 ml de meio SH, 

sendo que 36 foram inoculados, assepticamente, com 1 g de peso fresco (p.f.) de raízes 

transgénicas de Anethum graveolens e foram mantidos por um período experimental de 49 dias 

nas condições descritas em 2.1, sem sub-cultura. Os quatro frascos remanescentes foram 

utilizados como controlos, como referido em Faria et al. (2009). 

As culturas de raízes transgénicas foram inoculadas em condições de assepsia após terem 

sido previamente filtradas, também assepticamente, sob vácuo, perfazendo uma concentração de 

10 g (p.f.).l-1. Os Erlenmeyers foram tarados numa balança Sartorius L420-*RC, gama 0-420g, 

precisão 1 mg. Após quinze dias de cultura das raízes transgénicas foram adicionados os 

substratos, assepticamente, a 22 frascos com raízes transgénicas e a 2 dos frascos com meio de 

cultura de modo a obter uma concentração de 25 mg.l-1 de substrato em cultura. 

As culturas de raízes transgénicas às quais se adicionou substrato e as culturas controlo 

(mantidas apenas em meio SH), foram avaliadas semanalmente em termos de morfologia, 

crescimento e composição de voláteis. Para se avaliar o efeito do substrato na componente volátil 

e no crescimento das raízes no período imediato após a sua adição, retiraram-se amostras 

suplementadas com substrato e amostras controlo semanalmente e 1 h, 4 h, 8 h, 24 h e 48 h após 

a adição, que foram armazenadas a -20ºC até se proceder à extracção. 

 

2.2.1. Caracterização do crescimento das raízes transgénicas 

O crescimento das raízes transgénicas de A. graveolens foi monitorizado num período de 49 

dias utilizando-se o método de desassimilação (Schripsema et al. 1990), a pela determinação 

semanal do peso fresco e a determinação do peso seco de modo a avaliar o impacto da adição de 
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substrato nas raízes transgénicas de A. graveolens. 

 

2.2.1.1. Método de desassimilação  

As culturas de raízes transgénicas necessitam de uma fonte de carbono para o seu 

crescimento. O método de desassimilação baseia-se na relação entre o crescimento e o consumo 

dessa fonte de carbono. Os açúcares do meio de cultura (fonte de carbono) são apenas em parte 

convertidos em biomassa, sendo outra parte utilizada para a obtenção de energia. Na reacção de 

desassimilação de açúcares é consumida uma mole de O2 por cada mole de CO2 formada 

resultando na perda de peso por parte das culturas. No entanto, existe também perda de peso nas 

culturas devido à evaporação de água. Assim é necessário usar um factor de correcção que 

permita subtrair o peso perdido pela evaporação e assim determinar apenas o peso perdido 

devido à desassimilação (Schripsema et al. 1990). 

Como factores de correcção foram utilizados Erlenmeyers apenas com meio SH no caso dos 

frascos controlo e Erlenmeyers com SH e o respectivo substrato no caso dos frascos 

experimentais. Estes últimos permitem também anular qualquer efeito que a adição de substrato 

tenha na evaporação.  

Neste método foram usados Erlenmeyers de 250 ml com 100 ml de meio SH previamente 

rolhados com rolhas de silicone T-32 Shin-Etsu Polymer-Silicosen, Freudenberg Simrit, Holanda, 

que possuem poros reduzidos e controlados. Após a autoclavagem dos Erlenmeyers rolhados foi 

necessário um período de 15 dias para a estabilização da evaporação e secagem das rolhas. 

Posteriormente, em ambiente estéril, inoculou-se 1 g de peso fresco de raízes transgénicas 

previamente filtradas sob vácuo, nos Erlenmeyers que foram tarados usando uma balança 

Sartorius L420-*RC, gama 0-420 g, precisão 1 mg, obtendo uma concentração final de 10 g.l-1. 

Após a inoculação, as raízes transgénicas foram mantidas nas mesmas condições que se 

encontrava a cultura mãe, como referido em 2.1. 

O crescimento foi depois monitorizado, durante 7 semanas, por pesagem diária dos 

Erlenmeyers (na mesma balança usada anteriormente). No final das 7 semanas foram medidos o 

peso fresco e o peso seco das raízes transgénicas que foram depois armazenadas a -20ºC para 

posterior determinação da componente volátil.  

 

2.2.1.2. Determinação peso fresco 

Semanalmente foram retirados dois frascos de cultura controlo e dois frascos de cultura 

experimental. As raízes transgénicas foram colocadas 10 min sobre papel absorvente de modo a 

remover o excesso de meio de cultura e seguidamente pesadas numa balança de elevada 

precisão Sartorius BP 210S, gama 0-210 g, precisão de 0,1 mg. As raízes transgénicas foram 

armazenadas a -20ºC para posterior estudo da componente volátil. 

 

2.2.1.3. Determinação peso seco  

A medição do peso seco foi feita a partir das raízes transgénicas utilizadas para a medição do 

peso fresco, às quais foi retirada uma pequena amostra. Depois de pesadas, as amostras foram 
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congeladas a -20ºC e posteriormente liofilizadas num liofilizador Christ Alpha I-5, a uma pressão 

de 10-1 mbar, a -42ºC durante 3 dias. Depois de liofilizadas as amostras foram novamente 

pesadas inferindo-se o peso seco do total da cultura comparando o peso fresco da cultura, o peso 

fresco da amostra e o peso seco da amostra. Todas as pesagens foram realizadas na balança 

referida em 2.2.1.1. 
 

2.2.2. Análise Morfológica 

A análise morfológica das raízes transgénicas, mantidas nos diferentes ensaios, foi realizada 

por observação de material fresco, ao longo do ciclo de crescimento, à lupa (Highlight 2000 

Olympus Europe), em microscopia óptica (Leitz Wetzlar), e por observação de material fixado, em 

microscopia electrónica de varrimento. 

A preparação das amostras para visualização em microscopia electrónica de varrimento foi 

feita como referido em Figueiredo (1994). As amostras de cultura de raízes transgénicas controlo e 

com substrato foram fixadas em glutaraldeído (GA) 1,5% (v/v) em tampão cacodilato 0,05 M, pH 

6,9 - 7,0, durante 45 min, à temperatura ambiente. Foram seguidamente sujeitas a vácuo durante 

1 a 2 min (2 mm Hg), e o fixador foi substituído por glutaraldeído 3% (v/v) em tampão cacodilato 

0,1 M, pH 6,9 – 7,0, durante 2 h, à temperatura ambiente. De seguida o material foi lavado no 

tampão fixador, quatro a cinco vezes, com intervalos de 5 min. Posteriormente fez-se a pós-

fixação com Tetróxido de Ósmio (OsO4) a 1% durante 2 h à temperatura ambiente. O material foi 

seguidamente lavado com água, quatro a cinco vezes, com intervalos de 5 min e depois 

desidratado numa serie ascendente de acetonas de 10 – 100% (v/v), com incrementos de 10% 

(5 min por passagem). Em acetona a 100% efectuaram-se 2 – 3 banhos de 10 min cada. Quando 

necessário, o material permaneceu em acetona pura, durante a noite, a 4ºC sendo depois 

ajustado à temperatura ambiente com duas lavagens em acetona pura. O material foi depois seco 

pelo método do ponto Crítico num equipamento Polaron (Bio – Rad E 3500). Depois de secas as 

raízes transgénicas foram montadas nos suportes do microscópio e revestidas com ouro (200 – 

250 Å) num Polaron E 5350. As amostras foram depois observadas a 20 Kv num Microscópio 

Electrónico de Varrimento (MEV) Jeol JSM T220. As imagens de microscopia electrónica de 

varrimento foram registadas em película Kodac 100TMX. 

 

2.2.3. Extracção da componente volátil  

A componente volátil foi extraída das mesmas culturas de raízes transgénicas usadas 

semanalmente para a medição do peso fresco e de culturas retiradas 1h, 4h, 8h, 24h, 32h e 48h 

após a adição de substrato. 

A extracção dos compostos voláteis das culturas foi realizada por destilação-extracção durante 

3h num aparelho Likens-Nickerson (Likens-Nickerson 1964) a uma velocidade de 3 ml.min-1 

usando n-pentano destilado como solvente. A componente volátil foi depois concentrada num 

evaporador rotativo (Rotary Evaporator RE-51 Water Bath BM-51 Yamato) à temperatura 

ambiente, sendo posteriormente concentrada a um volume mínimo em vial, sob fluxo de azoto. As 

amostras da componente volátil foram armazenadas a -20ºC até análise.  

Com o objectivo de verificar a pureza e não degradação dos substratos utilizados nos ensaios 
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de biotransformação, cada um dos substratos foi sujeito, em separado, a destilação-extracção, 

como anteriormente referido. Para estabilizar o processo de ebulição durante a destilação 

utilizaram-se regularizadores de ebulição. As amostras recolhidas foram armazenadas a -20ºC até 

análise. Para apurar a ocorrência de evaporação ou alteração dos substratos ao longo do tempo, 

procedeu-se no final de cada ensaio à destilação-extracção dos meios de cultura com substrato, 

correspondentes aos brancos com substrato. 

 

2.2.4. Análise da componente volátil 

A análise da componente volátil foi realizada por cromatografia de gás-líquido (CGL) para 

quantificar os compostos presentes na mistura volátil/n-pentano e por cromatografia de gás-líquido 

associada a espectrometria de massa (CGL/EM) para identificação dos compostos presentes nas 

amostras. Foram feitas duas injecções de cada amostra no caso da análise por cromatografia de 

gás-líquido.  

 

2.2.4.1. Cromatografia de Gás-líquido  

A análise por cromatografia de gás-líquido foi efectuada num cromatógrafo Perkin Elmer 8700 

equipado com dois detectores de ionização de chama (DIC/FIDs), um sistema de tratamento de 

dados e um injector no qual foram instaladas duas colunas de polaridade diferente: DB-1 de sílica 

fundida de fase imobilizada de metilsilicone (30 m x 0,25 mm d.i., espessura de filme 0,25 µm; J & 

W Scientific Inc.) e DB-17HT de sílica fundida (30 m x 0,25 mm d.i., espessura de filme 0,25 µm; J 

& W Scientific Inc.). A temperatura inicial do forno foi 45ºC aumentando 3ºC.min-1 até atingir os 

175ºC, aumentando depois 15ºC.min-1 até atingir os 300ºC, mantendo-se a 300ºC durante 10 min. 

O injector foi programado para uma temperatura de 290ºC e o detector para uma temperatura de 

280ºC. Como gás de arrastamento foi utilizado o hidrogénio ajustado para uma velocidade de 

30 cm.s-1, sendo a relação de repartição de fluxo 1:50. Usou-se o método da normalização para 

determinar a composição percentual da componente volátil, integrando as áreas dos picos sem 

utilizar factores de correcção.  
 

2.2.4.2. Cromatografia Gás-Líquido / Espectrometria de Massa 

Para a análise por CGL/EM usou-se um cromatógrafo Perkin Elmer Autosystem XL equipado 

com uma coluna de sílica fundida DB-1 (30 m x 0,25 mm d.i., espessura de filme 0,25 µm; J & W 

Scientific Inc.) ligado um Perkin-Elmer Turbomass (versão de programa 4.1). A programação da 

temperatura do forno foi a mesma que em 2.2.4.1.; a linha de transferência foi programada para 

uma temperatura de 280ºC e a câmara de ionização para uma temperatura de 220ºC. Como gás 

de arrastamento foi usado o hélio ajustado para uma velocidade linear de 30 cm.s-1, a relação de 

repartição de fluxo foi de 1:40, a corrente de ionizacão foi 60 µA, a energia de ionização foi 70 eV, 

a gama de massas foi 40-300u e o tempo de varrimento foi 1 s.  

