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RESUMO 

As peroxidases podem ser obtidas de vários vegetais, como batata doce, rabanete, pepino, 

entre outros. A raiz forte (HRP) é a principal fonte comercial de peroxidase sendo geralmente 

cultivada em países de clima frio. No entanto, o alto custo da HRP restringe sua aplicação. A 

abobrinha (Cucurbita pepo) é um vegetal amplamente cultivado no Brasil, sendo 

relativamente acessível e de baixo custo, podendo vir a ser uma fonte promissora de 

peroxidase. Portanto, o objetivo deste estudo foi extrair, purificar e caracterizar a peroxidase 

produzida pela abobrinha (Cucurbita pepo) para avaliar a viabilidade desta fonte enzimática. 

O extrato bruto da casca e do fruto da abobrinha sem a casca foi obtido usando tampão fosfato 

0,1 mol L-1, pH 7, sendo posteriormente precipitado com sulfato de amônio e aplicado a 

cromatografia de exclusão em gel. A peroxidase proveniente da casca da abobrinha 

apresentou maior atividade, concentração de proteína, atividade específica e rendimento que a 

enzima proveniente do fruto da abobrinha sem a casca. O processo de purificação demonstrou 

ser eficiente resultando em uma alta atividade específica (11,109 U.mg-1). A presença da 

peroxidase no gel, após eletroforese, foi confirmada pela presença de duas bandas com pesos 

moleculares de aproximadamente 50 kDa e 60 kDa, sugerindo a existência de duas 

isoenzimas. A enzima apresentou pH e temperatura ótimos na faixa de 7,0 a 8,0 e entre 25 ºC 

e 30 ºC, respectivamente. A estabilidade máxima ocorreu na faixa de pH entre 6,0 e 8,0, a 30 

°C. A enzima demonstrou alta afinidade pelo guaiacol e também pelo peróxido de hidrogênio, 

apresentando Km de 4,68 mM e 4,76 mM, respectivamente. A enzima foi ativada na presença 

de Cu2+ e Fe3+ nas concentrações de 1 mM, 5 mM e 10 mM e Mn2+ e Ca2+
 nas concentrações 

de 1 e 5 mM. A peroxidase de abobrinha não sofreu ativação pelos solventes orgânicos 

testados. O estudo possibilitou a obtenção da peroxidase extraída de uma fonte vegetal 

extremamente acessível, utilizando método de extração simples, rápido e econômico. Os 

resultados sugerem que a abobrinha pode ser uma fonte promissora para a obtenção de 

peroxidase a ser utilizada em várias aplicações como em diagnóstico, detoxificação de 

efluentes, tecnologia de alimentos, entre outras áreas. 

Palavras-chave: Cinética enzimática. Purificação. Cucurbita pepo. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Peroxidases can be obtained from various vegetables, such as sweet potatoes, radishes, 

cucumbers, among others. The strong root (HRP) is the main commercial source of 

peroxidase being generally grown in cold climate countries. However, the high cost of HRP 

restricts its application. The zucchini (Cucurbita pepo) is a vegetable widely cultivated in 

Brazil, being relatively accessible and low cost, and can be a promising source of peroxidase. 

Therefore, the objective of this study was to extract, purify and characterize the peroxidase 

produced by zucchini (Cucurbita pepo) to evaluate the viability of this enzymatic source. The 

crude extract of the peel and the fruit of the zucchini without the peel was obtained using 0.1 

mol L-1 phosphate buffer, pH 7, and then precipitated with ammonium sulfate and applied to 

gel exclusion chromatography. The peroxidase from the zucchini shell presented higher 

activity, protein concentration, specific activity and yield than the enzyme from the fruit of 

the zucchini without the peel. The purification process proved to be efficient resulting in a 

high specific activity (11.109 U.mg-1). The presence of peroxidase in the gel after 

electrophoresis was confirmed by the presence of two bands with molecular weights of 

approximately 50 kDa and 60 kDa, suggesting the existence of two isoenzymes. The enzyme 

presented optimum pH and temperature in the range of 7.0 to 8.0 and between 25 and 30 ºC, 

respectively. Maximum stability occurred in the pH range between 6.0 and 8.0 at 30 ° C. The 

enzyme showed high affinity for guaiacol and also for hydrogen peroxide, presenting Km of 

4.68 mM and 4.76 mM, respectively. The enzyme was activated in the presence of Cu2+ and 

Fe3+ in concentrations of 1 mM, 5 mM and 10 mM and Mn2+ and Ca2+ in the concentrations 

of 1 and 5 mM. Zucchini peroxidase was not activated by the organic solvents tested. The 

study allowed the extraction of peroxidase from an extremely accessible vegetable source, 

using a simple, fast and economical extraction method. The results suggest that zucchini may 

be a promising source for obtaining peroxidase to be used in several applications such as in 

diagnostic, effluent detoxification, food technology, among other areas.  

Keywords: Enzymatic kinetics. Purification. Cucurbita pepo.  
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1 INTRODUÇÃO 

Os processos industriais utilizam reações químicas realizadas por catalisadores 

convencionais os quais podem ser substituídos por biocatalisadores versáteis e 

ecologicamente viáveis, como as enzimas. Por serem capazes de acelerar processos químicos 

com grandes vantagens, a utilização de enzimas no setor industrial tem crescido de maneira 

notável. Esse processo ainda pode ser expandido com o descobrimento de novas fontes 

enzimáticas, bem como suas aplicações, gerando novas oportunidades tecnológicas. Dentre as 

enzimas, as peroxidases, uma das principais enzimas antioxidantes, constitui uma classe de 

enzimas amplamente distribuídas nos reinos animal, vegetal e microbiano, realizando a 

oxidação de vários compostos na presença do peróxido de hidrogênio. Devido a esta 

capacidade, são vistas como um dos catalisadores mais importantes, estando envolvidas em 

várias aplicações biotecnológicas, nas indústrias química, farmacêutica, têxteis, aplicações 

analíticas, entre outras. 

A raiz forte (Armoracia rusticana) é a fonte mais utilizada na produção industrial de 

peroxidase, sendo denominada Horseradish Peroxidase – HRP- C (isoenzima C). Devido a 

HRP ser cultivada apenas em clima frio e sua produção ocorrer em pequena escala, a 

inacessibilidade a matéria prima eleva o seu custo. A obtenção de peroxidases purificadas a 

preços acessíveis tem induzido o interesse de pesquisadores devido a variabilidade de 

aplicações desta enzima em diversos setores. Em contrapartida, o Brasil é um país tropical, 

que contém uma variedade de vegetais que podem ser utilizados como fontes de peroxidase, 

diminuindo o custo de produção.  

A busca por fontes enzimáticas tem sido constante, porém encontrar enzimas 

resistentes as condições industriais, como variação de pH e temperatura tem sido desafiador. 

Portanto, é necessário investigar novas fontes de peroxidase, que sejam economicamente 

promissoras. Até o momento não existem estudos sobre a atividade da peroxidase de extratos 

purificados da casca de abobrinha, o que despertou o interesse pela investigação. Estudos 

realizados com o extrato bruto da abobrinha têm apontado esse fruto como uma rica fonte de 

peroxidase. Comparado a outros vegetais como pêssego, mandioca e alcachofra, esse fruto 

exibe uma quantidade de peroxidase muito maior (MENDES; RIBEIRO, 2013). Além disso, a 

abobrinha possui ciclo curto, variando de 50 a 80 dias, custo menor que a raiz forte e pode ser 

produzida o ano todo, se o solo for irrigado. 
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Assim, o presente estudo consistiu na extração da enzima peroxidase contida na 

abobrinha italiana (Cucurbita pepo) e sua caracterização após purificação, a fim de avaliar 

possíveis aplicações desta enzima. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Extrair, purificar e caracterizar a peroxidase extraída da abobrinha (Cucurbita pepo).  

 

2.2 Objetivos específicos 

 Extrair a enzima peroxidase a partir da casca e do fruto sem a casca da abobrinha 

italiana (Cucurbita pepo). 

 Concentrar e purificar o extrato obtido utilizando precipitação com sulfato de amônio 

e cromatografia de exclusão em gel. 

 Determinar a atividade da enzima e a concentração de proteínas do extrato bruto até a 

última etapa de purificação. 

 Determinar pH e temperatura ótimos para a ação da enzima e pH e temperatura de 

estabilidade da enzima após a cromatografia de exclusão em gel. 

 Verificar a massa molecular, Km e Vmáx da enzima purificada. 

 Avaliar o efeito de íons metálicos e solventes na atividade da enzima peroxidase. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Abobrinha e peroxidase 

A Cucurbita pepo, popularmente conhecida como abobrinha, também denominada 

abóbora verde, abóbora de tronco, abóbora de moita ou “Caserta” pertence à família das 

Cucurbitáceas (PÔRTO et al., 2012). Incluem nesta família, aproximadamente 130 gêneros e 

800 espécies distribuídas predominantemente em regiões mais quentes do mundo 

(GUTIERREZ, 2016). A cultura da abobrinha é importante no Brasil, principalmente no 

centro e sul do país, devido a grande produção, valor econômico e alto consumo 

(CAMARGO, 1981). A abobrinha é um fruto rico em nutrientes como potássio, fósforo, 

magnésio, vitaminas do complexo B e niacina, podendo ser consumida in natura, em cozidos, 

assados e como salada (NEVES; VIEIRA; SILVA, 2012). A composição química da 

abobrinha por 100 g de parte comestível está apresentada na Tabela 1.  

