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Introdução 

As enzimas são os catalisadores naturais das 
reações químicas necessárias à vida. Elas as 
tornam 10

6
-10

12
 vezes mais rápidas em comparação 

às reações não catalisadas e, in vivo, as suas 
quimio-, regio- e enantio-seletivade suprimem a 
formação de produtos secundários. Em comparação 
com os catalisadores convencionais, as enzimas 
funcionam em condições reacionais amenas e 
podem ter as suas atividades reguladas pelas 
concentrações de substratos, produtos, ativadores 
e/ou inibidores.  

Dadas estas características, in vitro as enzimas 
reconhecem compostos orgânicos que mimetizam 
seus substratos naturais, permitindo p. ex. a sua 
utilização em síntese orgânica

1
. Por outro lado, o 

uso de enzimas para essa e outras finalidades 
apresenta limitações como as condições de pH e 
temperatura, possibilidade de ocorrência de auto-
digestão e/ou denaturação (que leva à perda de 
atividade), difícil recuperação quando solúveis em 
meio aquoso e possibilidade de inibição por 
substrato ou produto

1
. Estes problemas podem ser 

minimizados pela imobilização em materiais 
insolúveis no meio reacional, tais como as 
nanopartículas superparamagnéticas que exibem 
elevada relação área superficial/volume, podem ser 
funcionalizadas e são separadas por magnetismo

2-3
. 

A α-Quimotripsina (αQT) é uma enzima de origem 
pancreática que tem como função primária catalisar 
hidrólise de ligações amida presentes em proteínas 
e peptídeos vindos da dieta de mamíferos. Desde 
que foi isolada e caracterizada, ela tem sido usada 
para inúmeras aplicações como: digestões proteicas 
diversas, síntese orgânica, estudos de proteomas, 
cirurgia de catarata e construção de biosensores

4
. 

Resultados e Discussão 

Os suportes de Fe3O4 funcionalizados com grupo 
amina foram preparados segundo                     
método descrito na literatura

3-5
. A α-QT foi ligada às 

nanopartículas por meio de reação com 
glutaraldeído. A atividade enzimática foi medida pela 
catálise da hidrólise do substrato Suc-AAPF-p-NA e 
detecção do produto dessa reação a 415nm. As 
reações de hidrólise eram feitas em poços da Placa 
de Elisa, sob agitação, sendo interrompidas em 
intervalos de 5 min até 30 min a 37°C. A evolução 
das mesmas catalisada pela α-QT livre e imobilizada 
está na Figura 1. 
A estabilidade térmica da enzima imobilizada foi 

monitorada durante 12 horas a 60°C com retirada de 
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Figura 1: Evolução da hidrólise de suc-AAPF-p-NA 
catalisada pela α-QT livre ou imobilizada. 
 
de alíquotas para se obter a velocidade inicial da 
reação.velocidade reacional relativa em cada tempo 
reacional pode ser observada na Figura 2. 
 

 
Figura 2: Evolução da atividade da α-QT imobilizada sob 
a temperatura de 60°C. 

 
Experimentos usando a enzima livre ou 

imobilizada e concentrações crescentes de 
substrato revelaram aumento de Km e diminuição de 
Vmáx para a enzima imobilizada. 

Conclusões 

A imobilização de α-QT nas nanopartículas de 
Fe3O4 em estudo foi bem sucedida, a enzima 
permaneceu ativa depois da imobilização e ganhou 
estabilidade térmica em relação à sua forma livre. A 
mudança dos parâmetros cinéticos sugere uma 
mudança conformacional na enzima imobilizada 
causada pela ligação covalente às nanopartículas 
funcionalizadas. 
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