Para identificar os compostos comparou-se os seus índices de retenção e os seus espectros 

de massa com os de padrões comerciais e compostos de referência presentes em óleos 

existentes no laboratório e por comparação com uma biblioteca de espectros de massa 

desenvolvida no laboratório.  
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2.2.5. Determinação dos voláteis glicosilados  

Na análise efectuada para a averiguação da existência de compostos voláteis glicosilados 

utilizou-se a enzima β-glicosidase (26 U/mg, 1 mg.l-1). Esta foi aplicada à solução aquosa 

remanescente (SAR), resultante do processo de destilação-extracção, de acordo com o método de 

Baerheim Svendsen and Merkx (1989). Neste ensaio foram avaliadas as SARs das destilações 

realizadas às raízes controlo e com adição de substrato, após 2 e 3 semanas de crescimento e 4  

semana após a adição dos substratos (+)-canfeno e β-mirceno. Este ensaio foi igualmente 

realizado com as SARs resultantes das destilações realizadas às raízes controlo e suplementadas 

com R-(-)-carvona e S-(+)-carvona, 1 h e 1 semana após a adição deste substrato. 

A digestão enzimática foi realizada durante 24h a 37ºC. Procedeu-se em seguida ao 

isolamento da componente volátil como referido acima em 2.2.3., completando-se o volume 

desejado para as destilações com água ultra pura, e utilizando-se regularizadores de ebulição. As 

amostras extraídas foram armazenadas a -20ºC até análise com referido em 2.2.4.1. e 2.2.4.2. 
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3. Resultados e Discussão  

3.1.  Biotransformação  

3.1.1.  Estudo do crescimento das raízes transgénicas de Anethum graveolens  

O estudo do crescimento das raízes transgénicas de A. graveolens, com e sem adição de 

substrato, foi feito através do método de desassimilação e da determinação do peso fresco e peso 

seco. Todas as raízes transgénicas foram mantidas em condições de obscuridade permanente 

durante sete semanas (49 dias) em meio SH (Schenk e hildebrandt 1972). Os substratos foram 

adicionados 15 dias após o inicio da cultura de raízes transgénicas.   

Durante o estudo do crescimento houve necessidade da realização de dois controlos (raízes 

transgénicas de A. graveolens sem adição de substrato), um para o ensaio em que se 

adicionaram, individualmente, os substratos (+)-canfeno e β-mirceno e outro para o ensaio em que 

se adicionaram, individualmente os dois enantiómeros de carvona. Esta necessidade deveu-se ao 

facto das raízes transgénicas parentais utilizadas nos ensaios com os hidrocarbonetos 

monoterpénicos se encontrarem num estado mais avançado de crescimento do que as raízes 

transgénicas utilizadas nos ensaios com os dois enantiómeros de carvona. Este facto poderia ter 

influência no crescimento das raízes transgénicas de ambos os ensaios e induzir em erro a 

comparação dos resultados.  

 

3.1.1.1. Método de desassimilação  

A avaliação do crescimento das culturas de raízes transgénicas de A. graveolens pelo método 

de desassimilação permitiu distinguir várias fases de crescimento nas culturas controlo. Nos 

primeiros 10 dias de crescimento foi possível observar uma fase latente de crescimento, seguida 

de uma fase de crescimento exponencial até aos 35 dias de cultura, a partir dos quais se verificou 

uma fase estacionária caracterizada por uma estabilização da desassimilação (Figura 3.1). 

Resultados semelhantes foram obtidos por Santos et al. (2002) com a mesma linhagem de raízes 

transgénicas, onde também se verificou um crescimento exponencial nos primeiros 30 dias e uma 

fase estacionária após esse tempo de cultura. Santos et al. (2002) utilizaram o dobro da 

concentração de raízes transgénicas mantidas em meio MS/2. Tanto nos resultados óbitos por 

Santos et al. (2002), como nos resultados óbitos no presente trabalho, a variação da 

desassimilação durante a fase estacionária nunca foi superior a 100 mg. No entanto, os valores 

máximos de desassimilação atingidos pelas culturas controlo nos dois trabalhos foram diferentes, 

enquanto nos ensaios de Santos et al. (2002) as raízes transgénicas de A. graveolens atingiram 

uma desassimilação máxima de 600 mg, no presente trabalho, as culturas da mesma linhagem de 

raízes transgénicas, atingiram um máximo de 1000 mg (Figura 3.1 A).  

Os substratos ensaiados, S-(+)-carvona, R-(-)-carvona, β-mirceno e (+)-canfeno, foram 

adicionados, individualmente, quinze dias após subcultura das raízes transgénicas.  

Ainda que mantendo fases de crescimento idênticas, pois a fase latente, exponencial e 

estacionária ocorreram na mesma altura das culturas controlo, a taxa de desassimilação atingida 

nas culturas às quais foram adicionados substratos, foi diferente.  

A adição dos substratos (+)-canfeno e β-mirceno não influenciou marcadamente o crescimento 
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das raízes transgénicas, uma vez que, como foi referido anteriormente, as diferentes fases de 

crescimento ocorreram na mesma altura das culturas controlo, e atingiram praticamente os mesmo 

valores de desassimilação, sendo no entanto ligeiramente inferiores aos das culturas controlo 

(Figura 3.1 A).  

 

A B

 
Figura 3.1. Determinação, pelo método de desassimilação, do crescimento das raízes transgénicas de A. 

graveolens mantidas em condições de escuridão permanente, ao longo de 7 semanas: A – controlo ( ), 

(+)-canfeno ( ),β-mirceno ( ); B- controlo ( ), R-(-)-carvona ( ), S-(+)-carvona ( ).  

 

A resposta da taxa de desassimilação das raízes transgénicas de A. graveolens à adição dos 

dois enantiómeros S-(+)-carvona e R-(-)-carvona foi diferente, pois as culturas às quais foi 

adicionada R-(-)-carvona atingiu valores de desassimilação bastante superiores (1100 mg) aos 

das culturas controlo (300 mg), e aos das culturas às quais foi adicionada S-(+)-carvona (500 mg). 

Ainda que desde o momento da inoculação das raízes transgénicas se observasse uma diferença 

na taxa de desassimilação entre culturas, essa diferença acentuou-se após a adição da 

R-(-)-carvona ao 15º dia de cultura, ocorrendo assim um crescimento superior nas culturas com 

adição de R-(-)-carvona (Figura 3.1 B). 

Entre as culturas às quais se adicionou S-(+)-carvona e as culturas controlo não foram 

detectadas diferenças significativas, em termos de taxa de desassimilação, apesar de as culturas 

com adição do substrato atingirem um crescimento superior às culturas controlo (Figura 3.1 B).  

Ensaios de biotransformação, utilizando a mesma linhagem de raízes transgénicas, e, como 

substratos, os álcoois monoterpénicos geraniol e mentol, adicionados na mesma concentração 

utilizada no presente trabalho (Faria et al. 2009), não identificaram diferenças na taxa de 

desassimilação entre as culturas controlo e as culturas com adição de substrato.  

 

3.1.1.2. Avaliação do crescimento pela determinação do peso fresco e do peso seco 

O crescimento das culturas de raízes transgénicas com e sem adição de substrato foi também 

avaliado através da determinação do peso fresco e peso seco, ao longo dos 49 dias de cultura.  

Tal como pelo método de desassimilação, nos gráficos que representam o crescimento por 

determinação do peso seco e peso fresco (Figura 3.2) é possível observar três fases de 

crescimento: uma fase inicial de latência, uma fase de crescimento exponencial e por fim uma fase 

em que existe diminuição do peso fresco e do peso seco das culturas.  

Nas culturas controlo a fase latente ocorreu durante os primeiros 20 dias de ensaio, seguida de 

uma fase exponencial até aproximadamente os 40 dias de cultura. Nos últimos 9 dias de estudo 
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ocorreu um ligeiro decréscimo nos valores de peso seco e peso fresco, resultado de uma 

diminuição da taxa de divisão e da ocorrência de degenerescência celular (Figura 3.2).  

A adição dos monoterpenos (+)-canfeno e β-mirceno provocou uma alteração do crescimento 

das raízes transgénicas de A. graveolens, quando comparado com as culturas controlo. A fase 

latente nestes dois casos foi mais curta do que nas culturas controlo, durando apenas até aos 15 

dias de cultura, correspondendo à altura em que é adicionado o substrato. A partir dessa fase 

entra-se em crescimento exponencial até perto dos 30 dias de cultura, enquanto nas culturas 

controlo a fase exponencial ocorre durante cerca de mais dez dias. Nessa altura as raízes 

transgénicas atingem um peso fresco máximo de cerca de 50 g diminuindo depois o ritmo de 

crescimento nos últimos 20 dias de cultura devido a uma diminuição na taxa de divisão celular. Na 

observação das curvas de peso seco correspondentes às culturas às quais foi adicionado 

substrato é também possível observar um crescimento exponencial entre os 8 dias de cultura e os 

30 dias de cultura, no entanto depois dessa fase verifica-se uma diminuição no peso seco das 

culturas isso deve-se possivelmente a uma diminuição da taxa de divisão celular e ocorrência de 

degenerescência celular (Figura 3.2 B).  

 

 
Figura 3.2 - Determinação do crescimento das raízes transgénicas de A. graveolens pela variação do peso 

fresco (p.f.): A: controlo ( ), (+)-canfeno ( ) e β-mirceno ( ); e do peso seco (p.s.): A: controlo ( ), (+)-canfeno 

( ) e β-mirceno ( ). 

 

A adição dos enantiómeros R-(-)-carvona e S-(+)-carvona também provocou uma diminuição 

na fase latente no crescimento das raízes transgénicas, ocorrendo esta fase até ao 15º dia de 

cultura, depois dessa fase existe um crescimento exponencial até cerca dos 30 dias, onde as 

raízes atingem um peso fresco máximo de 50 g e um peso seco máximo de 2,5 g (Figura 3.3 A e 

B). Nos últimos 20 dias de ensaio ocorre uma diminuição do peso fresco e seco das culturas 

correspondendo, tal como nas culturas controlo, a um aumento da degenerescência celular e a 

uma diminuição da taxa de crescimento.  

Quando comparados os três métodos, método da desassimilação e determinação do peso 

fresco e peso seco, em todos os casos se verifica a ocorrência de três fases de crescimento, e um 

crescimento superior nas culturas às quais se adicionou substrato quando comparadas com as 

culturas sem adição de substrato. No entanto, pelo estudo do peso fresco e seco é possível 

verificar que a adição de substrato provoca uma alteração na altura em que as diversas fases de 

crescimento ocorrem e na sua duração. Estes resultados são idênticos aos de Santos et al. (2002) 

onde também se verificou mudança mais acentuada nas curvas de peso fresco e peso seco 

quando comparadas com as curvas de desassimilação das culturas controlo. No trabalho de 

Santos e colaboradores, pelo estudo do peso fresco e peso seco, é possível observar que a fase 
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de crescimento latente ocorreu perto dos dez dias de cultura, seguindo-se uma fase de 

crescimento exponencial até cerca dos 30 dias de cultura e depois uma fase de diminuição de 

peso fresco e peso seco até ao final do ensaio. Estas diferenças apresentadas, quando 

comparadas com as culturas sem adição de substratos do presente trabalho, devem-se ao facto 

de a concentração de raízes transgénicas ser o dobro e ao meio utilizado ser MS/2 no trabalho 

realizado por Santos et al. (2002). Assim a concentração de raízes transgénicas usada e os 

nutrientes disponibilizados parece influenciar o crescimento medido pela determinação do peso 

fresco e do peso seco.  

 

 
Figura 3.3 - Determinação do crescimento das raízes transgénicas de A. graveolens pela variação do peso 

fresco (p.f.): A: controlo ( ),R-(-)-carvona ( )e S-(+)-carvona ( ); e do peso seco (p.s.): A: controlo 

( ),R-(-)-carvona( )e S-(+)-carvona( ). 