Tabela 1 – Composição centesimal da abobrinha crua  

Composição por 100 g 

Energia (Kcal) 19 g 

Proteína 1,1 g 

Lipídios 0,1 g 

Carboidratos 4,3 g 

Fibra alimentar 1,4 g 

Cinzas 0,6 g 

Cálcio 15 g 

Magnésio 20 g 

Fonte: Tabela brasileira de composição de alimentos – UNICAMP (2011) 
 

A abobrinha é um fruto não climatérico, originário das Américas (MEGÍAS et al., 

2014). No Brasil, têm destaque o Estado de São Paulo como principal produtor de Abobrinha 

(CAMARGO; FILHO; MAZZEI, 2000). De acordo com a Norma de Classificação da 

Abobrinha do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura da CEAGESP 

(Centro de Qualidade, Pesquisa e Desenvolvimento, 2017), a abobrinha brasileira (Cucurbita 

moschatae) e a abobrinha italiana (Cucurbita pepo) são os tipos de abobrinha usualmente 

comercializados no Brasil. No entanto, a italiana é a mais representativa do grupo Cucurbita 
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pepo L., possuindo frutos com formatos diversos, variando de 20 a 23 cm de comprimento, 

coloração de casca verde-claro ou verde-escuro, formato cilíndrico (com e sem pescoço) e 

estrias longitudinais de cor verde escura, como apresentado na Figura 1. 

De acordo com o Centro de Qualidade, Pesquisa e Desenvolvimento (2017), a 

abobrinha italiana, possui polpa esbranquiçada, sementes de formato achatado e de cor 

esbranquiçada, folhas e caules espinhosos. O pedúnculo dos frutos apresenta de cinco a oito 

divisões bem marcadas. O valor desta cultivar é determinado pela sua coloração, sendo que 

quanto mais claro, menor o valor, ou seja, quanto mais nova e quanto maior a sua tenrura, 

maior o seu valor. 

 

Figura 1 – Abobrinha italiana (Cucurbita pepo) 

 

 

 

O ciclo da abobrinha é curto, variando de 50 a 80 dias, podendo ser cultivada tanto na 

primavera quanto no verão. Além disso, pode ser cultivado também no outono e inverno em 

ambientes protegidos e seu valor comercial pode triplicar. No entanto, o cultivo em ambientes 

protegidos é afetado por alguns fatores, tais como heterogeneidade do material experimental 

usado, tipos de tratamentos, aplicação variável de tratos culturais, ataque de pragas e doenças, 

injúrias provocadas por sucessivas colheitas na mesma planta e heterogeneidade do solo 

(RAMALHO et al., 2000).  

A abobrinha desenvolve-se melhor em climas quentes, secos e temperatura entre 18 a 

35 oC, sendo a umidade relativa do ar ótima entre 60 a 70%. Para o cultivo dessa cultura, o pH 

do solo precisa estar bem ajustado, pois essa cultivar possui melhor produção na faixa de pH 

entre 5,6 a 6,7, sendo intolerante a acidez. Possui melhor crescimento em solos arenoargilosos 

(SOUZA; RESENDE, 2006) e a colheita é realizada geralmente entre 45 e 60 dias após o 

plantio, podendo prolongar por um período maior (STANSELL; SMITTLE, 1992). 



14 
 

 

Estudos têm apontado a abobrinha (Cucurbita pepo) como uma fonte muito rica de 

peroxidase. Comparado a outros vegetais como pêssego, mandioca e alcachofra, a abobrinha 

exibe uma quantidade de peroxidase muito maior (MENDES; RIBEIRO, 2013). De acordo 

com Casella et al. (1986) as isoenzimas da peroxidase do fruto de abobrinha podem ser 

extraídas e purificadas obtendo altos rendimentos a partir de procedimento fácil e rápido. 

Também, suas propriedades espectrais e biológicas apresentam semelhanças com a peroxidase 

de rábano.  

 Fatibello-Filho e Vieira (2002) estudaram diferentes extratos brutos vegetais como 

fonte enzimática. A atividade do extrato bruto da abobrinha sem a casca foi medida incubando 

0,2 mL da solução enzimática em peróxido de hidrogênio 10,3 mmol L-1, tampão fosfato 0,1 

mol L-1 (pH 6,5) e guaiacol como substrato, a 25 ºC.  Observou-se que o extrato bruto da 

abobrinha apresentou maior atividade específica comparado ao pêssego (Prunus persica), 

inhame (Alocasia macrorhiza), mandioca (Manihot utilissima), alcachofra (Cynara scolymus 

L.), batata doce (Ipomoea batatas L. Lam.), nabo (Brassica campestre ssp. rapifera) e 

rabanete (Armoracia rusticana).  
 

Silva; Santos e Caramori (2018) também estudaram o extrato bruto da abobrinha, onde 

a atividade enzimática foi determinada utilizando tampão fosfato de sódio monobásico 0,1 

mol L-1 (pH 7,0) peróxido de hidrogênio e pirogalol como substrato, sendo que uma unidade 

da atividade enzimática foi considerada como um aumento de 0,1 absorbância/minuto. O 

extrato de abobrinha verde (Cucurbita pepo L.) apresentou elevada atividade peroxidásica. 

Além disso, constataram que a peroxidase de abobrinha quando imobilizada apresentou 

atividade máxima, equivalente a enzima livre, em pH 7,0. A peroxidase de abobrinha também 

apresentou 65 % da atividade total da enzima livre quando imobilizada em pH 5,0 abrindo a 

possibilidade de utilização em aplicações que exijam pH ácido. Estes estudos demostram que 

a abobrinha pode ser uma fonte alternativa de peroxidase para aplicação tecnológica.  

 

3.2 Peroxidases: Características Gerais 

 

Conforme a Enzyme commission (EC) as enzimas são classificadas por uma 

numeração com quatro dígitos, identificadas pela International Union of Biochemistry and 

Molecular Biology (IUBMB) por um nome sistemático, segundo a reação que catalisam e em 

algumas delas, é adicionado o sufixo „„ase‟‟ ao nome dos seus substratos. O dígito 1 

representa a classe (oxidorredutase), o segundo número (11) representa a subclasse indicando 
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que a enzima atua como aceptor de elétrons através do peróxido, o terceiro (1) e o quarto 

dígito (7) indicam que a enzima peroxidase possui outras subclasses. Dessa forma, as 

peroxidases vegetais recebem o código (EC 1.11.1.7) de acordo com a classificação do 

Enzyme commission (WEBB, 1992).     

De acordo com o EC as peroxidases também podem ser denominadas de 

lactoperoxidase, peroxidase de guaiacol, peroxidase vegetal, peroxidase de rábano japonês, 

peroxidase de rábano (HRP), peroxidase de soja (SBP), extensina peroxidase, heme 

peroxidase, oxipiperoxidase, protoheme peroxidase, peroxidase de pirocatecol, peroxidase 

escopoletina, Coprinus cinereus peroxidase e Arthromyces ramosus peroxidase.  

As peroxidases realizam catálise de uma série de reações oxidativas envolvendo uma 

grande variedade de substratos orgânicos, como compostos fenólicos aromáticos e 

inorgânicos, como cátions (Mn2+), ânions (ascorbato), e proteínas, como citocromo c 

(MUENCHEN, 2017; OLIVEIRA et al., 2017). Também peroxidizam substratos não 

fenólicos, como 3,3',5,5'-tetrametilbenzidina (TMB) e ácido 2,2'-azinobis (3-

etilbenzotiazolino-6-sulfônico) (ABTS). Algumas peroxidases, como a lactoperoxidase e SBP 

oxidam brometo, iodeto e tiocianato (https://www.brenda-enzymes.info/). 

As peroxidases podem apresentar formas moleculares diferentes em uma mesma 

espécie, tecido, ou célula. Essas formas são denominadas de isoenzimas a qual realizam a 

mesma catálise, porém possuem propriedades cinéticas, composição e sequência de 

aminoácidos diferentes (SANTOS, 2012; SHIGETO; TSUTSUMI, 2015). As propriedades 

relativas à estabilidade térmica, pH ótimo, especificidade do substrato, papéis fisiológicos nos 

tecidos vegetais e composição de aminoácidos das isoenzimas diferem de acordo com a fonte 

vegetal (MACIEL et al., 2007). As peroxidases possuem pesos moleculares variando entre 30 

e 150 kDa (ELSAYED et al., 2018), pH ótimo entre 6,0 e 6,5, sendo estável na faixa de pH 

entre 5,0 e 9,0 e temperatura ótima de aproximadamente 50 ºC (SANTOS, 2012).  

Podem ser isoladas de microrganismos, animais ou vegetais. Nas plantas, realizam 

uma ampla gama de reações, como defesa contra patógenos, alongamento de células, geração 

e eliminação de espécies reativas de oxigênio, enrijecimento da parede celular, síntese de 

lignina e de componentes da parede celular, oxidação de fenóis (MUENCHEN, 2017; 

SHIGETO; TSUTUMI, 2015). Por outro lado, as peroxidases estão envolvidas na regulação 

de hormônios vegetais, deterioração do ácido indolacético no decorrer da maturação e 

senescência de vegetais e frutas (KOKSAL et al., 2012). Exercem papel na qualidade dos 
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alimentos, causando alterações indesejáveis, incluindo alteração da cor e textura durante o 

armazenamento, sabor desagradável (pela degradação de ácidos graxos insaturados) e redução 

do valor nutricional (DUARTE-VÁZQUEZ et al, 2000; KOKSAL et al., 2012). 

