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Introdução 

Modelar reações enzimáticas de desfosforilação é 
importante, principalmente envolvendo agentes 
nucleofílicos, pois potencializam o desenvolvimento 
de enzimas artificiais e aplicações como agentes 
detoxificantes.1 Catalisadores baseados em 
materiais poliméricos e derivados de grafeno tem 
atraído grande interesse por aliar múltiplas 
funcionalidades, incluindo distintas características 
elétricas, óticas, mecânicas, térmicas e estruturais.2 
O foco deste trabalho é avaliar potenciais 
catalisadores que apresentam sítios nucleofílicos de 
tiol e imidazol, na reação de desfosforilação do éster 
dietil 2,4-dinitrofenil fosfato (DEDNPP). Avaliou-se a 
reação com (i) imidazol (IMZ); (ii) polímero 
polivinilimidazol (PVI); (iii) cisteamina (CA) e (iv) 
óxido de grafeno funcionalizado com CA (GOSH). 
Estudos teóricos também foram realizados para 
avaliar a conformação estrutural dos materiais.  

 

Resultados e Discussão 

CA, IMZ e PVI foram obtidos comercialmente, 
enquanto DEDNPP e GOSH foram sintetizados 
conforme apresentado em trabalho anterior.2,3 As 
reações foram acompanhadas por UV-Vis a 25°C 
pelo aparecimento do produto 2,4-dinitrofenolato 
(400 nm). Através dos estudos cinéticos foram 
obtidas constantes de velocidade (M-1s-1) para as 
reações avaliadas (kcat) e comparadas com a 
respectiva reação não catalisada (knão),

3 onde os 
incrementos catalíticos (kcat/knão) observados estão 
resumidos na Figura 1. O grupo tiol mostrou-se mais 
eficiente na reação com DEDNPP, quando ancorado 
em GOSH, comparado com CA. Ou seja, uma 
reação que levaria ∼1 semana em água, leva 15 min 
com CA e 3 seg com GOSH ([catalisador]=1,0 M). 
Ressalta-se que a reação com GOSH é 
heterogênea (mantida sob agitação), influenciada 
assim por fatores de difusão. Assim, a catálise por 
GOSH é impressionante, potencializada por sua 

fácil reciclagem, o qual pode ser facilmente 
recuperado por filtração. Já o grupo imidazol, um 
notório catalisador,3 mostra-se muito eficiente 
ancorado em cadeia polimérica (PVI), matriz mais 
usual na projeção de enzimas artificiais. De fato, 
reproduzir os incrementos catalíticos de uma reação 
simples (IMZ), em um polímero (PVI), envolvendo 
sítios nucleofílicos análogos, é um constante 
desafio, devido a efeitos como viscosidade, 
hidrofobicidade e aproximação. Cálculos teóricos 
confirmam uma conformação favorável do PVI para 
múltiplas catálises, incluindo bifuncional, tornando-a 
potencial candidata a enzima artificial. 

 
Figura 1.  Incrementos catalíticos observados. 

Conclusões 

Resultados mostram a potencialidade catalítica de 
materiais funcionalizados derivados de grafeno e 
polímero, em reações de desfosforilação. Esta 
abordagem é promissora no desenvolvimento de 
enzimas artificiais e na detoxificação de agentes 
tóxicos (armas químicas, pesticidas) derivados de 
ésteres de fosfato. 
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