 
Em 2009 Faria e colaboradores realizaram ensaios semelhantes com adição de geraniol e 

mentol, individualmente, a culturas de raízes transgénicas de A. graveolens. Nesses ensaios o 

crescimento das culturas de raízes transgénicas foi, também, estudado pela determinação do peso 

fresco e do peso seco. Nesse trabalho a adição de substrato parece não influenciar o crescimento 

das culturas de raízes transgénicas, ao contrário do observado no presente trabalho, ou seja, o 

tipo de monoterpeno utilizado como substrato pode influenciar de maneiras diferentes o 

crescimento das raízes transgénicas de A. graveolens, devendo-se estas diferenças 

provavelmente ao grupo funcional associado à estrutura de carbonos e à conformação que as 

moléculas apresentam. 

 

3.1.2. Análise Morfológica  

Ao longo do crescimento, as raízes transgénicas de A. graveolens mantidas em condições 

controlo, e aquelas a que foram adicionas os diferentes substratos, foram observadas, 

periodicamente, do ponto de vista morfológico. 
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Figura 3.4 – Aspecto macroscópico das raízes transgénicas de A. graveolens mantidas em condições de 

escuridão permanente em meio SH, após 3 semanas de crescimento. A - Raízes transgénicas 7 dias após a 

adição de  β-mirceno; B – Raízes transgénicas 7 dias após a adição de (+)-canfeno. C – Raízes transgénicas 

controlo. (barra=1cm).   

 

Entre as raízes transgénicas crescidas em meio ao qual foi adicionado β-mirceno (Figura 3.4 A) 

e (+)-canfeno (Figura 3.4 B) e as raízes transgénicas controlo (Figura 3.4 C) não se verificaram 

quaisquer diferenças ao nível do aspecto macroscópico, apresentando ambas uma cor amarelada 

normal das raízes transgénicas de A. graveolens. Estes resultados estão de acordo com o estudo 

do crescimento efectuado pelo método da desassimilação e pela determinação do peso fresco e 

peso seco pois, na análise das curvas de crescimento (Figuras 3.1, 3.2 e 3.3) é possível observar 

que tanto as raízes transgénicas controlo como as crescidas em meio suplementado com qualquer 

dos dois substratos, três semanas após o inicio da cultura, encontram-se no inicio da fase 

exponencial de crescimento. Idênticos resultados foram obtidos com raízes transgénicas de outra 

Apiaceae, Levisticum officinale, onde também não se observaram diferenças no aspecto 

macroscópico das raízes transgénicas controlo e das suplementadas, individualmente, com os 

álcoois monoterpénicos geraniol e mentol (Nunes et al. 2007). 

A adição dos substratos R-(-)-carvona ou S-(+)-carvona às culturas de raízes transgénicas 

provocou algumas alterações no seu aspecto macroscópico. Após 30 dias de cultura, as raízes às 

quais foi adicionado qualquer um dos substratos, especialmente as raízes às quais foi adicionada 

R-(-)-carvona, mostraram sinais de fenolização. As raízes sem adição de substrato, na mesma 

altura, continuaram com a tonalidade amarelada característica das raízes transgénicas de A. 

graveolens. Estas diferenças foram particularmente notórias com 5 semanas de crescimento 

(Figura 3.5). A fenolização precoce das raízes transgénicas às quais foram adicionados os 

substratos R-(-)-carvona ou S-(+)-carvona pode dever-se ao facto de os substratos provocarem 

alterações no crescimento, ou seja, induzirem uma entrada precoce em fase estacionária de 

crescimento quando, como anteriormente referido, existe maior degenerescência celular e a taxa 

de divisão celular é menor. Parece ainda haver uma resposta diferencial ao enantiómero 

adicionado uma vez que, ao longo do tempo, o enantiómero R-(-)-carvona provocou uma 

fenolização maior que no caso da S-(+)-carvona.  
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Figura 3.5 - Aspecto macroscópico das raízes transgénicas de A. graveolens mantidas em condições de 

escuridão permanente em meio SH, após 5 semanas de crescimento. A - Raízes transgénicas 3 semanas 

após a adição de R-(-)-carvona; B – Raízes transgénicas 3 semanas após adição de S-(+)-carvona; C – 

Raízes transgénicas controlo. (barra = 1 cm)   

 

As observações em microscopia electrónica de varrimento evidenciaram, em cortes 

transversais (Figura 3.6), a organização típica de uma estrutura primária de raiz, constituída por 

uma zona de protecção ou epiderme, o córtex e o cilindro central. À semelhança do observado em 

culturas de raízes transgénicas de Levisticum officinale (Costa 2005), algumas das células 

epidérmicas evoluem em estruturas alongadas unicelulares e de parede celular delgada, os pêlos 

radiculares, que constituem uma camada pilosa relativamente densa. 

As raízes transgénicas mantidas em meio SH apresentaram uma intensa ramificação lateral de 

origem endógena e que ocorre sobretudo acima da zona pilosa (Figura 3.6 A). Estas raízes 

secundárias evoluem a partir de um conjunto de células, situadas na camada mais externa do 

cilindro central, designadas periciclo, que se dividem por mitoses sucessivas, no sentido periclinal, 

originando um cone vegetativo semelhante ao da raiz principal.  

O córtex é constituído por um parênquima cortical que ocupa grande parte da estrutura 

radicular e é delimitado internamente pela endoderme. As células do parênquima cortical são de 

forma variável e possuem uma parede celulósica fina, com maior ou menor número de meatos e 

numerosos contactos entre si. No interior do cilindro central localizam-se os feixes condutores 

simples, radiais e alternos, separados por parênquima conjuntivo, também designados por raios 

medulares e medula central, respectivamente (Figura 3.6 B).   

Não foram detectadas alterações morfológicas 24 h após a adição, em separado, dos 

substratos (+)-canfeno, β-mirceno e R-(-)-carvona ou S-(+)-carvona (25mg.l-1), às raízes 

transgénicas de A. graveolens, mantidas em meio SH (Schenk e Hildebrandt 1972), em condições 

de obscuridade permanente. 

A adição de ambos os enantiómeros de carvona não provocou qualquer alteração quer ao nível 

da ramificação lateral (Figura 3.6 C), quer ao nível da organização da epiderme, córtex e cilindro 

central (Figura 3.6 D) das raízes transgénicas de A. graveolens. A generalização desta conclusão 

exigiria observações adicionais, ao longo das diferentes fases de crescimento, quer das culturas 

controlo, quer daquelas às quais foram adicionados substratos. 
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Figura 3.6 – Imagens de microscopia electrónica de varrimento de raízes transgénicas de Anethum 

graveolens mantidas em meio SH, em condições de escuridão permanente, durante 15 dias. Aspecto geral 

(A) e corte transversal (B) das culturas controlo; e 24 h após a adição de carvona: aspecto geral (C) e corte 

transversal (D). (Barra = 100 µm). 

 

Com excepção dos trabalhos de Santos (1998) em raízes transgénicas de Pimpinella anisum, e 

de Costa (2005) em Levisticum officinale, a análise por microscopia electrónica de varrimento 

deste tipo de raízes, mantidas em diferentes condições de cultura, está pouco documentada. À 

semelhança dos resultados observados nesses trabalhos, não foram patentes diferenças notórias 

na organização estrutural interna das raízes controlo e daquelas às quais foram adicionados 

substratos. 

 

3.1.3. Análise da componente volátil  

A componente volátil das raízes transgénicas de Anethum graveolens, mantidas em condições 

de escuridão permanente em meio SH (Schenk e Hildebrandt 1972), foi estudada durante um 

período de 7 semanas (49 dias), com periodicidade semanal. A adição de substrato foi feita 15 

dias após subcultura, fazendo-se um estudo mais pormenorizado nas 48 h após a adição dos 

substratos.  
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3.1.3.1. Componente volátil constitutiva  

Ao longo das sete semanas de estudo foram identificados 34 compostos voláteis, constituindo 

77% a 90% da componente volátil presente nas raízes transgénicas de A. graveolens. Os 

compostos identificados, assim como a variação da suas percentagens ao longo das 7 semanas, 

está descrita na Tabela 3.1 pela ordem de eluição na coluna DB1.  

Os poliacetilenos constituíram o grupo de compostos dominante, variando entre os 21% e os 

52%. O único representante deste grupo de compostos voláteis, o falcarinol, é um composto que 

apresenta elevada bioactividade, nomeadamente pelo efeito neurotóxico, anti-inflamatório, anti-

cancerígeno, anti-fúngico e citotóxico (Christensen e Brandt 2006).  

A fracção volátil foi também constituída pelo grupo dos fenilpropanóides cuja percentagem 

variou entre os 12% e os 22%, sendo este grupo dominado essencialmente pelo éter aromático 

apiole (8% a 14%). Outro grupo presente na fracção volátil das raízes transgénicas de A. 

graveolens foi o dos ácidos gordos (4% a 17%), representado maioritariamente pelo ácido 

palmítico (3%) e pelo ácido linoleico (1% a 3%).  

A componente terpénica representado pelo grupo dos monoterpenos oxigenados (3% a 7%) e 

dos hidrocarbonetos monoterpénicos (0,2% a 3%) ocorreu numa percentagem nunca superior a 

8% do total de identificação. Os principais representantes da componente terpénica foram a trans-

tagetona (1% a 3%), cis-tagetona (0,3% a 3%) e o carvacrol (1% a 2%) pertencentes ao grupo dos 

monoterpenos oxigenados e o β-pineno (0,1% a 1%) representante dos hidrocarbonetos 

monoterpénicos.  

O grupo denominado por “outros”, que inclui todos os voláteis que não pertencem ao grupo dos 

terpenos, poliacetilenos, fenilpropanóides e ácidos gordos, ocorreu em percentagens entre os 10% 

e os 20%. O n-octanal (5% a 10%) e o n-heptanal (2% a 4%) foram os exemplos mais 

representativos de compostos que não pertencem a nenhuma das famílias anteriormente 

referidas.  

Estes resultados são concordantes com os de Faria et al. (2009), para a mesma espécie de 

raízes transgénicas, usando a mesma concentração de inóculo e o mesmo meio de cultura e são 

parcialmente concordantes com os resultados obtidos por Santos et al. (2002) com a mesma 

linhagem de raízes transgénicas de A. graveolens, cujas principais diferenças se encontram ao 

nível do grupo dominante, fenilpropanóides no caso do estudo de 2009, e na ausência de ácidos 

gordos no estudo realizado em 2002. Estas diferenças devem-se provavelmente ao meio utilizado 

por Santos et al. (2002) ser diferente pois os nutrientes disponíveis para as raízes transgénicas 

são diferentes alterando ligeiramente o metabolismo destas.  
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Tabela 3.1 – Composição percentual da componente volátil de raízes transgénicas de Anethum graveolens 

mantidas em meio SH durante 7 semanas em condições de obscuridade permanente 

Dias 
Componentes IR 14 21 28 35 42 49

Heptanal 897 3,9 1,9 1,7 2,0 2,0 2,8
Nonano 900 0,1 0,4 0,1 0,3 0,2 0,3
α-Pineno 930 0,7 v 0,1 0,1 v v
Canfeno 938 0,2 v 0,1 0,1 v v
n-Heptanol 952 0,1 v v 0,1 v v
β-Pineno 963 1,4 0,6 0,8 0,8 0,1 v
2-Octanona 967 0,3 v 0,1 0,1 v 0,2
2-Pentil-furano 973 0,7 0,3 0,3 0,4 0,4 0,7
n -Octanal 973 10,0 5,4 4,8 5,7 7,8 6,6
Benzenoacetilaldeido 1002 0,0 v v v v v
1.8-Cineole 1005 0,3 v 0,2 0,2 0,1 v
Limoneno 1009 0,3 v 0,2 0,2 0,1 v
2-Metil-decano* 1058 0,1 v v v v v
2-Nonanona 1058 0,5 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5
n -Nonanal 1073 1,0 0,6 0,5 0,6 0,8 0,9
Undecano 1100 v 0,1 0,2 v 0,4 0,4
trans -Tagetona 1116 1,6 1,2 1,7 2,2 2,6 2,8
cis -Tagetona 1123 0,3 0,5 1,6 2,1 2,6 2,1
2-trans -Nonen-1-al 1124 1,0 0,5 0,5 0,4 0,7 0,6
Decanal 1180 0,5 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4
2-trans -Decenal 1224 0,6 0,4 0,4 0,6 0,7 0,7
2-Undecanona 1275 0,5 v 0,1 0,1 0,2 0,6
Carvacrol 1286 1,2 0,9 1,6 1,8 1,3 1,8
Undecanal 1288 0,3 v 0,3 0,1 0,5 1,2
trans-4-Undecenal* 1402 0,6 0,6 0,4 0,4 0,5 0,7
Miristicina 1493 1,5 1,5 1,1 1,3 0,3 v
Dill apiole 1587 1,0 1,5 1,5 1,1 1,2 1,0
Apiole 1640 13,7 14,0 12,0 12,5 11,4 8,2
cis -Ligustilído 1660 2,0 4,0 1,1 0,2 2,8 1,5
cis -Epoxipseudoisoeugenol 2 metilbutirato 1712 0,9 0,7 0,1 0,1 0,9 1,0
metil palmitato 1904 0,5 0,3 0,1 v 0,6 2,6
Ácido Palmítico 1908 7,7 8,5 7,6 3,4 15,0 10,1
Falcarinol 2000 20,5 41,1 45,1 52,1 31,4 33,3
Ácido Linoleico 2125 2,5 2,7 2,5 0,7 1,8 1,4
% de Identificação 76,5 88,0 87,2 90,3 87,1 82,4