É notável que as peroxidases vegetais possuem diversas funções, as quais estão 

relacionadas com sua propriedade catalítica. Cada função depende provavelmente da 

regulação da expressão gênica e a seletividade do substrato (SHIGETO; TSUTUMI, 2015). A 

variedade de funções dessas enzimas e atuação em várias reações biológicas tem atraído o 

interesse de vários pesquisadores (FRANCOZ et al., 2014). 

As peroxidases vegetais denominadas de heme-peroxidases, utilizam um grupamento 

heme para realizarem sua atividade catalítica. São enzimas extracelulares secretadas 

essencialmente na parede celular e vacúolos de plantas, a qual inclui as peroxidases de 

guaiacol (BILAL et al., 2018). Das peroxidases vegetais, a principal representante é a 

isoenzima C da horseradish peroxidase (HRP) (SUGAWARA, et al., 2017; OLIVEIRA et al., 

2017), uma planta pertencente à família Cruciferae e extraída da Armoracia rusticana, a raiz 

forte. Essa planta é cultivada em regiões de clima temperado, sendo a fonte mais utilizada na 

produção comercial de peroxidase, possuindo alto valor agregado (SOUSA, 2010), sendo que 

100 mg da HRP liofilizada em pó custa cerca de R$ 816,00 (https://www.sigmaaldrich.com/). 

Uma desvantagem na obtenção da HRP é que a raiz forte está disponível apenas 

sazonalmente (WALWYN, 2014). A HRP é uma glicoproteína monomérica, alfa-helicoidal 

com massa molecular de aproximadamente 44 kDa que catalisa a oxidação de uma ampla 

gama de substratos na presença de peróxido de hidrogênio. Possui alta atividade, 

especificidade ao substrato (LOPES, et al., 2015; PINA et al., 2016; HUANG et al., 2018) e 

seu pH ótimo se encontra próximo de 7.0 (ADEWALE; ADEKUNLE, 2018). Esta enzima é 

composta por um peptídeo, um grupo prostético heme na região central da molécula, quatro 

pontes dissulfeto e dois íons cálcio proximais e distais ao grupo heme, que desempenham 

papel importante na manutenção da forma nativa (PINA et al., 2016; KE et al., 2016). 

Como alternativa ao uso da HRP, vários vegetais têm sido investigados como fontes 

de peroxidase, tais como o gengibre (Zingiber officinale), pêssego (Prunus persica), inhame 

(Alocasia macrorrhiza), mandioca (Manihot utilissima), batata doce (Ipomoea batatas L 

Lam.), abobrinha (Cucurbita pepo) (Fatibello-Filho e Vieira 2002), melão-de-são-caetano 

(Momordica charantia L.), nabo (Brassica rapa L.) e copaíba (Copaifera langsdorffii Desf.) 

(RAMALHO; SCALIZE; CARAMORI, 2015). 
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Dependendo do uso que a peroxidase terá, a sua purificação é necessária. A 

purificação pode ser realizada a partir de fontes nativas utilizando procedimentos 

convencionais como precipitação com sulfato de amônio, troca iônica, exclusão molecular, 

cromatografia de afinidade, partição bifásica, entre outros. Algumas das diferentes etapas de 

purificação empregadas na obtenção da peroxidase estão apresentadas no quadro 1.  

Quadro 1 – Emprego de diferentes técnicas de purificação para a obtenção de 

peroxidase a partir de fontes vegetais 

 

 

Vegetal Métodos de purificação Fator de 

purificação 

Referência 

 

Leucaena leucocephala 

 
 

 

Precipitação com acetona; cromatografia 
de troca aniônica, exclusão molecular e 
afinidade.  

 

89,3 
 

(PANDEY; 

DWIVEDI, 2011) 

 

Phoenix dactylifera L. 

 

Ultrafiltração, cromatografia de troca 
iônica e exclusão molecular. 

 

17,0 

 

(AL-SENAIDY; 

ISMAEL, 2011) 

 

Raphanus sativus 

 

Cromatografia por afinidade  

 

40,3 

 

(KALIN; 

ATASEVER; 

OZDEMIR, 2014) 

 

Arachis hypogaea L. 

 

Precipitação com sulfato de amônio, 
cromatografia de filtração em gel e 
cromatografia de troca iônica.  

 

50,6 

 

(CHIU; LI; 

CHIOU, 2017) 

 

Triticum aestivum ssp. 

vulgare 

 

Precipitação com sulfato de amônio; 
cromatografia de troca iônica e de 
filtração em gel.  

 

284,0 

 

(ALTIN et al., 

2018) 

 

Ficus carica  

 

Diálise, cromatografias de troca iônica e 
de filtração em gel.  

 

1,7 

 

(ELSAYED et al., 

2018) 

 

Phoenix dactylifera  

 

Sistema aquoso bifásico, cromatografia 
de interação hidrofóbica e de troca 
iônica. 

 

68,0 

 

(AL-BAGMI et 

al., 2018) 

 

 

Artocarpus 

heterophyllus 

 

Precipitação com sulfato de amônio; 
cromatografia de interação hidrofóbica e 
de filtração em gel.  

 

24,9 

 
(TAO et al., 2018) 
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Várias etapas envolvendo diferentes métodos podem ser empregados nesse processo, 

que geralmente é realizado utilizando colunas cromatográficas. No entanto, a utilização desses 

métodos é bastante dispendioso, delicado, demanda tempo para sua realização e muitas vezes, 

além do alto custo, nem sempre se obtém uma molécula tão purificada ao final do processo 

(FEKETE et al., 2005; CAO et al., 2012). 

Os estudos sobre purificação da peroxidase fundamentam-se principalmente na 

precipitação do extrato bruto, seguida de cromatografia. As peroxidases têm sido purificadas e 

caracterizadas a partir de diversas fontes vegetais. Porém, a purificação e caracterização da 

peroxidase extraída da casca de abobrinha (Cucurbita pepo) ainda não foram realizadas.  
 

3.2.1 Estrutura da peroxidase 

 

As heme peroxidases contém protoporfirina IX de ferro (III) como grupo prostético e 

as não heme peroxidases não contém esse grupo prostético. As heme peroxidases realizam 

reações biológicas, onde o H2O2 e o hidroperóxido de alquilo (ROOH) é reduzido, enquanto o 

substrato é oxidado, levando a formação de H2O e oxigênio no final do processo (BILAL et 

al., 2018).  

As peroxidases são compostas por 308 aminoácidos, quatro pontes dissulfeto entre 

Cys11 – Cys91, Cys44 – Cys49, Cys97 – Cys301 e Cys177 – Cys209, uma ponte salina entre 

os resíduos de Asp99 e Arg123 (VEITCH, 2004), apresentam um grupo prostético, a 

Ferriprotoporfirina IX, com um átomo de ferro (Fe3+) e dois átomos de cálcio (Ca2+). Estes 

átomos são fundamentais para a integridade funcional e estrutural da enzima. A perda dos 

átomos de cálcio pode acarretar na redução da atividade e na estabilidade térmica da enzima 

(AZEVEDO et al., 2003; SANTOS, 2012). Os íons de cálcio são capazes de se ligar a átomos 

de oxigênio com um número de coordenação que normalmente varia entre 6 e 7 (AZEVEDO 

et al., 2003). O cálcio também desempenha papel importante na ativação do oxigênio para a 

atividade oxidativa (YUAN et al., 2003). A estrutura da enzima peroxidase está apresentada 

na Figura 2. 
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Figura 2: Estrutura da Ferriprotoporfirina IX 

 

Representação estrutural do grupo prostético heme da enzima HRP-C. O resíduo 
de His170 liga o grupo heme ao restante da enzima e o resíduo de Asp247 controla 
o caráter imidazólico do anel de Hist170. Fonte: Dunford (1999). 

 

O grupo prostético é constituído por quatro anéis pirrólicos ligados ao ferro III no 

centro da molécula. As posições da coordenação do ferro numeradas de I - IV são 

coordenadas por quatro átomos de nitrogênio. A posição 5 está localizada na face proximal do 

heme a qual se liga covalentemente a uma cadeia lateral imidazólica de um resíduo de 

histidina. O resíduo de histidina (His170) faz ligação de hidrogênio com um grupo carboxilato 

da cadeia lateral adjacente da enzima. Já a posição 6 está localizada sobre a face distal do 

heme, região onde ocorrem várias reações.  

Fazem parte da estrutura oito cadeias laterais em Ferriprotoporfirina IX, sendo 4 

grupos metil (1, 3, 5 e 8), 2 grupos vinil (2 e 4) e 2 grupos proprionato (6 e 7). As cadeias 

laterais de propionato formam ligações de hidrogênio com resíduos vizinhos. As forças 

hidrofóbicas fracas, onde a porfirina orgânica está em contato com aminoácidos hidrofóbicos 

por ligações de Van der Waals, finalizam a ligação da ferriprotoporfirina IX à enzima 

(DUNFORD, 1999; AZEVEDO et al., 2003).  

A estrutura tridimensional da forma cristalina da isoenzima C da HRP apresenta um 

domínio distal e um domínio proximal, sendo que entre estes dois domínios, está localizado o 

grupo heme. Provavelmente estes domínios se originaram de uma duplicação genética 
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ocasionada pela presença do átomo de cálcio e outros elementos. Em vermelho está 

representado o grupo heme e em azul, os átomos de cálcio, como apresentado na Figura 3 

(VEITCH, 2004). 

Figura 3 – Estrutura tridimensional da HRP-C 

 

Em vermelho está representado o grupo heme e em azul, os átomos 
de cálcio. O grupo heme e o átomo de ferro encontram-se no centro 
da molécula. Na parte superior do grupo heme está localizado o 
domínio distal e na parte inferior o domínio proximal.  
Fonte: Veitch  (2004). 

