
 

IMOBILIZAÇÃO DA ENZIMA PEROXIDASE EM XEROGEIS DE CARBONO 

 

Neste trabalho foi investigada a imobilização da enzima peroxidase, nas formas 

comercial tipo VI de Horseradish e a obtida através do extrato bruto da abobrinha 

(Cucurbita pepo), em duas amostras de carbono xerogel (XP350 e XM200L) 

através de imobilização por adsorção física e por ligação covalente, visando a sua 

utilização para a catálise da oxidação de compostos fenólicos. A imobilização pelo 

método de adsorção física foi estudada em função das seguintes variáveis: tempo 

de contato, atividade inicial da enzima, pH e temperatura. Para a ligação covalente 

foi avaliada a imobilização em suportes ativados com diferentes concentrações de 

glutaraldeído (2, 4, 6, e 8% v/v). Os derivados com maior atividade catalítica 

foram obtidos a partir da imobilização do extrato bruto. A amostra XP350 

apresentou maior proporção de adsorção de peroxidase (14933 U/g) em relação à 

XM200L (435 U/g). Porém o mesmo apresentou o menor rendimento de 

imobilização (0,45%). O Xerogel modificado (XM200L) apresentou um rendimento 

bem superior (6,3%) comparado ao xerogel sem modificação (XP350). A adsorção 

física da enzima peroxidase forneceu derivados com alta atividade catalítica (27,6 

U/g) quando comparada à ligação covalente em suporte ativado com glutaraldeído 

(7,9 U/g), provavelmente por distorção da estrutura ativa da enzima. Os melhores 

derivados obtidos a partir de imobilização do extrato bruto em XP350 (12,7 U/g) e 

em XM200L (27,6 U/g) foram utilizados na oxidação de catecol e resorcinol. As 

melhores condições avaliadas foram a 25°C em tampão fosfato 0,1mol L-1 pH 7,0 

e adição de 0,4 mol L-1 de H2O2. Para a oxidação do catecol houve 100% de 

oxidação para ambos os derivados, sendo que para o XP350 o tempo de reação foi 

de 90 minutos e para XM200L foi de 20 minutos. Para a oxidação do resorcinol em 

150 minutos obteve-se 80% de oxidação para o extrato imobilizado em XP350 e 

90% de oxidação para o extrato imobilizado em XM200L. 