Componentes Agrupados 
Hidrocarbonetos Monoterpénicos 2,6 0,6 1,2 1,2 0,2 0,0
Monoterpenos Oxigenados 3,4 2,6 5,1 6,3 6,6 6,7
Poliacetilenos 20,5 41,1 45,1 52,1 31,4 33,3
Fenilpropanoides 19,1 21,7 15,8 15,2 16,6 11,7
Ácidos Gordos 10,7 11,5 10,2 4,1 17,4 14,1
Outros 20,2 10,5 9,8 11,4 14,9 16,6  

v = vestigial (<0,1%). IR = índice de retenção relativo a uma série de n-alcanos C9-C24 numa coluna DB-1.  

*= identificação baseada apenas no espectro de massa. 

 

Nas 7 semanas de estudo existem variações nas percentagens dos grupos de compostos 

encontrados. No grupo de poliacetilenos verifica-se uma subida da percentagem de falcarinol até 

aos 35 dias, correspondente à fase de crescimento exponencial das raízes transgénicas, e depois 

uma redução da sua percentagem nas últimas duas semanas de cultura, concomitante com a fase 

estacionária do crescimento. Com base nos métodos de análise utilizados, o falcarinol parece ser 



Resultados e Discussão 

31 

produzido na fase de crescimento exponencial das raízes transgénicas, sendo que quando a taxa 

de crescimento diminui a produção deste composto parece diminuir, no entanto era necessário 

outro tipo de análise para confirmar este hipótese. Os ácidos gordos e os fenilpropanóides 

apresentaram um aumento das suas percentagens nas primeiras 3 semanas de cultura, ocorrendo 

depois uma redução destes compostos até às 5 semanas, aumentando depois outra vez até as 6 

semanas e reduzindo depois até ao final do tempo de ensaio. Os monoterpenos sofreram uma 

redução na percentagem até à terceira semana de cultura, ocorrendo um depois aumento até ao 

final do ensaio. Por seu lado, a diminuição da percentagem de identificação nas últimas duas 

semanas deve-se provavelmente ao aumento do número de ácidos gordos não identificados.  

Devido à grande produção constitutiva de falcarinol concomitante com a fase de crescimento 

exponencial e ao interesse biológico que este composto possui, a cultura de raízes transgénicas 

de A. graveolens parece ser um bom método para a produção deste composto.  

 

3.1.3.2. Componente volátil das raízes transgénicas após adição de (+)-canfeno 

Um dos substratos usados para testar a capacidade de biotransformação das raízes 

transgénicas de A. graveolens foi o monoterpeno acíclico (+)-canfeno (Eich 2008). Este 

monoterpeno está presente nos frutos e nos óleos essenciais dos citrinos, cerejas, hortelã, 

cominhos, damascos e uvas (Elgendy e Khayyat 2008). O (+)-canfeno é formado a partir do 

geranil pirofosfato através de uma ciclase, sendo a sua produção, nalgumas espécies de árvores, 

aumentada na presença da fitohormona metiljasmonato (Huber et al. 2005). Este monoterpeno 

possui actividade anti-microbiana (Andrews et al. 1980) e actividade anti-cancerígena (Elgendy e 

Khayyat 2008). 

A adição do (+)-canfeno a 100 ml de meio SH contendo raízes transgénicas de A. graveolens 

foi feita após 15 dias de cultura. Nas primeiras 32 h após a adição não se verificaram quaisquer 

diferenças na componente volátil das raízes transgénicas. Nas restantes semanas de ensaio 

também não se verificou o aparecimento de qualquer produto resultante da biotransformação do 

(+)-canfeno (Tabela 3.2). O substrato variou, nas primeiras 48 h, entre os 64% e os 47% sofrendo 

depois uma redução mais acentuada na primeira semana após a adição, reduzindo a sua 

percentagem até aos 17%. Na terceira semana, após a adição de substrato, a concentração deste 

é quase nula sendo < 0,5% e mantendo-se nestes valores até ao final do tempo de ensaio. A 

adição do (+)-canfeno pareceu, também, não alterar a percentagem dos compostos voláteis 

constitutivos presentes nas raízes transgénicas de A. graveolens. Verificou-se apenas uma 

redução na percentagem de alguns grupos, o que se deve, provavelmente, à grande percentagem 

relativa que o (+)-canfeno apresenta nas primeiras semanas após a adição.  
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Tabela 3.2 – Composição percentual volátil das raízes transgénicas de Anethum graveolens nas primeiras 32 

horas e das 5 semanas após a adição do substrato (+)-canfeno (25 mg.l-1), mantidas em condições de 

escuridão permanente em meio SH. 

Tempo (dias) Tempo (semanas)

Componentes IR 1 4 8 24 32 3 4 5 6 7

Heptanal 897 0,4 0,4 0,6 0,7 0,6 0,3 0,4 1,8 4,3 7,3
Nonano 900 v v v v v v v v v v
α-Pineno 930 v v v v v v v v 0,1 0,1
(+)-Canfeno 938 46,7 64,0 56,5 50,3 47,1 16,9 7,3 0,2 0,1 0,3
n -Heptanol 952 v v v v v v v v v v
β-Pineno 963 1,9 2,7 2,3 2,9 3,3 1,8 2,3 0,2 0,1 v
2-Octanona 967 v v v v v v v 0,1 0,3 0,6
2-Pentil-furano 973 v v v v v v v 0,3 0,8 1,3
n -Octanal 973 1,0 0,2 1,8 1,8 0,1 0,2 v 6,4 10,3 14,8
Benzenoacetilaldeido 1002 v 0,1 1,3 0,2 v 0,1 v 0,3 0,2 0,4
1.8-Cineole 1005 0,1 0,3 0,9 0,5 0,3 0,3 0,5 v v v
Limoneno 1009 0,2 0,3 1,4 1,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 v
2-Metil-decano 1058 v v v v v v v v v v
2-Nonanona 1058 0,1 v v v v 0,7 v 0,4 0,6 1,4
Nonanal 1073 0,3 0,1 v v v 0,8 0,1 1,3 1,4 1,9
Undecano 1100 v v v v v v v v v v
trans -Tagetona 1116 v v v v 0,6 0,1 v 2,6 2,8 4,6
cis -Tagetona 1123 v v v v 0,2 0,1 v 2,3 2,3 4,4
2-trans -Nonen-1-al 1124 v v v v v v v 0,7 0,6 0,9
Decanal 1180 v v v v v v v 0,5 0,5 0,8
2-trans -Decenal 1224 0,2 v 0,4 0,1 0,1 1,4 0,3 0,7 0,5 0,9
2-Undecanona 1275 0,1 0,1 v 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,4
Carvacrol 1286 0,2 0,2 0,6 1,5 1,4 1,8 1,3 1,7 1,5 1,4
Undecanal 1288 v v v v v v v v v v
trans -4-Undecenal* 1402 v v v 0,1 v 0,1 v 0,7 0,7 1,5
Miristicina 1493 2,4 1,1 1,3 1,9 1,8 1,6 0,1 0,2 v v
Dill apiole 1587 1,7 1,3 1,0 1,6 1,6 1,9 1,2 1,4 1,8 0,5
Apiole 1640 13,2 11,4 10,5 15,2 18,5 16,3 13,1 10,0 8,6 4,6
cis -Ligustilido 1660 0,1 1,2 0,2 0,4 0,3 0,8 0,6 0,4 0,4 0,2
cis -Epoxipseudoisoeugenol 2 metilbutirato 1712 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 v v v
Metil palmitato 1904 0,1 v v v v v v 0,8 3,3 11,3
Ácido palmítico 1908 1,6 0,1 v v 0,4 2,5 0,2 17,1 14,3 7,1
Falcarinol 2000 25,2 12,4 16,3 18,3 17,2 39,4 58,6 33,1 27,5 9,0
Ácido Linoleico 2125 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 1,9 2,9 0,8

% de identificação 96,2 96,3 95,3 97,0 94,1 88,0 86,5 85,4 86,1 76,5

Componentes Agrupados 

Hidrocarbonetos Monoterpénicos 48,8 67,0 60,2 54,3 50,6 18,9 9,7 0,6 0,4 0,4
Monoterpenos Oxigenados 0,3 0,5 1,5 2,0 2,5 2,3 1,8 6,6 6,6 10,4
Poliacetilenos 25,2 12,4 16,3 18,3 17,2 39,4 58,6 33,1 27,5 9,0
Ftálidos 0,1 1,2 0,2 0,4 0,3 0,8 0,6 0,4 0,4 0,2
Fenilpropanoides 17,5 14,1 12,9 18,8 22,0 20,0 14,5 11,6 10,4 5,1
Ácidos Gordos 2,1 0,2 0,1 0,2 0,5 2,7 0,4 19,0 17,2 7,9
Outros 2,2 0,9 4,1 3,0 1,0 3,9 0,9 13,4 23,0 42,6  

v = vestigial (<0,1%); IR: índice de retenção relativo a uma série de n-alcanos C9-C22 numa coluna DB-1; 

*= Compostos identificados apenas com base no espectro de massa.  

 

Em 2008 Elgendy e Khayyat realizaram estudos da oxidação do (+)-canfeno sendo um dos 

produtos obtidos a cânfora, um outro hidrocarboneto monoterpénico com grande interesse 

comercial. Esta oxidação foi realizada quimicamente usando peróxido de hidrogénio. No entanto, 

esta oxidação do (+)-canfeno a cânfora não ocorre nas raízes transgénicas de A. graveolens o que 

sugere este não possui a maquinaria enzimática necessária para esta transformação in vitro.  

Em 1979 Ishida e colaboradores estudaram a biotransformação de (+)-canfeno usando como 

animal modelo o coelho. Desses ensaios de biotransfromação resultaram dois novos produtos, 

glicóis, cuja formação envolveu a formação de dois intermediários epóxidos que, posteriormente 

foram hidratados por hidrolases (Ishida et al. 1979 em: Ishida 2005). As raízes transgénicas de A. 

graveolens parecem não ter capacidade, nem para a formação dos glicóis, nem para a formação 
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dos epóxidos uma vez que nenhum produto é identificado após a adição do substrato (+)-canfeno.  