 

A peroxidase contém em sua composição vários resíduos de aminoácidos, dos quais, 

três resíduos são de histidina, oito de cisteína (responsável pelas pontes dissulfeto) e um de 

triptofano (GAJHED et al., 1997). 

 

3.2.2 Mecanismo catalítico da Peroxidase 

 
O mecanismo catalítico da peroxidase consiste em três etapas, onde a enzima é 

oxidada pelo peróxido de hidrogênio e reduzida, voltando para a forma nativa em 2 etapas 

sequenciais envolvendo a produção de duas enzimas intermediárias, compostos I e II (Figura 

4). 
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Na primeira etapa da catálise ocorre a reação do sítio ativo da enzima com o peróxido 

de hidrogênio, onde o Fe3+ é oxidado por dois elétrons do H2O2.  Basicamente, o H2O2 se liga 

ao ferro do grupo heme e esta interação entre o ferro e H2O2 causa ligação entre o Fe III com o 

oxigênio do peróxido. Ocorre a oxidação, liberando água e consequentemente é gerado o 

composto I (forma intermediária da enzima nativa que apresenta estado de oxidação mais alto 

em relação à enzima nativa). Na segunda etapa da reação, o composto I oxida uma molécula 

de substrato através da transferência de elétrons, formando o composto II. Por fim, acontece a 

redução do composto II por uma segunda molécula de substrato, fazendo com que a enzima 

volte a sua condição inicial (AL-ANSARI et al., 2011). 

Figura 4 - Ciclo catalítico da Peroxidase 

 
A figura mostra mudanças no estado de oxidação da enzima e a formação 
dos compostos I e II da oxidação da enzima, e retorno desta para seu 
estado fundamental. As constantes k1, k2 e k3 demonstram a taxa de 
formação do composto I, taxa de redução do composto I e taxa de redução 
do composto II, respectivamente. Fonte: Ely; Kempka; Skoronsky (2016). 
 

 
A reação pode ser inibida pelo excesso de H2O2, formando um composto de forma 

inativa irreversível. Durante o ciclo, os radicais livres que são formados se dispersam do sítio 

ativo da enzima para o meio da solução. Estes radicais livres são reativos e podem iniciar uma 

reação espontânea, em cadeia (AL-ANSARI et al., 2011; CHAGAS, 2014). Portanto, além 

das peroxidases desempenharem a função de oxidação de moléculas-alvo na presença do 

H2O2, também desempenham um papel chave na geração de ROS. Em razão do seu poder 
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catalítico na redução de peróxido de hidrogênio, essa enzima promove a oxidação de vários 

doadores de hidrogênios cromogênicos (SANTOS, 2012).  

 

3.3 Cinética enzimática da peroxidase 
 
3.3.1 Determinação da atividade da peroxidase 

 
A atividade enzimática de uma enzima é determinada através de sua velocidade de 

reação, em condições de ensaio estabelecidas. Dentre os métodos para a determinação da 

atividade enzimática, o método espectrofotométrico é o mais utilizado para acompanhar 

quantitativamente as atividades, normalmente definidas pela medida da absorbância por 

minuto, por miligrama de proteína solúvel a 470 nm (TIJSKENS et al., 1997). De acordo com 

a International Union of Biochemistry, uma unidade internacional (UI) de atividade 

enzimática equivale a quantidade de enzima que catalisa a transformação de um micromol de 

substrato por minuto, nas condições de ensaio definidas. A atividade enzimática específica é 

expressa em unidades por massa de proteína (U.mg-1), e determina a pureza da enzima 

(NELSON; COX, 2018). 

Vários substratos redutores são utilizados, como o guaiacol, 2,20-azinobis- (3-

etilbenzotiazolina-6-sulfonato) (ABTS), p-fenilenodiamina, tetrametilbenzidina (TMB) e o-

dianisidina como moléculas repórter (JIANG; PENNER, 2015). Usualmente são aplicados 

compostos fenólicos como o p-cresol, guaiacol, resorcinol ou aminas aromáticas como a 

anilina, o-dianisidina, o-fenilediamina como substratos para determinar a atividade da 

peroxidase.  

O mecanismo de oxidação do guaiacol, um dos substratos utilizado habitualmente na 

determinação da peroxidase é demonstrado na figura 5. O substrato guaiacol é oxidado pela 

peroxidase, formando um composto marrom escuro, o tetraguaiacol (MARTIM, 2013).  

A atividade da peroxidase pode sofrer variações em função das características 

relacionadas a fonte ou condições de extração (FATIBELLO-FILHO, VIEIRA, 2002). É 

relativamente afetada pela temperatura elevada, pH, íons, solventes. Temperaturas muito altas 

podem inativar a enzima e temperaturas muito baixas implicam na limitação do uso da 

enzima. A estabilidade da peroxidase é vista como um problema grave e de difícil resolução. 

Mesmo com sua baixa estabilidade operacional, a peroxidase é capaz de ser um biocatalisador 

eficiente para a produção de compostos relevantes industrialmente (HAMID; REHMAN, 

2009).  
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O substrato utilizado na determinação da atividade catalítica da peroxidase também 

influencia na resistência térmica da enzima, devido a existência de diversas isoenzimas, com 

afinidades diferentes para o substrato (NUNES, 2002). Em meio ácido, a atividade da enzima 

é extremamente afetada, provavelmente devido à destruição da estrutura da alfa hélice, 

ocasionando alterações conformacionais na enzima peroxidase, passando para um estado 

desnaturado reversível (VEITCH, 2004).  

 

Figura 5 - Mecanismo de oxidação do guaiacol 

 

Representação esquemática da reação de oxidação catalítica do guaiacol e H2O2 na presença da peroxidase. 

Fonte: Doerge; Divi e Churchwell (1997). 

 
3.3.2 Influência do pH e da temperatura na atividade da peroxidase 
 

 
O pH e temperatura ótimos são aqueles em que a atividade da enzima é máxima. Tanto 

o pH ótimo quanto a temperatura ótima de atividade da peroxidase, podem sofrer variações 

conforme alguns fatores, tais como a fonte de onde é extraída a enzima, a composição em 

isoenzimas, tampão utilizado na verificação da atividade e tipo de substrato utilizado. Várias 

fontes vegetais podem apresentar uma ampla faixa de pH e temperatura ótimos, que pode 

variar devido a presença de isoenzimas. Também podem haver diferenças no pH e 
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temperatura ótimos devido a existência de frações de peroxidase solúvel e peroxidases ligadas 

às paredes celulares (YUAN et al., 2003). Valores de pH e temperatura ótimos de diferentes 

fontes estão descritos no quadro 2. 

  

Quadro 2 - Características bioquímicas de peroxidases de frutas e vegetais 

Fonte Nome 

científico 
pH 

ótimo 
pH de 

estabilidad

e 

Temperatura 

ótima (°C) 
Temperatura 

estabilidade 
Referência 

Açai 
 

Eutherpe 
oleracea 

 
5,0 

 
3,0 - 10,0 

 
35 

Mantém 50% 
da atividade 

inicial a 40 °C 
após 60 min 

 
SANTOS, 

2001 

Melão 
 

Cucumis 
melo L. 

 
5,5 - 
7,5 

 
_ 

 
50 - 55 

Perda de 90% da 
atividade 

inicial após 5 
min,80ºC 

 
LAMIKANRA 
E WATSON, 

2000 

Abacaxi 

 
Ananas 
comosus 

L. 

 
5,0 

 
3,0 - 9,0 

 
45 - 55 

Inativação após 
1 min, 90 °C 

 

 
BRITO et al., 

2007 

 
Folhas de 

copaíba 

 
Copaifera 

langsdorffii 
6,0 

 
4,5 - 9,3 

 

 
35 ºC 

Perda da 
atividade após 6 

min, 80 °C 

 
MACIEL et al., 

2007 

 
Folhas de 

tamareira 

 
Phoenix 

dactylifera 
L. 

 
5,5 

 
_ 

 
55 °C 

Manteve quase 
15% da atividade 

inicial a 80 °C 
após 60 min 

 
Al-SENAIDY; 
ISMAEL, 2011 

 
Melão 

amargo 

 
Momordica 
charantia 

 
6,0 

 
6,0 

 
40 °C 

Reteve quase 
50% da atividade 
inicial após 1h, 

60 °C, 

 
FATIMA; 
HUSAIN; 

KHAN, 2007 

 
Noz de cola 

branca 
Cola nitida 4,5 _ 35 ° C 

Manteve cerca 
de 36% de 

atividade após 
1h, 50 °C 

 
ADEWALE; 
ADEKUNLE, 

2018 

Raiz forte 
 

Armoracia 
rusticana 

 
7,0 

_ 
 

30 °C 

Perda completa 
da atividade 

inicial após 60 
min, 80ºC 

 
BILAL et al., 

2016 

  

As alterações de pH podem afetar o caráter iônico dos grupos amino e carboxílico da 

enzima, e consequentemente o sítio catalítico e a conformação da enzima. Valores baixos ou 

extremos de pH podem ocasionar a desnaturação da enzima e causar uma possível inativação 

enzimática, ao passo que, vários substratos apresentam caráter iônico e o sítio ativo da enzima 

pode requerer determinadas espécies iônicas para atingir um pH de atividade ótima 

(SANTOS, 2012). 
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Há uma perda da atividade peroxidásica em meios ácidos, que pode ser ocasionada por 

algum dano na estrutura da alfa-hélice devido a uma alteração estrutural da enzima, mudando 

de um estado nativo para um estado desnaturado reversível. Essa mudança é fortemente 

influenciada pelo pH, razão pela qual a estabilidade térmica pode sofrer redução em meio 

ácido na faixa entre pH 2,5 a 4,5 (VEITCH, 2004).  

 

3.3.3 Influência do pH e da temperatura de estabilidade na atividade da peroxidase 

 
 

De forma genérica, as peroxidases apresentam maior estabilidade em pH neutro e 

termoestabilidade a 30 ºC, aproximadamente (LEMOS et al., 2000). As peroxidases pouco 

resistentes à temperatura formam agregados expondo o grupo heme, ficando impossibilitadas 

de catalisar a clivagem do peróxido de hidrogênio. Já as peroxidases termicamente mais 

estáveis não agregam na mesma extensão retendo uma atividade residual (VÁMOS-

VIGÝAZÓ, 1981).  

A dissociação do grupo prostético da enzima, a modificação conformacional da 

apoenzima e a modificação ou degradação do grupo prostético, são alguns dos fatores 

envolvidos na redução e consequente desnaturação térmica. A reversibilidade do processo de 

inativação enzimática depende do pH. Em pH ácido, a irreversibilidade é devido as 

modificações irreversíveis na enzima e em pH alcalino devido à modificação do grupo 

prostético. Em determinado pH, a temperatura de processamento e o tempo, são os principais 

fatores externos que influenciam a inativação térmica (VÁMOS-VIGÝAZÓ, 1981).  

Um ensaio realizado em determinada temperatura por um tempo prolongado, destrói 

completamente a peroxidase, enquanto os ensaios realizados em temperaturas elevadas 

durante um período de tempo curto, dependendo da espécie e variedade das plantas, podem 

causar inativação peroxidásica ou até mesmo reativação da atividade. Além do tempo e 

temperatura do processo térmico, outros fatores podem influenciar a reativação da enzima, 

como as condições de pH, temperatura durante o armazenamento da enzima inativa e o 

método de verificação da atividade (CHATTOPADHYAY; MAZUMDAR, 2000). O pH e 

temperatura de estabilidade de diferentes fontes estão descritos no quadro 2. 

A resistência térmica da peroxidase também é dependente da concentração da solução 

tampão e do substrato doador de hidrogênio utilizado na verificação da atividade enzimática, 

a qual pode estar relacionada com a existência de isoenzimas com diferentes especificidades 

para o substrato (VÁMOS-VIGÝAZÓ, 1981; HAIFENG et al., 2008).   
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Um elemento fundamental para a estabilidade da enzima é o cálcio. A presença desse 

íon e das ligações dissulfeto proporciona estabilidade em altas temperaturas, ao passo que, na 

ausência destes, as temperaturas de estabilidade diminuem. A diferença na estabilidade 

também está relacionada com a fonte e pureza enzimática (SMELLER et al., 2004). 

 
3.3.4 Influência da concentração de substrato na atividade enzimática 
 
 

Um dos fatores que afetam a velocidade de uma reação catalisada por uma enzima 

purificada, é a concentração de substrato [S]. Os efeitos da concentração do substrato na 

atividade catalítica da enzima são complicados de entender, pois pode ocorrer variação da [S] 

durante uma reação, na medida em que acontece a conversão do substrato em produto. 

Quando a concentração da enzima é constante, há um aumento da velocidade de reação com o 

aumento da concentração do substrato, até que a velocidade máxima seja atingida (NELSON; 

COX, 2018). 

Em 1913, Leonor Michaelis e Maud Menten estabeleceram um modelo simples para 

explicar as características cinéticas de uma reação enzimática. A equação de Michaelis-

Menten representa a velocidade de uma reação em função da [S]. A partir da equação é 

determinada a constante de Michaelis-Menten (Km) e a velocidade máxima de reação (Vmáx). 

No entanto, é difícil obter esses valores com precisão a partir dos gráficos de velocidade 

versus concentração de substrato. Sendo assim, Hans Lineweaver e Dean Burk formularam 

um método mais adequado para determinar esses parâmetros cinéticos, onde os valores são 

plotados em um gráfico, denominados gráfico de Lineweaver-Burk ou gráfico duplo-

recíproco. No gráfico, a inclinação da reta é Km/ Vmáx e a interseção no eixo Y, 1/ Vmáx 

(VOET; VOET; PRATT, 2008). 

Quando os centros catalíticos da enzima estão saturados com o substrato, ou seja, 

quando a [S] é muito maior que a Km, o valor da velocidade máxima é alcançado. A 

constante de Michaelis é definida como a concentração do substrato na qual a velocidade da 

reação é igual a metade da velocidade máxima. O valor de Km para uma enzima depende não 

só do substrato, mas depende também das condições de pH, temperatura e força iônica. 

Quando o valor de Km é
 
alto, indica uma ligação fraca, já um baixo valor de Km

 
indica uma 

ligação forte. A partir do valor da constante de Michaelis é possível calcular a eficiência 

catalítica de uma enzima (CARVALHO et al., 2010).   
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3.4 Aplicações da peroxidase 

A diversidade desta enzima a torna útil em muitas aplicações. As aplicações estão 

direcionadas com base nas reações associadas à peroxidase - a oxidação. As peroxidases 

podem ser utilizadas em síntese orgânica, na construção e aplicação de biossensores, em 

imunoensaios enzimáticos, no desenvolvimento de células de combustível, no tratamento 

industrial de águas residuais, em reações redox para obter produtos químicos e farmacêuticos 

de interesse (HAMID; REHMAN, 2009; HUSAIN; ULBER, 2011; SANTOS, 2012; 

STEEVENSZ, 2014; CHEN et al., 2016; LUCENA, 2017), em aplicações biotecnológicas, 

incluindo descoloração de corantes sintéticos, sínteses químicas, biorremediação e uma 

variedade de aplicações analíticas (JIANG; PENNER, 2015).  

Também foram usadas frequentemente em imunoensaios clínicos, detecção 

bioquímica de glicose, ácido úrico e colesterol e no tratamento de contaminantes fenólicos 

presentes em efluentes de águas residuais de várias indústrias, envolvendo refino de petróleo, 

resinas e plásticos, revestimento de metais e indústrias de celulose e papel (AL-ANSARI et 

al., 2011; CHIONG et al., 2016).  

Tem sido bastante efetivo o uso de peroxidase  na rotulagem de anticorpos, sendo uma 

forma fácil e confiável na detecção de toxinas e patógenos (HAMID; REHMAN, 2009). As 

técnicas imunoenzimáticas utilizam as peroxidases como marcadores, permitindo a obtenção 

de resultados sensíveis e intensos, além de utilizar reações enzima-substrato para obter 

produtos finais coloridos a partir de cromogênios incolores. Normalmente são usadas duas 

enzimas na conjugação de anticorpos: a fosfatase alcalina (AP) e a peroxidase (HRP - 

horseradish peroxidase). A HRP possui menor custo que a AP, sendo mais utilizada (REIS et 

al., 2013). 

Chiong et al. (2016), investigaram o uso da peroxidase de cascas de luffa (Luffa 

acutangula), na degradação enzimática de corante azo laranja de metila, a partir de efluentes 

líquidos. Verificou-se que a peroxidase de luffa mostrou alta eficiência na descoloração em 

pouco tempo de processo (20 minutos).  Silva, Santos e Caramori (2018) usando extrato bruto 

de abobrinha (Cucurbita pepo L.), imobilizado por adsorção física, verificaram alta eficiência 

na remoção de compostos fenólicos de efluentes industriais pelo sistema enzimático 

imobilizado. 

Akhtar; Khan e Husain (2005) avaliaram a ação enzimática da peroxidase 

parcialmente purificada de melão amargo (Momordica charantia) para a degradação de 
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estruturas aromáticas complexas. Foram selecionados 21 corantes, com um amplo espectro de 

grupos químicos, usados pela indústria têxtil. Constataram grande capacidade da peroxidase 

de melão em descolorir os corantes têxteis por meio da formação de precipitado insolúvel, 

sendo eficaz para o tratamento de efluentes contendo corantes recalcitrantes de indústrias 

têxteis, tingimento e estampagem. 

Boucherit; Abouseoud; Adour (2013) avaliaram a eficácia da peroxidase da abobrinha 

(Cucurbita pepo) imobilizada em pérolas de alginato na descoloração de corante amarelo (DY 

106) e constataram uma degradação de 87% do corante amarelo (DY 106), sendo que a 

capacidade catalítica da peroxidase no tratamento de degradação do corante permaneceu 

constante após três usos consecutivos da enzima imobilizada. 

Ribeiro et al. (2013), desenvolveram um método eletroanalítico usando biossensor 

enzimático, que utiliza extrato bruto de abobrinha (Cucurbita pepo L.) como fonte 

peroxidásica, para determinar dopamina em formulação farmacêutica. Constataram que o 

biossensor apresentou boa estabilidade, reprodutibilidade, sensibilidade, seletividade e 

precisão na determinação de dopamina em amostras reais de formulações farmacêuticas. 

Fatibello-Fillho e Vieira (2002) construíram um eletrodo de pasta de carbono 

modificado com extrato bruto de abobrinha (Cucurbita pepo) como fonte peroxidásica, para 

determinação enzimática de ácido L-ascórbico (sua presença em sucos de frutas naturais 

causa rápida oxidação). Realizaram mais de 900 determinações de ácido L-ascórbico e 

obtiveram um bom desempenho analítico, tempo de vida superior a sete meses e um desvio 

padrão relativo de 1,3 % para as soluções de ácido ascórbico. 