 

3.1.3.3. Componente volátil das raízes transgénicas após adição de β-mirceno 

O β-mirceno é um monoterpeno acíclico, com um odor suave a balsâmico e pode ser 

encontrado nos óleos essenciais de verbena (Verbena officinalis), lúpulo (Humulus lupulus) e louro 

(Laurus nobilis). Uma das utilizações deste monoterpeno é no fabrico de bebidas (Miyazawa e 

Murata 2000). Devido ao fácil acesso a este monoterpeno pode ser considerado um substrato de 

baixo custo, existindo assim grande interesse no estudo da sua biotransformação (Thompson et al. 

2010).  

A adição do substrato β-mirceno ao meio contendo as raízes transgénicas de A. graveolens foi 

efectuada 15 dias após o inicio da cultura. Nas primeiras 32 h, após a adição de substrato, não foi 

identificado nenhum produto novo resultante da biotransformação do β-mirceno. A concentração 

de substrato nas 32 h após a adição não sofreu grande variação, variando entre 35% e os 20%. 

Nas restantes 5 semanas de cultura também não se identificou qualquer novo produto nos voláteis 

das raízes transgénicas, no entanto verificou-se uma redução mais acentuada na percentagem de 

β-mirceno, reduzindo dos 17%, na primeira semana após a adição para percentagens vestigiais 

nas últimas duas semanas de cultura.  

Além do substrato β-mirceno, foram também identificados o pseudo-limoneno e o 

6,7-epoximirceno, no entanto, estes dois compostos não são resultantes da biotransformação do 

β-mirceno, sendo apenas impurezas que se encontravam juntamente com o substrato. A presença 

destas impurezas foi comprovada por análise da solução de substrato por GC e por GC/MS.  

A adição do substrato não alterou significativamente o padrão de compostos voláteis 

produzidos constitutivamente pelas raízes transgénicas de A. graveolens, uma vez que, as 

percentagens relativas dos voláteis presentes nas raízes transgénicas às quais foi adicionado 

substrato são semelhantes às percentagens relativas dos compostos voláteis presentes nas raízes 

transgénicas sem adição de substrato, ao longo das 7 semanas de estudo. As diminuições nas 

percentagens de alguns grupos devem-se às elevadas percentagens relativas que o substrato 

apresenta nas primeiras horas de estudo (Tabela 3.3). 

Até à data já foram realizados vários estudos de biotransformação usando como substrato o 

β-mirceno em mamíferos, bactérias, anelídeos e fungos, resultando todas essas 

biotransformações na formação de novos produtos.   
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Tabela 3.3 - Composição percentual volátil das raízes transgénicas de Anethum graveolens nas primeiras 

32 h e das 5 semanas após a adição do substrato β-mirceno (25 mg.l-1), mantidas em condições de escuridão 

permanente em meio SH. 

Tempo (dias) Tempo (semanas)

Componentes IR 1 4 8 24 32 3 4 5 6 7

Heptanal 897 0,1 0,1 0,1 v v v v 2,3 4,8 7,3
Nonano 900 v v v v v v v v v v
α-Pineno 930 v v v v v v v v v 0,2
n -Heptanol 952 v v v v v v v v v v
β-Pineno 963 1,5 1,9 1,2 1,6 1,4 0,9 1,0 0,2 v 0,1
2-Octanona 967 v v v v v v v v 0,1 0,3
2-Pentil-furano 973 v v v v v v 0,3 0,5 1,1 1,3
n -Octanal 973 17,2 19,6 11,7 10,8 17,4 9,5 23,0 5,2 12,1 14,9

β-Mirceno 975 30,9 35,2 21,1 19,5 31,2 17,1 5,5 7,6 v v
Pseudo-limoneno 2,5 2,7 2,4 1,6 3,0 4,2 3,3 0,1 v v
Benzenoacetilaldeido 1002 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,1 v v
1.8-Cineole 1005 v 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 v v v
Limoneno 1009 0,1 0,3 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 v 0,1
2-Metil-decano 1058 v v v v v v v v v v
2-Nonanona 1058 v v v v v v 0,2 0,4 0,9 1,3
6,7-Epoximirceno v v v v v v 0,2 0,1 v v
Nonanal 1073 0,1 0,1 0,1 v 0,1 0,1 0,2 0,9 1,6 1,7
Undecano 1100 v v v v v v v v v v
trans -Tagetona 1116 0,1 v v 0,1 v 0,4 1,8 2,5 4,0 4,4
cis -Tagetona 1123 v v v 0,1 v 0,5 1,7 2,6 4,0 4,3
2-trans -Nonen-1-al 1124 v v v 0,1 v 0,1 0,1 0,4 0,6 0,9
Decanal 1180 0,1 v v v 0,1 0,4 0,1 0,3 0,8 0,7
2-trans -Decenal 1224 0,1 v v v v v v 0,3 0,7 0,8
2-Undecanona 1275 v v v v v v 0,1 0,2 0,7 0,7
Carvacrol 1286 0,2 0,2 0,4 0,4 0,1 1,4 1,5 1,8 2,1 1,4
Undecanal 1288 v v v v v v v v v v
trans -4-Undecenal* 1402 0,4 v 0,1 v v 0,1 0,2 0,4 0,9 1,0
Miristicina 1493 1,4 1,3 0,9 2,1 0,7 0,5 0,5 0,4 0,1 0,3
Dill apiole 1587 1,3 0,8 1,8 1,6 0,6 0,8 1,4 1,3 0,8 0,2
Apiole 1640 18,8 10,2 15,8 18,6 10,9 7,7 10,2 11,1 7,3 1,7
cis -Ligustilido 1660 0,6 0,2 0,2 0,5 0,2 0,3 0,4 0,3 0,7 0,4
cis -Epoxipseudoisoeugenol 2 metilbutirato 1712 v v v v v v v v v v
Metil palmitato 1904 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,4 0,7 4,5 9,8
Ácido palmítico 1908 0,1 0,5 1,6 1,4 0,3 1,7 1,9 9,6 7,4 11,8
Falcarinol 2000 15,7 22,2 34,6 35,4 29,0 43,2 41,1 35,6 31,0 10,0
Ácido Linoleico 2125 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3 1,6 1,3 1,2

% de identificação 91,9 96,4 93,4 95,2 96,1 90,0 96,3 86,6 87,5 76,8

Componentes Agrupados 

Hidrocarbonetos Monoterpénicos 35,0 40,4 25,4 23,4 35,9 22,6 10,4 8,1 0,0 0,4
Monoterpenos Oxigenados 0,3 0,2 0,4 0,6 0,1 2,3 5,0 6,9 10,1 10,1
Poliacetilenos 15,7 22,2 34,6 35,4 29,0 43,2 41,1 35,6 31,0 10,0
Ftálidos 0,6 0,2 0,2 0,5 0,2 0,3 0,4 0,3 0,7 0,4
Fenilpropanoides 21,5 12,3 18,5 22,3 12,2 9,0 12,1 12,8 8,2 2,2
Ácidos Gordos 0,3 0,7 1,9 1,6 0,6 1,8 2,2 11,2 8,7 13,0
Outros 18,5 20,4 12,4 11,4 18,1 10,8 25,1 11,7 28,8 40,7 v 

= vestigial (<0,1%); IR: índice de retenção relativo a uma série de n-alcanos C9-C22 numa coluna DB-1; 

*= Compostos identificados apenas com base no espectro de massa.  

 

Em mamíferos usou-se como animal modelo o coelho para o estudo da biotransformação de 

β-mirceno. Os produtos resultantes da biotransformação presentes na urina foram dois dióis e dois 

ácidos hidróxidos. O processo de formação de dióis envolve a formação de epóxidos como 

intermediários (Ishida et al. 1981 em: Ishida 2005). Estes produtos resultantes da 

biotransformação de β-mirceno ocorreram também nos trabalhos realizados em 1987, quando se 

realizou o estudo da biotransformação de β-mirceno usando o citocromo P450 presente em 

microssomas de fígado de rato (Madyasta e Srivatsan 1987 em: Ishida 2005). Uma das impurezas 

presentes no substrato usado no presente trabalho era um epóxido, que nos trabalhos realizados 

por Ishida e colaboradores foi provado ser um dos intermediários da formação de produtos da 

biotransformação do β-mirceno, no entanto, no presente trabalho não ocorreu formação de dióis a 
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partir desse epóxido, pois provavelmente as raízes transgénicas de A. graveolens não possuem a 

maquinaria enzimática necessária á formação de dióis a partir do β-mirceno.  

Outro exemplo de biotransformação de β-mirceno é o estudo feito por Krings e colaboradores 

(2008) usando o fungo Pleurotus ostreatus. Nesse estudo os autores tentaram a conversão de 

β-mirceno em perileno, um monoterpeno furanóide invulgar com uma fragrância semelhante à dos 

citrinos, sendo assim um importante contribuinte para as fragrâncias dos óleos essenciais de 

rosas, lavandulas, gerânio e citrinos (Ohloff 1994 em: Krings et al. 2008). Vários produtos da 

biotransformação de β-mirceno foram obtidos nos trabalhos realizados por Krings e colaboradores 

entre eles o perileno. A bioconversão do β-mirceno em perileno e nos outros produtos obtidos 

envolve uma complexa maquinaria enzimática como oxidases, epoxidases e hidrolases. A maioria 

das oxidações ocorre ao nível da dupla ligação C=C presente na molécula de β-mirceno, no 

entanto não é o único local da molécula que sofre modificações no processo de biotransformação 

por P. ostreateus (Krings et al. 2008). Mais uma vez no presente trabalho não ocorreu formação 

de nenhum dos produtos obtidos por Krings e colaboradores em 2008 resultantes da 

biotransformação de β-mirceno, o que sugere que as raízes transgénicas de A.graveolens não 

possuem as oxidases, epoxidades e hidrolases necessárias para a transformação do β-mirceno.  

A biotransformação de β-mirceno foi também estudada no anelídeo Spodoptera litura por 

Miyazawa e Murata em 2000. Nesse trabalho o substrato foi inserido na dieta do anelídeo e depois 

os metabólicos resultantes foram estudados por análise das fezes. Foram obtidos dois produtos da 

biotransformação do β-mirceno, o mirceno-3(10)-glicol e o mirceno-1,2-glicol. Mais uma vez para a 

formação destes dois produtos ocorreram oxidações ao nível das ligações duplas C=C, ao nível da 

dupla ligação 3,10 para a formação do primeiro produto e ao nível da dupla ligação 1,2 para a 

formação do segundo produto (Miyazawa e Murata 2000).  

A biotransformação de β-mirceno foi também realizada em microrganismos, nomeadamente 

em Rhodococcus erythropolis. Nesses ensaios da biotransformação do substrato obteve-se 

geraniol logo nos primeiros 5 minutos após a adição continuando a concentração do produto a 

aumentar até às 2 horas após a adição de substrato. O geraniol é um álcool monoterpénico muito 

importante na produção de fragrâncias. O mecanismo enzimático da transformação do β-mirceno 

em geraniol ainda não é conhecido, mas pensa-se que o átomo de oxigénio introduzido na 

molécula de β-mirceno possa derivar do oxigénio molecular e, assim, sofrer acção de uma 

oxidase, ou então o oxigénio provém da molécula de água e, assim, sofre a acção de uma liase 

(Thompson et al. 2010).  

Em todos os trabalhos referidos anteriormente ocorreu a transformação do β-mirceno em 

monoterpenos oxigenados, no entanto isso não ocorreu nas raízes transgénicas de A. graveolens, 

assim parece que as raízes transgénicas não possuem a maquinaria enzimática necessária para a 

transformação do β-mirceno em monoterpenos oxigenados.   