 Valério e Valente (2013) usaram um biossensor construído com a peroxidase presente 

no extrato vegetal da abobrinha (Cucurbita pepo) imobilizada sobre partículas magnéticas de 

Fe2O3 para a determinação de compostos fenólicos. Verificaram que o biossensor com a 

enzima imobilizada nas partículas magnéticas de Fe2O3 aumentou a sensibilidade do 

dispositivo, e produzindo medições exatas. 

Muenchen (2017) desenvolveu um biossensor nanoestruturado com peroxidase obtida 

do extrato vegetal da abobrinha para a detecção do herbicida glifosato em água. O biossensor 

foi capaz de detectar a presença do glifosato na água durante o período de 25 dias. O 

biossensor produzido com extrato vegetal de peroxidase mostrou ser uma ferramenta 

promissora para a detecção de glifosato em amostras de água. 
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As peroxidases são catalisadores capazes de descontaminar uma série de compostos 

tóxicos por um mecanismo de radicais livres, resultando em produtos oxidados ou 

despolimerizados, levando a uma redução significativa na toxicidade destes compostos. 

Reconhecidamente, a catálise enzimática oferece alta quimio-, regio- e enantio-seletividade e 

eficiência catalítica superior sob determinadas condições de reação. Além disso, as enzimas 

são consideradas rotas de produção mais benignas, socialmente aceitáveis e mais ecológicas, 

derivadas da matéria-prima renovável e sustentável. Independentemente de sua versatilidade e 

potencial uso em processos ambientais, várias limitações, como produção heteróloga, 

estabilidade catalítica e potencial redox devem ser superadas para implementar peroxidases 

em larga escala de transformação e bio-eliminação de poluentes recalcitrantes (BILAL et al., 

2018). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

Os trabalhos realizados neste experimento foram desenvolvidos no Laboratório de 

Bioprocessos do Departamento de Farmácia/UFVJM. O delineamento experimental encontra-

se disposto na figura 6. 

Figura 6 – Organograma metodológico 
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4.1 Obtenção dos extratos brutos 

As amostras de abobrinha italiana (Cucurbita pepo) foram adquiridas no comércio de 

Diamantina/MG, em 04/12/2017. Selecionaram-se os frutos sem lesões superficiais aparentes, 

que foram transportados para o laboratório em sacos plásticos de primeiro uso.  

Os extratos brutos foram obtidos conforme procedimento descrito por Fatibello-Filho 

e Vieira (2002) e Oliveira et al. (2012), com modificações. Os vegetais foram lavados com 

água corrente e água destilada estéril, sendo o vegetal descascado (com descascador de 

legumes) com profundidade de aproximadamente 1 mm). Em seguida, 25 g da casca e do 

fruto descascado, foram homogeneizados com 100 mL de tampão fosfato de potássio (0,1 

mol. L-1; pH 7,0) em liquidificador (Philips Walita, RI2160), em baixa rotação, por 30 

segundos.  

Em seguida, os extratos obtidos foram filtrados em quatro camadas de gaze (Clean) e 

centrifugados a 2884 x g, a 4 °C, por 5 minutos (centrífuga digital refrigerada, Cientec, 5500 

DR).  Os sobrenadantes foram recolhidos, armazenados em tubos falcon de 25 mL a 4 ºC 

(Refrigerador Consul, CRD48), sendo identificados como extratos brutos da casca (EBC) ou 

do fruto (EBF) de abobrinha, e empregados nas análises posteriores.   

 

4.2 Purificação dos extratos brutos  

 

Nesta etapa, os extratos brutos (EBC e EBF) foram submetidos aos processos de 

precipitação proteica, originando os extratos purificados da casca (EP1C) e do fruto (EP1F), 

que por sua vez foram eluídos em coluna cromatográfica de exclusão molecular, obtendo-se 

outros extratos purificados, identificados como EP2C e EP2F, para a casca e frutos da 

abobrinha, respectivamente, conforme metodologias descritas a seguir.   

 

4.2.1 Precipitação com sulfato de amônio 

 

A precipitação das proteínas foi realizada conforme metodologia descrita por Zeraik 

(2008). Assim, a 10 mL dos extratos brutos (EBC e EBF) foram adicionados 2,43 g de sulfato 

de amônio (NH4)2SO4, de modo a se obter 40% de saturação, pois foi observada em estudos 

preliminares, formação significativa de um precipitado e a clarificação da solução, 

proveniente da precipitação das proteínas presentes, uma vez que nesta porcentagem de 

saturação há uma queda de apenas 11% da atividade inicial. Essa solução foi mantida sob 
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agitação (agitador THELGA TMA4CF, baixa rotação) a 4 °C, durante 18 horas. Após esse 

tempo, realizou-se a centrifugação a 2884 x g a 4 °C, por 5 minutos (centrífuga digital 

refrigerada, Cientec, 5500 DR).  

O precipitado foi descartado, e ao sobrenadante foram adicionados mais 3,67 g de 

sulfato de amônio (85% de saturação), com outra etapa de agitação (agitador THELGA 

TMA4CF, baixa rotação, 4 °C, 23 horas) e centrifugação. Os pellets (concentrado de 

proteínas) foram separados dos sobrenadantes e ressuspendidos em 10,0 mL de solução 

tampão fosfato de potássio (5,0 mmol.L-1, pH 6,0), sendo armazenados em tubos falcon até a 

próxima etapa de purificação. Foi verificado em estudos preliminares que nas concentrações 

entre 85 % e 90 % de saturação, houve redução de cerca de 85 % da atividade peroxidásica no 

sobrenadante, comparado com a atividade inicial da enzima no extrato bruto, indicando que 

quase toda a peroxidase foi precipitada. 

 

4.2.2 Cromatografia de exclusão molecular com Sephadex G-25 

 

A cromatografia de exclusão molecular foi realizada conforme metodologia descrita 

por Zeraik (2008). Após a precipitação com sulfato de amônio, um volume de 500 μL do 

extrato ressuspendido em solução tampão fosfato de potássio 5,0 mmol L-1 (pH 6,0) foi 

aplicado em uma coluna (10 mm x 260 mm) contendo Sephadex G-25. A eluição na coluna 

foi realizada empregando-se tampão fosfato 10,0 mmol L-1 (pH 6,0) numa vazão de 15 mL.h-

1. Frações de 0,5 mL foram coletadas em tubos tipo eppendorf de 1,0 mL e a atividade 

peroxidásica foi determinada conforme descrito no ítem 4.3, a fim de identificar e selecionar 

as frações que apresentavam maior atividade da enzima. Também foram determinadas as 

concentrações de proteínas das frações coletadas conforme descrito no ítem 4.4.  

 

4.3 Concentração por liofilização 

 

Um volume de 0,5 mL da amostra após cromatografia de exclusão em gel foi 

armazenado no ultrafreezer (Indrel Ultra Freezer – Modelo IULT 335D/486) a -80 ºC ± 2 ºC, 

por cinco horas. Posteriormente, as amostras congeladas foram liofilizadas em liofilizador 

(Liobrás – Modelo L101), por 24 horas. Após o término do processo de retirada da água, as 

amostras foram ressuspendidas em tampão fosfato de potássio 100 mmol L-1, pH 6,0 e 

mantidas a -20 ºC até o momento das análises. 
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4.4 Quantificação de proteínas 
 

As quantificações das proteínas totais nos extratos e após cada etapa de purificação 

foram realizadas usando leitor de microplaca (LMR-96 FLEX) empregando a metodologia 

descrita por Bradford (1976). Para a construção da curva analítica (Apêndice A) foi 

adicionado na microplaca 5,75 μL da solução de BSA (Soro albumina bovina) nas 

concentrações de 0,25 mg/ml; 0,50 mg/ml; 1,00 mg/ml; 4,00 mg/ml e 100 μL da solução do 

reagente Azul Brilhante de Coommassie (Sigma, USA). A absorbância do complexo formado 

foi medida em leitor de ELISA a 630 nm. Para a quantificação de proteína nas amostras foi 

adicionado 0,1 mL da amostra à solução do reagente e a absorbância do complexo formado 

foi medida também a 630 nm. O branco da reação foi feito adicionando água destilada à 

solução do reagente. 

 

4.5 Determinação das atividades enzimáticas total e específica  

 

A atividade enzimática foi determinada utilizando-se o guaiacol como substrato, 

conforme metodologia descrita por Zeraik et al. (2008), com modificações. Em 1,0 mL de 

solução tampão fosfato de potássio 0,1 mol.L-1 (pH 7,0) foram adicionados 1,0 mL de 

guaiacol 15,0 mmol.L-1 (Vetec; d=1,11 g/L; 99% v/v) e 1,0 mL de peróxido de hidrogênio 3 

mmol.L-1 (Reagen, 31% m/m). Após a homogeneização dessa solução, 50 μL de extratos 

brutos (EBC e EBF) e purificados (EP1C, EP1F, EP2C e EP2F) foi adicionado. Depois de 2 

minutos de reação a 25 °C, a absorbância do tetraguaiacol formado foi medida, a 470 nm em 

espectrofotômetro digital (Biospectro, SP-220). Foram realizados controles (brancos) do 

substrato e da enzima para verificar se estes não absorviam no mesmo comprimento de onda 

do produto de oxidação formado (tetraguaiacol).  