 

3.1.3.4. Componente volátil das raízes transgénicas após adição de R-(-)-carvona e 
S-(+)-carvona 

A carvona é uma cetona monoterpénica (Van dyk et al. 1998) muito utilizada ao longo dos 

séculos, e frequente em Carum carvi, Anethum graveolens e Mentha spicata (de Carvalho e da 

Fonseca 2006b). Este monoterpeno oxigenado é o componente maioritário nos óleos essenciais 

extraídos dos frutos e raízes de A. graveolens, não estando presente no entanto nos óleos 
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essenciais extraídos das raízes transgénicas (Santos et al. 2002). A carvona é um monoterpeno 

com diversas actividades biológicas podendo ser usado na produção de fragrâncias e sabores, 

como agente anti-microbiano, inibidor da germinação, precursor na síntese de outros compostos 

de importância económica e repelente (de Carvalho e da Fonseca 2006b). Existem dois 

enantiómeros de carvona, A R-(-)-carvona e a S-(+)-carvona (Figura 3.7) que possuem também 

diversas funções biológicas e de são de grande interesse económico (de Carvalho e da Fonseca 

2006b). 

 

 
Figura 3.7 – Estrutura química de (A) R-(-)-carvona e (B) S-(+)-carvona.  

 

Após a adição de cada um dos enantiómeros de carvona, individualmente, às culturas de 

raízes transgénicas de A. graveolens verificou-se a formação de nove produtos voláteis novos: cis-

dihidrocarvona, dihidrocarveol, trans-carveol, cis-carveol, acetato de dihidrocarveol, acetato de 

isodihidrocarveol, acetato de trans-carvilo, acetato de neoisodihidrocarveol e acetato de cis-carvilo 

(Tabela 3.4 e Tabela 3.5). Tanto a R-(-)-carvona como a S-(+)-carvona deram origem aos mesmos 

produtos de biotransformação, ainda que a percentagem destes tenha variado com o enantiómero 

adicionado.  

A percentagem de R-(-)-carvona, 1 h após a adição, foi de 56% diminuindo, até aos 24% nas 

primeiras 48 h após a adição. Uma semana após a adição, a percentagem de R-(-)-carvona foi 

inferior a 1%, sugerindo que esta foi praticamente toda metabolizada pelas raízes transgénicas de 

A. graveolens.  

Resultados semelhantes verificam-se para a S-(+)-carvona cuja percentagem foi de 54%, 1 h 

após a adição do substrato, passando a 50%, 48 h após a adição do mesmo. Uma semana após a 

adição, a percentagem de S-(+)-carvona foi de cerca de 1%. Estes resultados sugerem que a 

velocidade de metabolismo do enantiómero R-(-)-carvona é superior à velocidade de metabolismo 

da S-(+)-carvona pelas raízes transgénicas de A. graveolens.  
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Tabela 3.4 – Composição percentual da componente volátil das raízes transgénicas de Anethum graveolens 

ao longo das 48 h e das 5 semanas após a adição de R-(-)-carvona (25mg.l-1), mantidas em escuridão 

permanente em meio SH.  

Tempo (horas) Tempo (semanas) 

Componentes IR 1h 4h 8h 24h 32h 48h 3semanas 4semanas 5semanas 6semanas 7semanas

Heptanal 897 1,5 0,9 0,7 0,9 1,3 1,1 1,2 2,7 3,1 2,7 4
Nonano 900 v v v v 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,8 0,3
α-Pineno 930 0,6 0,1 v 0,2 v 0,1 0,1 0,1 v v v
(+)-Canfeno 938 0,6 0,1 v 0,1 v v v v v v v
β-Pineno 963 0,8 0,8 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 v v v
2-Octanona 967 v 0,1 v v v v v 0,2 0,1 0,2 0,3
2-Penil-furano 973 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,5 0,8 0,7 0,8
n -Octanal 973 4,2 2,7 2,3 3 3,6 3,7 3,5 7,4 7,4 6,6 9,1
Benzenoacetilaldeido 1002 0,3 0,1 v v v v 0,1 0,5 0,3 0,2 0,3
1.8-Cineole 1005 0,3 0,2 v 0,1 v 0,1 0,1 0,2 v v v
Limoneno 1009 0,3 0,2 v 0,1 v 0,1 0,1 0,2 v v v
2-Nonanona 1058 0,5 v v 0,1 0,3 0,2 0,2 0,4 0,5 0,8 0,8
n -Nonanal 1073 0,6 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,5 0,8 1,2 1,1 1,2
trans -Tagetona 1116 0,5 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 1,2 3 3 4,5 3,6
cis -Tagetona 1123 0,9 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 1 2,4 2,1 4,4 3,4
2-trans -Noneno-1-al 1124 0,5 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2 0,4 0,4 0,7 0,8 1
cis -Dihidrocarvona 1159 0,1 v 0,3 0,2 0,2 0,2 v v v v v
Dihidrocarveol 1167 0,6 1 1,4 2,9 3,6 4,5 1,8 4 3,1 5,2 1,8
Decanal 1180 0,3 0,1 v 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,8 0,5
trans -Carveol 1189 0,8 1,1 2,2 5 6,8 7,5 7,9 2,6 2 2,8 1,4
cis -Carveol 1202 0,1 0,7 0,1 0,5 0,6 0,6 0,8 0,6 0,8 1,2 0,2
R(-)carvona 1210 56,1 49 53,3 41,4 41,7 24,2 0,5 0,4 0,3 0,5 0,4
2-trans -Decenal 1224 0,1 0,5 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7 1,6 1
2-Undecanona 1275 0,2 0,8 0,4 v 0,2 0,2 0,1 0,1 0,5 1,2 0,6
Carvacrol 1286 0,4 1,3 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 1,1 1,1 1,5 1,3
Undecanal 1288 v 0,6 0,1 v 0,1 v v v v v v
Acetato de dihidrocarveol 1288 v 0,1 0,2 1,2 2,2 3,6 18,6 11,3 6,7 2,9 3,1
Acetato de isodihidrocarveol v v v 0,7 1 1,3 1,95 1,4 2 1,3 1,4
Acetato de trans -carvilo 1305 0,2 0,4 1,2 5 6,3 11,1 9,3 1,3 0,6 0,5 0,7
Acetato de neoisodihidrocarveol 1339 v 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 v 0,2 0,5 0,2
Acetato de cis -carvilo v v 0,1 0,8 1 1,1 1,1 1 0,5 0,4 0,5
Metil eugenol 1377 v 0,1 v v v v 0,1 0,6 v v v
trans -4-Undecenal* 1402 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,6 1,6 0,9
Miristicina 1493 0,9 1 1,4 0,7 0,4 0,5 0,4 0,4 v v v
Dill apiole 1587 0,4 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 1,1 0,5 0,4
Apiole 1640 5,4 6,4 7,5 6,7 5,7 6,2 4,3 6,5 15 6,2 2,5
cis -Ligustilido 1660 1 1,7 1,5 0,7 0,6 0,3 0,4 1 1,2 0,5 0,5
cis -Epoxipseudoisoeugenol 2 metilbutirato 1712 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0 0,6 2,3 1,6
Metil palmitato 1904 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 2,5 7,3 4
Ácido Palmítico 1908 2,7 3 2,8 4,9 4,7 4,4 4,7 3,5 5,1 6,5 8,8
Falcarinol 2000 9,2 9,3 15,4 15,8 8,7 19 23,1 28,3 22,6 7,3 25,9
Ácido Linoleico 2125 1,3 1,3 1,2 1,8 1,9 2 1,3 0,7 0,8 0,4 1,6

% de identificação 92,5 86 95 96,6 95 95,7 87,75 85,4 87,8 75,8 84,1

Componentes Agrupados 

Hidrocarbonetos Monoterpénicos 2,3 1,2 0,4 0,9 0,4 0,6 0,6 0,6 v v v
Monoterpenos Oxigenados 60 54,4 59,9 58,8 64,5 55,4 45,05 29,3 22,4 25,7 18
Poliacetilenos 9,2 9,3 15,4 15,8 8,7 19 23,1 28,3 22,6 7,3 25,9
Ftálidos 1 1,7 1,5 0,7 0,6 0,3 0,4 1 1,2 0,5 0,5
Fenilpropanoides 8 10 11 8,7 7,3 7,5 5,8 9 17,9 9,5 5
Ácidos Gordos 4,3 4,5 4,1 6,9 6,7 6,5 6,2 4,3 8,4 14,2 14,4
Outros 8,7 6,6 4,2 5,5 7,4 6,7 7 13,9 16,5 19,1 20,8  

v = vestigial (<0,1%); IR: índice de retenção relativo a uma série de n-alcanos C9-C22 numa coluna DB-1; 

 *= Compostos identificados apenas com base no espectro de massa  

 

Para verificar se a formação de novos produtos, e a diminuição da concentração quer da 

R-(-)-carvona, quer da S-(+)-carvona se devia à fragmentação do substrato ou a evaporação 

destes, realizaram-se destilações de meio de cultura apenas com adição dos dois enantiómeros, 

individualmente, ao longo das 7 semanas do ensaio. Não foi identificado qualquer produto além do 

substrato nem se verificou redução significativa da concentração deste ao longo do tempo. Isto 

sugere que o aparecimento de novos produtos e a diminuição da concentração do substrato 

resulta da biotransformação deste por parte das raízes transgénicas de A. graveolens.  

Na primeira hora após a adição do substrato, os produtos de biotransformação da 

R-(-)-carvona, acetato de dihidrocarveol e trans-carveol, ocorreram numa percentagem <1%, 
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aumentando a até cerca de 19% e 8%, respectivamente, até uma semana após a adição de 

substrato. Depois dessa data verificou-se uma redução da percentagem desses dois produtos de 

reacção até ao final do ensaio, atingindo valores <3%. Os produtos dihidrocarveol e acetato de 

trans-carvilo apresentaram, na primeira hora após a adição de R-(-)-carvona, uma percentagem 

também <1%, que aumentou depois até às 48 h após a adição do substrato, atingindo valores de 

cerca de 5% e 11%, a concentração destes produtos diminui até ao final do tempo de cultura 

(Figura 3.8). Os restantes produtos de biotransformação da R-(-)-carvona não atingiram 

percentagens >2% ao longo do tempo de ensaio, aumentando também a sua percentagem até a 

terceira semana de cultura e diminuindo após essa data até ao final da avaliação.  
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Figura 3.8 – Evolução de R-(-)-carvona, acetato de dihidrocarveol, trans-carveol e dihidrocarveol, desde o 

momento da adição até ao final do tempo de cultura de A. graveolens em meio SH em condições de 

obscuridade permanente.  

 

Uma hora após a adição do substrato S-(+)-carvona, os produtos acetato de cis-carvilo, acetato 

de neoisodihidrocarveol e trans-carveol ocorreram numa percentagem <1%, aumentando depois 

durante a primeira semana após a adição de substrato, atingindo valores de 10%, 5% e 2% 

respectivamente. Durante as restantes semanas de ensaio a percentagem desses produtos 

diminuiu, atingindo valores <1% (Figura 3.9). Os restantes produtos resultantes da 

biotransformação da S-(+)-carvona não atingiram valores >2% diminuindo também a sua 

percentagem a partir da primeira semana após a adição de substrato (Tabela 3.5).  

O produto maioritário da biotransformação da R-(-)-carvona foi o acetato de dihidrocarveol 

(19%) enquanto na biotransformação da S-(+)-carvona o composto resultante que atingiu maior 

percentagem foi o acetato de cis-carvilo (10%). Apesar de se terem obtidos os mesmos produtos 

de biotransformação dos dois substratos enantioméricos estudados, a sua importância relativa 

variou, o que sugere enantioselectividade nas enzimas presentes nas raízes transgénicas de A. 

graveolens. 
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Tabela 3.5 – Composição percentual da componente volátil das raízes transgénicas de Anethum graveolens 

ao longo das 48 h e das 5 semanas após a adição de S-(+)-carvona (25mg.l-1), mantidas em escuridão 

permanente em meio SH. 