Para o cálculo da atividade enzimática, U.mL-1, foi empregada a Equação 1: 

 

Sendo: U mL-1 = unidade de atividade da peroxidase por mL; A = absorbância; ∈ = 

absortividade molar do tetraguaiacol (26.600 L mol-1 cm-1); Ve = volume da solução de 

enzima utilizada no ensaio (mL); t = tempo de reação em minutos e FD = fator de diluição 

(diluição dos extratos brutos e purificados). Uma unidade da atividade da peroxidase 

representa a quantidade de enzima que catalisa a oxidação de 1 μmol de guaiacol em 1 
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minuto. A verificação da atividade enzimática foi feita em triplicata no extrato bruto e após 

cada etapa de purificação.  

A atividade específica (U.mg-1 de proteína) foi calculada pela razão da atividade da 

enzima (U.mL-1) e o teor de proteína total (mg.mL-1).  

 

4.5.1 Atividade relativa 

 

Os resultados dos experimentos referentes aos efeitos de pH, temperatura, compostos e 

solventes orgânicos foram plotados em gráficos em termos de atividade relativa, conforme a 

equação 2 (FELTRIN, 2013):  

Ar =  A x 100 / Amáx                                       (2) 

Onde:  

Ar – Atividade relativa (%) 

A – Atividade (U.ml-1)  

Amáx – Atividade máxima (U mg-1) 

 

4.6 Rendimento e fator de purificação 

 

A partir da atividade enzimática dos extratos brutos e dos extratos purificados, se 

obtém o rendimento da purificação. O rendimento é um parâmetro para determinar a 

eficiência do processo após a purificação. O fator de purificação indica o quão eficiente foi a 

purificação, sendo proporcional à quantidade de enzima e inversamente proporcional à 

quantidade de proteínas totais. Para calcular o rendimento é necessário o número total de 

unidades de atividade enzimática utilizado no início do procedimento e também do número 

total de unidades presente na amostra final (após o procedimento). Assim, o rendimento e o 

fator de purificação dos extratos foram calculados, usando a equação 3 e 4, respectivamente 

(FELTRIN, 2013): 
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4.7 Eletroforese para determinação da massa molecular da enzima  

 

A eletroforese foi realizada conforme o método proposto por Laemmli (1970). Foi 

utilizado gel de poliacrilamida (12%), contendo SDS (Dodecil sulfato de sódio) e β-

mercaptoetanol. O gel separador foi preparado conforme a Tabela 2: 

 

Tabela 2 – Composição do gel separador 

 

 

 

 

 

 

 

Foi aplicada uma fina camada de N-butanol 50% (v/v) sobre o gel separador para 

evitar entrada de ar e nivelar o gel, sendo retirado antes de aplicar o gel empilhador. Para o 

gel empilhador foram utilizados os reagentes listados na Tabela 3: 

 

Tabela 3 – Composição do gel empilhador 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.1 Preparo das amostras 

 

Após a polimerização do gel, o pente foi retirado e ao poço do gel foi adicionado o 

tampão da amostra desnaturante Tris/HCl 0,06 M pH 6,8, 2% de SDS, 10% glicerol (p/v) e 

0,025% de azul de bromofenol. 

O marcador de massa molecular PageRulerTM Plus Prestained Protein Ladder 

(ThermoFischer Scientific) que possui uma mistura de dez proteínas com pesos moleculares 

variando de 10 kDa  a 250 kDa foi utilizado. 

Composição do gel separador mL 
 

H2O destilada 
 

3,35 
Solução de acrilamida 30% (p/v) 4,0 
Tris/HCL 1,5 M (pH 8.6) 2,5 
TEMED* 0,015 
APS 10 % (p/v)** 0,050 

*N,N,N,N-Tetrametiletilenodiamina,**Persulfato de amônia 

Composição do gel empilhador mL 
 

H2O destilada 
 

2,0 
Solução de acrilamida 30% (p/v) 0,65 
Tris/HCL 1,5 M (pH 6.8) 1,25 
TEMED* 0,008 
APS 10 % (p/v)** 0,020 

*N,N,N,N-Tetrametiletilenodiamina,**Persulfato de amônia 
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4.7.2 Condições da corrida eletroforética 

 

Uma solução de Tris/HCl 0,025 M, pH 8,3, contendo glicina 0,192 M e 0,1% de SDS 

foi utilizada como tampão de tanque durante a eletroforese em gel de poliacrilamida, em 

condições desnaturantes. A corrida foi conduzida a temperatura ambiente, com voltagem 

constante de 100 V, usando o equipamento de Eletroforese - Modelo Power Supply (Loccus 

Tecnologia). 

 

4.7.3 Coloração do gel de eletroforese 

 

As proteínas presentes nos géis foram reveladas com Azul brilhante de Coomassie R-

250 conforme procedimento descrito por Blum, Beier e Gross (1987). Após a corrida 

eletroforética, o gel foi colocado em solução fixadora (50% de metanol, 12% de ácido acético 

glacial e 38% de água destilada). Posteriormente foi lavado por 1 minuto com solução de 

tiossulfato de sódio 0,02% (p/v), sendo logo depois lavado com água destilada por 20 

segundos por três vezes e finalmente o gel foi incubado em solução reveladora (carbonato de 

sódio 4%, 1 mL da solução de tiossulfato de sódio 0,02% e 25 μL de formaldeído 37%), até 

visualização das bandas proteicas. Foi adicionado 3 mL de ácido acético glacial para 

interromper a reação.  

 

4.7.4 Coloração da enzima  

 

A atividade da peroxidase no gel foi verificada usando 3,3 Diaminobenzidina (DAB) 

(Sigma, USA), seguindo as instruções determinadas por Dorigan, Agnesini e Silva (2018). A 

solução estoque DAB foi preparada usando 0,2 g de DAB e 20 mL de Tampão Tris HCL 50 

mM (6,06 g  de Tris, 500 μL de Tween 20 e 1000 mL de H2O destilada q.s.p), pH 7,6. A 

solução de uso foi preparada adicionando 6,0 mL de tampão diluente TRIS HCl 50 mM 

(pH 7,6) e 2,0 μL de H2O2 em 250 μL da solução estoque (DAB). Após a corrida 

eletroforética, o gel foi coberto com a solução preparada anteriormente e incubado a 

temperatura ambiente, no escuro, por 30 minutos. Em seguida o gel foi fotografado em 

fotodocumentador.  
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4.8 Efeito do pH e temperatura na atividade da peroxidase de abobrinha 

 

O pH ótimo foi determinado variando-se o pH das soluções tampão de 4,0 a 9,0 com 

intervalo de uma unidade de pH. Foi usado o tampão citrato 0,1 mol L-1 (pH 4,0 e 5,0); 

tampão fosfato 0,1 mol L-1 (pH 6,0; 7,0 e 8,0) e tampão TRIS-HCl (pH 9,0). Um medidor de 

pH digital modelo Mpa-210 foi utilizado para medir o pH dos tampões. O ensaio foi realizado 

conforme metodologia descrita por Zeraik et al. (2008) com modificações. Em uma alíquota 

contendo 1,0 mL de solução tampão (pH variando de 4,0 a 9,0) foram adicionados 1,0 mL de 

guaiacol 15,0 mmol L-1 e 1,0 mL de peróxido de hidrogênio 3 mmol L-1. Após a 

homogeneização dessa solução, adicionou-se 50 μL da enzima após purificação. Depois de 2 

minutos de reação a 25 °C, a absorbância do tetraguaiacol formado foi medida a 470 nm 

(Biospectro, modelo SP-22). Foram realizados controles (brancos) do substrato e da enzima. 

Para a determinação da temperatura ótima de atividade da peroxidase, a mistura 

reacional foi incubada a 30 °C, 40 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C e 80 °C por 2 minutos em solução 

tampão fosfato 0,1 mol L-1 (pH 7,0). O ensaio foi realizado conforme descrito no ítem 4.5. As 

análises foram feitas em triplicata usando a solução da enzima após a cromatografia de 

exclusão em gel. 

 

4.9 Efeito do pH e temperatura na estabilidade da  peroxidase de abobrinha 

 

A determinação do pH e da temperatura de estabilidade da enzima foi realizada com a 

solução da enzima após cromatografia de exclusão em gel de acordo com a metodologia 

descrita por Silva (2011), com modificações. A estabilidade térmica da peroxidase foi 

avaliada incubando-se a enzima por 30 minutos, nas temperaturas de 30 °C, 40 °C, 50 °C, 60 

°C, 70 °C e 80 °C, em pH 7,0. Após o tratamento térmico, as amostras foram resfriadas em 

banho de gelo por 2 minutos e a atividade residual foi determinada conforme ítem 4.5. Como 

controle, as atividades da amostra purificada após a realização do tratamento térmico foram 

determinadas. Foram feitas três repetições para cada tratamento.  

Para a determinação do pH em que a enzima é mais estável as misturas reacionais 

contendo a enzima e soluções tampão variando o pH de 4,0 a 9,0 foram incubadas por 30 

minutos na temperatura de maior estabilidade determinada anteriormente. A atividade residual 

foi determinada conforme ítem 4.3. Como controle a atividade da enzima após purificação foi 

determinada em pH 7,0. Foram feitas três repetições para cada tratamento. As atividades 



38 
 

 

máximas detectadas nos testes de determinação do pH e da temperatura de estabilidade foram 

definidas como 100 % de estabilidade. 