Tempo (horas) Tempo (semanas) 

Componentes IR 1 4 8 24 32 48 3 4 5 6 7

Heptanal 897 1,1 1 0,9 1,3 1 0,7 1,1 1 1,7 2,9 2,3
Nonano 900 v v v v 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2
α-Pineno 930 0,4 0,1 0 0,1 v v v v v 0,1 v
Canfeno 938 0,3 v v v v v v v v v v
β-Pineno 963 0,8 0,3 0,6 0,6 0,2 0,2 0,3 v 0,1 v v
2-Octanona 967 v v v v v v v v v 0,2 0,1
2-Penil-furano 973 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,8 0,6
n -Octanal 973 3,2 2,9 2,9 3,3 2,6 2,1 3,3 3,3 4,5 7,2 6
Benzenoacetilaldeido 1002 0,1 0,1 v v v v 0,2 v 0,2 0,1 0,1
1.8-Cineole 1005 0,1 0,1 v v v v 0,1 v 0,1 v v
Limoneno 1009 0,1 0,1 v v v v 0,1 v 0,1 v v
2-nonanona 1058 v v 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,3 0,2 0,5 0,5
n -Nonanal 1073 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,8
trans -Tagetona 1116 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 1,4 1,6 1,9 2,5 2,5
cis -Tagetona 1123 0,2 0,1 v v v v 1,3 1,2 1,2 1,9 1,5
2-trans -Noneno-1-al 1124 0,2 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4 0,5 0,6
cis -Dihidrocarvona 1159 v v v 0,4 0,2 0,3 0,1 v v v v
trans -Dihidrocarvona 1164 0,9 0,3 0,1 v v v v v v v v
Dihidrocarveol 1167 v 1,3 1,3 2,2 2,2 1,2 0,2 0,1 0,1 v v
Decanal 1180 v v v 0,1 0,1 v 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1
Isodihidrocarveol 1185 v v v 0,1 0,6 0,6 0,2 v v v v
trans -Carveol 1189 v 0,2 0,1 0,5 1,1 1,4 2 0,5 0,3 0,1 0,3
cis -Carveol 1202 0,4 0,4 0,4 1,1 1,2 1 1,6 1 0,5 0,5 0,2
S(+)carvona 1210 53,6 54,8 61,7 53,3 52,6 49,6 1,3 0,5 0,2 0,5 0,7
2-trans -Decenal 1224 v 0,3 0,1 0,4 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,7 0,6
2-Undecanona 1275 0,5 1 0,4 0,7 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1
Carvacrol 1286 0,5 0,6 0,3 0,5 0,6 0,3 1,2 0,5 0,6 0,6 1,2
Undecanal 1288 0,1 0,5 0,2 0,2 0,3 v 0,5 v v 0,1 v
Acetato de dihidrocarveol 1288 v 0,3 0,3 0,3 0,6 0,8 0,7 0,5 0,7 1,5 1,3
Acetato de isodihidrocarveol v 0,1 0,1 0,4 0,9 1,8 1,7 0,9 0,6 0,4 0,1
Acetato de trans -carvilo 1305 v v v 0,3 0,5 0,6 1,3 0,5 0,4 0,6 0,5
Acetato de neoisodihidrocarveol 1339 0,6 v 0,4 1,1 2 3,4 5 3 2,1 1,7 0,7
Acetato de cis -carvilo v 0,1 0,2 1,2 1,2 2,4 9,9 3,7 1,5 1,1 0,4
Metil eugenol 1377 v 0,1 0,1 v v v v v v v v
trans -4-Undecenal* 1402 0,1 0,2 0,1 v 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,6 0,7
Miristicina 1493 1 0,4 0,5 0,4 0,4 0,2 0,7 0,6 0,1 v v
Dill apiole 1587 0,4 0,1 0,5 0,3 0,4 0,2 1 1,6 1,8 0,4 0,5
Apiole 1640 7,7 4,8 5,4 6,3 4,4 4,1 12,7 17,6 10,2 5,2 4,6
cis -Ligustilido 1660 1,2 1,8 1,5 1,2 1,1 0,5 0,8 0,5 0,9 1,3 1,4
cis -Epoxipseudoisoeugenol 2 metilbutirato 1712 0,1 0,2 0,3 v 0,2 0,3 0,1 0,2 0,4 0,3 0,2
Metil palmitato 1904 v 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,7 1,9 2,1 2,9
Ácido Palmítico 1908 3 2,5 1,8 3,2 3,2 4,1 5,6 7,6 7,2 9,5 12,1
Falcarinol 2000 12,9 10,8 10 9 3,8 9,4 29,7 30 37,8 33 35
Ácido Linoleico 2125 1,3 1 0,6 1,2 0,8 1 2,3 0,8 1,5 2,9 1,7

% de identificação 91,4 88,2 92 91,1 84,5 88,6 88,8 80 81,2 81,8 80,5

Componentes Agrupados 

Hidrocarbonetos Monoterpénicos 1,6 0,5 0,6 0,7 0,2 0,2 0,4 0 0,2 0,1 0
Monoterpenos Oxigenados 56,5 58,7 65,2 61,7 63,9 63,6 28 14 10,2 11,4 9,4
Poliacetilenos 12,9 10,8 10 9 3,8 9,4 29,7 30 37,8 33 35
Ftálidos 1,2 1,8 1,5 1,2 1,1 0,5 0,8 0,5 0,9 1,3 1,4
Fenilpropanoides 9,2 5,6 6,8 7 5,4 4,8 14,5 20 12,5 5,9 5,3
Ácidos Gordos 4,3 3,8 2,5 4,6 4,1 5,4 8,1 9,1 10,6 14,5 16,7
Outros 5,7 7 5,4 6,9 6 4,7 7,3 6,4 9 15,6 12,7  

v = vestigial (<0,1%); IR: índice de retenção relativo a uma série de n-alcanos C9-C22 numa coluna DB-1; 

*= Compostos identificados apenas com base no espectro de massa  
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Figura 3.9 – Evolução de S-(+)-carvona, acetato de cis-carvilo, acetato de neoisodihidrocarveol e 

trans-carveol, desde o momento da adição até ao final do tempo de cultura de A. graveolens em meio SH em 

condições de obscuridade permanente.  

 

A biotransformação dos dois enantiómeros da cetona monoterpénica carvona foi estudada em 

culturas de células em suspensão de Catharanthus roseus (Hamada et al. 1997), bem como por 

cultura de briófitos (Speicher et al. 2003) e de microalgas (Hook et al. 2003). Hamada e 

colaboradores (1997) testaram também os enantiómeros R-(-)-carvona e S-(+)-carvona, 

individualmente, em culturas de células em suspensão de C. roseus. Nesses ensaios, os produtos 

resultantes da biotransformação dos dois enantiómeros foram hidroxilados pelas células em 

suspensão de C. roseus. Hamada e colaboradores (1997) sugeriram que a formação dos produtos 

ocorria através de uma redução da dupla ligação C=C e do grupo carbonilo presente na molécula 

de carvona ocorrendo só posteriormente a hidroxilação. No entanto, esta redução ocorria apenas 

com enantiómero R-(-)-carvona, o que sugeria que as células em suspensão de C. roseus faziam 

a distinção entre os dois enantiómeros, ou seja eram enantioselectivas (Hamada et al. 1997).  

A enantioselectividade na biotransformação da carvona foi igualmente verificada por Hook e 

colaboradores (2003), que testaram a capacidade de biotransformação de R-(-)-carvona e 

S-(+)-carvona em culturas de cinco microalgas diferentes. Todas as microalgas mostraram 

capacidade de biotransformação de ambos os enantiómeros, no entanto, enquanto da 

biotransformação da S-(+)-carvona resultou o neodihidrocarveol, a dihidrocarvona, a 

isodihidrocarvona e o isodihidrocarveol, da biotrasnformação da R-(-)-carvona apenas resultou a 

dihidrocarvona e o neodihidrocarveol. Assim, também nos ensaios de Hook et al. (2003), se 

verificou enantioselectividade na biotransformação dos dois enantiómeros de carvona.  

Speicher et al. (2003) demonstraram os vários passos da conversão da R-(-)-carvona nos seus 

produtos de reacção, ou seja a redução enantioselectiva e diastereoselectiva dos compostos 

carbolino insaturados. A bioconversão inicia-se com a trans-adição de hidrogénio nas ligações 

duplas C=C por uma enoato reductase originando as dihidrocarvonas, posteriormente ocorre a 

redução dos compostos carbonilo saturados por uma álcool dehidrogenase originando os 

dihidrocarviois. Nalguns casos acontece primeiro a redução da cetona originando primeiro grupos 

intermediários como os carvióis. Todos estes passos são enantioselectivos e diasterioselectivos 

(Speicher et al. 2003).  

Visto que, na biotransformação dos dois enantiómeros de carvona por raízes transgénicas de 

Anethum graveolens também ocorreu formação de dihidrocarvonas, dihidrocarveóis e carveóis 

com percentagens diferentes de acordo com o enantiómero utilizado como substrato, admite-se 
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que os mesmos passos descritos por Speicher e colaboradores (2003) devem ocorrer nas raízes 

transgénicas de A. graveolens, estando presentes também enoato reductases e álcool 

dehidrogenases com propriedades enantioselectivas e diasterioselectivas.  

No processo de formação da carvona, o geranil difosfato é ciclizado por uma monoterpeno 

sintase dando origem ao limoneno, sendo este depois oxidado dando origem ao trans-carveol por 

uma hidroxilase. O trans-carveol é posteriormente oxidado por uma dehidrogenase originando a 

carvona (Bouwmeester et al. 1998). Em 2003 Hook e colaboradores demonstraram a capacidade 

de 5 microalgas transformarem o trans-carveol em R-(-)-carvona devido, provavelmente, à 

presença de uma dehidrogenase específica . Nas raízes transgénicas de A. graveolens ocorreu a 

formação de trans-carveol através da biotransformação de R-(-)-carvona e S-(+)-carvona, no 

entanto a partir do trans-carveol formado não ocorreu depois, de novo, a formação de carvona, 

indicando que provavelmente a dehidrogenase responsável pela oxidação do trans-carveol a 

carvona não se encontra presente nas raízes transgénicas de A. graveolens.  

Em raízes transgénicas de A. graveolens, Faria et al. (2009) avaliaram a biotransformação dos 

álcoois monoterpénicos geraniol e mentol obtendo também vários produtos de reacção. Nesse 

trabalho sugeriu-se que a transformação dos substratos em produtos se devia principalmente à 

acção de acetiltransferases presentes nas raízes transgénicas de A. graveolens. Devido ao grande 

número de produtos acetatos obtidos com a biotransformação dos enantiómeros de carvona, essa 

transformação pode também ser resultado da acção das acetiltransferases. Assim nas raízes 

transgénicas de A. graveolens parecem existir redutases, dehidrogenases e acetiltransferases.  

 

3.1.3.5. Análise dos compostos glicosilados presentes nos voláteis isolados das 
raízes transgénicas de Anethum graveolens após a adição de substratos 

No presente trabalho, estudou-se ainda a hipótese de os produtos resultantes da 

biotransformação dos substratos (+)-canfeno, β-mirceno e dos enantiómeros de carvona serem 

glicosilados e transportados para o vacúolo. 

Uma vez que o (+)-canfeno se encontrava em concentrações vestigiais nas raízes transgénicas 

às quais foi adicionado substrato, podia-se pensar que este composto, de alguma forma, fosse 

tóxico para as raízes transgénicas em concentrações elevadas e, assim, ser glicosilado e enviado 

para o vacúolo, uma vez que estes são considerados compartimentos de desintoxicação celular 

(Wink 1997). Assim procedeu-se a análise da componente volátil presente nas águas 

remanescentes das destilações das raízes transgénicas com 4 h e 1 semana após a adição de 

(+)-canfeno. Para o efeito, a estas águas foi adicionada a enzima β-glicosidase de modo de modo 

a quebrar as eventuais ligações glicosídicas existentes. Quer nas raízes transgénicas com 4 h 

após a adição de substrato, quer nas raízes transgénicas com 1 semana após a adição de 

substrato não se verificou a presença de (+)-canfeno, indicando que este provavelmente não se 

encontra sob a forma glicosilada. Também, não se verificou a presença de nenhum possível 

produto da biotransformação do substrato nos voláteis glicosilados.  

Em 2007, Nunes e colaboradores efectuaram estudos de biotransformação em raízes 

transgénicas de Levisticum officinale, uma espécie pertencente à mesma família de A. graveolens. 

Nesses estudos foi usado como um dos substratos o mentol e também não se identificou qualquer 

produto de biotransformação do mentol nas 32 h e nas 5 semanas seguintes à adição do 

substrato. No entanto, quando se fez o estudo dos voláteis glicosilados das raízes transgénicas às 
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quais foi adicionado mentol, verificou-se a presença do substrato, ao contrário do que aconteceu 

no presente estudo com o substrato (+)-canfeno.  

Também no caso da adição do β-mirceno se procedeu à adição da enzima β-glicosidase às 

águas resultantes das destilações de culturas de raízes transgénicas com 4 h e 1 semana após 

adição de substrato. Também neste caso não se verificou a presença do substrato nem de 

qualquer produto da biotransformação na água de decocção.  

Procedeu-se também à identificação dos voláteis isolados, após hidrólise da água de decocção 

com a enzima β-glicosidase, 32 h e 1 semana após a adição dos enantiómeros de carvona. Tanto 

com a adição de R-(-)-carvona, como com a adição de S-(+)-carvona se verificou a presença dos 

produtos glicosilados de dihidrocarveol, isodihidrocarveol, cis-carveol, trans-carveol e o próprio 

substrato 32 h e 1 semanas após a adição deste. No entanto, os compostos resultantes da 

biotransformação acetatos e as dihidrocarvonas não foram identificados após hidrólise da água de 

decocção. Assim apenas os carveóis parecem ser enviados para o vacúolo. 

A glicosilação além de ser uma reacção envolvida na desintoxicação celular permite também a 

conversão de compostos orgânicos instáveis e insolúveis em água em compostos estáveis e 

solúveis (Shimoda et al. 2006). Sendo os carveóis, como referido anteriormente, precursores de 

alguns compostos monoterpénicos a glicosilação pode ocorrer, além de como um processo de 

desintoxicação, como um método de transformação dos carveóis em compostos mais estáveis e 

solúveis em água de modo a facilitar o seu transporte para locais de catabolismo enzimático. Um 

exemplo de local onde poderão ser utilizados esses compostos glicosilados é os frutos e as 

sementes pois os óleos essenciais dessas partes das plantas são ricos em carvona cujo precursor 

é o trans-carveol (Santos et al. 2002).  
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4. Conclusão e perspectivas futuras  

As raízes são locais únicos na planta, apresentando propriedades bioquímicas e um 

metabolismo único, dando origem aos mais diversos metabolitos secundários. As raízes 

transgénicas devido a apresentarem uma grande estabilidade bioquímica e genética são 

consideradas como um bom modelo de estudo do metabolismo e como um local a explorar para a 

produção de novos produtos e mesmo de outros já existentes. Assim, a biotransformação usando 

raízes transgénicas pode ser visto como um método para, através do uso de substratos de baixo 

custo e de elevado interesse, produzir novos compostos voláteis, com possível interesse comercial 

e industrial. Além disso, a biotransformação em raízes transgénicas pode servir também como 

método de estudo das capacidades bioquímicas das raízes e da sua actividade enzimática e 

bioquímica.  

Os ensaios efectuados em raízes transgénicas de Anethum graveolens permitiram avaliar, e 

compreender, a sua capacidade de biotransformação de hidrocarbonetos monoterpénicos e de 

monoterpenos oxigenados, bem como o seu impacto no crescimento, morfologia e produção de 

voláteis. De modo a proceder a esse estudo as culturas foram mantidas, durante 7 semanas, em 

meio SH em condições de escuridão permanente, sendo os substratos adicionados, 

individualmente, às culturas numa concentração de 25 mg.l-1.  

O crescimento das raízes transgénicas de A. graveolens foi analisado pelo método da 

desassimilação e pela determinação do peso fresco e do peso seco. Esta abordagem permitiu 

distinguir três fases diferentes de crescimento das raízes transgénicas controlo de A. graveolens, 

uma fase latente até aos 10 dias, depois uma fase de crescimento exponencial até aos 35 dias e, 

por fim, uma fase estacionária até ao final do ensaio. A análise do crescimento feita por 

determinação do peso fresco e peso seco apresentou resultados semelhantes aos obtidos com o 

método de desassimilação, no entanto com ligeiras discrepâncias nos dias em que ocorreu 

mudança de fase de crescimento.  

A adição dos substratos (+)-canfeno e β-mirceno provocou alterações nas fases de 

crescimento das culturas de raízes transgénicas, apenas detectáveis em termos de peso fresco e 

peso seco. A adição de substrato parece provocar a entrada das culturas em crescimento 

exponencial, entrando também em decréscimo de peso fresco e peso seco mais cedo do que as 

culturas controlo. A adição dos dois enantiómeros de carvona provocou as mesmas alterações no 

crescimento das raízes transgénicas de A. graveolens, também apenas verificáveis pela análise 

da variação de peso fresco e peso seco. Da análise das curvas de desassimilação foi possível 

verificar um aumento do crescimento provavelmente provocado pela adição de R-(-)-carvona às 

culturas de raízes transgénicas de A. graveolens.  

As raízes transgénicas de A. graveolens apresentam, normalmente, uma tonalidade amarelada 

em cultura. A adição de hidrocarbonetos monoterpénicos não pareceu provocar qualquer efeito na 

morfologia das raízes transgénicas de A. graveolens. Já adição dos dois enantiómeros de carvona 

provocou uma ligeira fenolização das raízes transgénicas, 3 semanas após a adição substrato.  

A análise morfológica, feita por microscopia electrónica de varrimento, não expôs qualquer 

alteração na morfologia das raízes transgénicas de A. graveolens, provocada pela adição de 

qualquer um dos quatro substratos utilizados.  

A análise da componente volátil obtida das raízes transgénicas de A. graveolens, ao longo das 
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7 semanas de cultura, mostrou que o poliacetileno falcarinol foi o composto dominante, atingindo a 

sua percentagem máxima ao fim de 5 semanas de cultura. Os outros compostos voláteis com 

percentagem relevante foram o apiole, o dil apiole, o ácido palmítico, o ácido linoleico e o 

n-octanal. Em trabalhos anteriores realizados em raízes transgénicas de A. graveolens os 

resultados obtidos da análise da componente volátil foram semelhantes o que demonstra a grande 

estabilidade genética e bioquímica das raízes transgénicas.   

Os hidrocarbonetos monoterpénicos (+)-canfeno e β-mirceno foram adicionados, 

individualmente, às culturas de raízes transgénicas de A. graveolens, 15 dias após o início da 

cultura. Em ambos os casos não se verificou a presença de novos produtos resultantes da 

biotransformação dos substratos nos compostos voláteis, apesar da diminuição das percentagens 

relativas de substrato nas semanas seguintes à adição destes. Também na análise dos produtos 

glicosilados não se verificou nem a presença dos substratos nem de qualquer possível novo 

produto. 

Após quinze dias de cultura das raízes transgénicas de A. graveolens foram adicionados, 

individualmente e na mesma concentração, os enantiómeros S-(+)-carvona e R-(-)-carvona. Os 

substratos foram quase totalmente metabolizados na primeira semana após a adição, dando 

origem a nove novos produtos de biotransformação: cis-dihidrocarvona, dihidrocarveol, trans-

carveol, cis-carveol, acetato de dihidrocarveol, acetato de isodihidrocarveol, acetato de trans-

carvilo, acetato de neoisodihidrocarveol e acetato de cis-carvilo. Os produtos resultantes da adição 

dos dois enantiómeros foram os mesmos, no entanto, apresentaram percentagens diferentes com 

o enantiómero adicionado. Isto sugere, tal como aconteceu em trabalhos realizados anteriormente 

com estes dois enantiómeros, uma enantioselectividade e diasterioselectividade nas enzimas 

responsáveis pela transformação dos substratos em novos produtos. Os dois enantiómeros, assim 

como alguns produtos de reacção, foram também encontrados na análise dos produtos 

glicosilados. Na biotransformação dos dois enantiómeros parecem estar envolvidas as enzimas 

enoato redutases para a formação de dihidrocarvonas, as álcool dihidrogenases para a formação 

dos dihidrocarveóis e carvióis e as acetiltransferases para a formação dos acetatos.  

Assim, as raízes transgénicas de A. graveolens parecem ter a capacidade de metabolizar os 

monoterpenos oxigenados, o que aconteceu neste trabalho e noutros anteriormente realizados, no 

entanto, não revelaram capacidade de biotransformar os hidrocarbonetos monoterpénicos 

testados. Por outro lado, os monoterpenos oxigenados poderão apresentar toxicidade para as 

raízes transgénicas de A. graveolens, uma vez que estas os glicosilam e assim poderão, 

provavelmente, ser enviados para o vacúolo. Já os hidrocarbonetos monoterpénicos não parecem 

apresentar qualquer risco para as raízes transgénicas de A. graveolens, uma vez que, não parece 

haver evidências de glicosilação destes.   

Este trabalho é apenas uma abordagem na tentativa de compreender a capacidade de 

biotransformação e a sua influência na morfologia e produção de compostos voláteis das raízes 

transgénicas de A. graveolens. No futuro seria interessante utilizar outros substratos, pertencentes 

a outros grupos de componentes voláteis, de modo a avaliar o comportamento das raízes 

transgénicas. Por outro lado, seria importante fazer um estudo dos produtos obtidos com a 

biotransformação dos dois enantiómeros de carvona, tentando identificar quais os enantiómeros 

presentes nos produtos de reacção, assim como tentar isolar, purificar e caracterizar as enzimas 

responsáveis por essa biotransformação. Na biotransformação da R-(-)-carvona e da 
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S-(+)-carvona era interessante usar variadas concentrações de substrato de modo a ver a sua 

influência quer no crescimento quer na capacidade de produção de voláteis por parte das raízes 

transgénicas de A. graveolens.  

No futuro seria também importante usar mais substratos pertencentes ao grupo 

hidrocarbonetos monoterpénicos para verificar a hipótese das raízes transgénicas de A. 

graveolens serem incapazes de os biotransformar.   

Em abordagens futuras a tentativa de introdução de genes exógenos de terpenos sintases nas 

raízes transgénicas de A. graveolens seria também uma abordagem interessante na tentativa de 

produção de novos compostos voláteis.  

A continuação da análise morfológica recorrendo a microscopia electrónica de varrimento 

deveria ser continuada, nomeadamente utilizando raízes transgénicas com maior tempo de 

exposição ao substrato de modo a verificar a possível ocorrência de alterações morfológicas nas 

raízes transgénicas de A. graveolens.  
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6. Anexo 1 – Tabela 1  
 

Tabela 1 – Composição química do meio SH (Shenck e Hildebrandt 1972). 

Composição    Concentração (mg.l-1) 

Micronutrientes      

CoCl2  0,10 

CuSO4.5H2O  0,20 

FeNaEDTA  19,80 

H3BO3  5,00 

KI  1,00 

MnSO4.H2O  10,00 

Na2MoO4.2H2O  0,10 

ZnSO4.7H2O  1,00 

Macronutrientes     

CaCl2  151,00 

KNO3  2500,00 

MgSO4  195,00 

(NH4)H2PO4  300,00 

Vitaminas     

Mio - Inositol  1000,00 

Ácido nicotínico  5,00 

Pirimidina.HCL  0,50 

Tiamina.HCL   5,00 

NH4
+/NO3

-  0,48 

Azoto total (mM)   27,24 

 

 