 

4.10 Determinação da constante de Michaelis-Menten (km) e da velocidade máxima (V 
máx) 
 

A determinação da constante de Michaelis-Menten (Km) e da velocidade máxima 

(Vmax) foi realizada conforme o método utilizado por Singh et al. (2017). Para obtenção dos 

valores de Km e Vmax, os ensaios de atividade enzimática foram realizados como descrito no 

item 4.5, usando o guaiacol e o peróxido de hidrogênio como substratos. 

Para determinar os valores de Km e Vmax utilizando Guaiacol como substrato foi 

adicionado em cada tubo de ensaio 1,0 mL de solução tampão fosfato de potássio 0,1 mol L-1 

(pH 7,0); 1,0 mL de guaiacol em diferentes concentrações (5,0; 7,0; 9,0; 11,0; 13,0; 15,0; 

17,0; 19,0 e 21,0 mM) e 1,0 mL de peróxido de hidrogênio 3 mmol L-1. Após a 

homogeneização dessa solução, a reação foi iniciada adicionando 50 µL da solução da enzima 

peroxidase após purificação, resultando em um volume final de 3,5 ml.  

Para o Peróxido de Hidrogênio foram utilizados 1,0 mL de solução tampão fosfato de 

potássio 0,1 mol L-1 (pH 7,0); 1,0 mL de guaiacol 15,0 mmol L-1 e 1,0 mL de peróxido de 

hidrogênio nas concentrações de 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0 e 6,0 mM. Após a 

homogeneização dessa solução, foi adicionado 50 μL da solução da enzima peroxidase após 

purificação.  

Após 2 minutos de reação a 30 °C, a absorbância foi medida a 470 nm. Foram 

realizados controles (brancos) do substrato e da enzima. Os valores de Km e Vmáx para o 

guaiacol e o peróxido de hidrogênio foram calculados pela curva de 1/v0 versus 1/[S] de 

acordo com o método de Lineweaver e Burk, (1934), sendo v0 a velocidade inicial da reação e 

[S] a concentração do substrato.  

A constante catalítica (kcat) corresponde ao número máximo de moléculas de substrato, 

que são convertidas em produto, por unidade de tempo, por sítio catalítico, quando a enzima 

se encontra saturada com o substrato. O poder catalítico é calculado pela razão da velocidade 

máxima e a constante de Michaelis-Menten (Vmáx / Km), e é um parâmetro utilizado para 

encontrar o substrato mais eficiente. Sendo que, quanto maior a afinidade, menor o Km e 

maior a razão Vmáx / Km (Doğan et al., 2007). 
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4.11 Efeito de compostos e solventes orgânicos na atividade da peroxidase de abobrinha 

 

O efeito de compostos e solventes foi realizado conforme Elsayed et al., (2018), com 

modificações. Para avaliar o efeito de metais e alguns compostos na atividade da peroxidase 

de abobrinha os reagentes CaCl2, CoCl2.6H2O, FeCl3.6H2O, CuSO4.5H2O, MnSO4.H2O, 

HgCl2, NiCl2.6H2O, NaN3, EDTA.2H2O nas concentrações de 1 mM, 5 mM e 10 mM foram 

pré-incubados, separadamente, com a solução da enzima após purificação, à 25 ºC, por 15 

minutos. O efeito dos solventes metanol (Sigma-Aldrich, 99,8% v/v) etanol (Proquimios, 

99,5% v/v), acetona (Sigma-Aldrich, 99,5% v/v) e DMSO (Sigma-Aldrich, 99,9% v/v) foram 

avaliados a uma concentração de 5%, 10% e 15% (v/v). 

A mistura reacional foi formada adicionando 50 μL de amostra enzimática a 50 μL de 

solução de cada composto supracitado. A atividade enzimática foi determinada conforme o 

ítem 4.5. O controle de cada reação foi feito adicionando 50 μL de solução tampão fosfato de 

potássio 0,1 mol L-1 (pH 7,0) à amostra enzimática sem os respectivos compostos, sendo 

considerada como 100 % a atividade encontrada.  

  

4.12 Análise dos dados 

 

Os resultados foram apresentados como média ± desvio padrão das triplicatas, em 

planilhas eletrônicas. A análise estatística dos dados obtidos foi realizada usando o software 

GraphPad Prism 8.0. Foi feita análise de variância (ANOVA), seguida pelo teste de Tukey. 

As diferenças foram consideradas significativas para p < 0,05.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 Purificação da peroxidase de abobrinha (Cucurbita pepo) 
 

A presença da enzima peroxidase obtida dos extratos brutos da abobrinha foi 

confirmada pela análise de atividade enzimática. Posteriormente, foi realizada a purificação 

dos extratos. Na Tabela 4 estão descritos os resultados de atividade enzimática da peroxidase, 

concentração de proteína, atividade específica e rendimento nos extratos brutos e em cada 

etapa de purificação dos extratos obtidos da casca e do fruto da abobrinha (Cucurbita pepo). 

O extrato bruto da casca (EBC) da abobrinha apresentou atividade enzimática de 4,197 

U.mL-1; 3,233 mg.mL-1 de proteína e 1,298 U.mg-1 de atividade específica. Já o extrato bruto 

do fruto (EBF) da abobrinha apresentou atividade enzimática de 1,582 U. mL-1; 2,015 mg. 

mL-1 de proteínas e 0,785 U.mg-1 de atividade específica. Portanto, os valores de atividade 

total, concentração de proteína e atividade específica nos EBC e EBF foram estatisticamente 

diferentes, sendo superiores para o EBC. 

Em estudo realizado por Silva (2011), com diferentes extratos brutos de tecidos de 

abobrinha (Cucurbita pepo), utilizando guaiacol como substrato e mantendo a reação por 5 

minutos a 30 °C, também foi verificado uma maior atividade enzimática na casca da 

abobrinha (1,253 ± 0,05 U.mL-1) em comparação aos extratos obtidos do fruto e das 

folhas.Chiong et al. (2016), ao verificarem a atividade peroxidásica do fruto de bucha de 

purga (Luffa acutangula), utilizando o guaiacol (15 mmol.L-1) como substrato e mantendo a 

reação por 3 minutos a 25 °C, constataram atividade de 0,355 ± 0,018 U.mL-1 nos extratos 

brutos de L. acutangula. Yadav; Yadav e Yadav (2011), verificaram atividade peroxidásica de 

180 U.mL-1 no extrato bruto de bucha (Luffa aegyptiaca), ao utilizar o guaiacol (5 mM) como 

substrato durante 10 minutos de reação a 30 °C.  

Barragán et al. (2013), ao verificarem a atividade enzimática da peroxidase extraída do 

pepino (Cucumis sativus) e do chuchu chileno (Sechium edule), utilizando o guaiacol (20 

mM) como substrato e conservando a reação por 2 minutos a 25 °C, constataram atividade de 

12,40 U.mL-1 e 27,20 U.mL-1, respectivamente. Ribeiro et al. (2013), constataram atividade 

peroxidásica de 2029,8 U.mL-1 para o extrato bruto de abobrinha (Cucurbita pepo L.), 

utilizando guaiacol (0,05 mol L-1) como substrato, sustentando a reação por 2 minutos a 25 

°C.  
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Tabela 4 – Etapas de purificação da peroxidase extraída da casca e do fruto da abobrinha (Cucurbita pepo) 

A Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes na coluna diferem entre si; a Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na mesma linha diferem entre si (p<0,05). 

 

 

Etapas 
 

Atividade total  

(U.mL-1) 

 

Proteína total  

(mg.mL-1) 

 

Atividade específica  

(U.mg-1) 

 

Fator de 

purificação 

(vezes) 

 

Rendimento (%) 

 

Extrato Bruto 

 

Casca 

4,197 ± 0,09Aa 

Fruto 

1,582 ± 0,03Ab 

Casca 

3,233 ± 0,00Aa 

Fruto 

2,015 ± 0,00Ab 

Casca 

1,298 ± 0,03Aa 

Fruto 

0,785 ± 0,01Ab 

Casca 

1,00Aa 

Fruto 

1,00Aa 

Casca 

100,00Aa 

Fruto 

100,00Aa 

 

Precipitação 

Sulfato Amônio 

 

3,829 ± 0,05Ba 

 

0,818 ± 0,03Bb 

 

2,496 ± 0,00Ba 

 

0,650 ± 0,00Bb 

 

1,534 ± 0,02Aa 

 

1,258 ± 0,04Ba 

 

1,18Aa 

 

1,60Bb 

 

91,23Ba 

 

51,71Bb 

 

Cromatografia 

Exclusão 

molecular 

(Sephadex G-25) 

 

2,644 ± 0,07Ca 

 

0,757 ± 0,01Bb 

 

0,238 ± 0,00Ca 

 

0,237 ± 0,00Ca 

 

11,109 ± 0,03Ba 

 

3,194 ± 0,06Cb 

 

8,56Ba 

 

4,07Cb 

 

62,99Ca 

 

47,85Cb 
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Neste estudo, os EBC e EBF apresentaram maior atividade peroxidásica comparado ao 

extrato de bucha de purga, no entanto, apresentaram menor atividade comparada aos extratos 

de pepino, chuchu chileno e bucha. Observa-se que esses vegetais pertencem a mesma 

família, porém, as condições de ensaio, como tempo de incubação, concentração de substrato 

e temperatura podem ter influenciado na atividade enzimática.  

A concentração de proteína, tanto no EBC quanto no EBF da abobrinha foi superior ao 

encontrado por Ribeiro et al. (2013), que constataram concentração proteica de 0,55 ± 0,06 

mg.mL-1 no extrato bruto do fruto de abobrinha. Fatibello-Filho e Vieira (2002) também 

investigaram o extrato bruto do fruto da abobrinha e constataram concentração de proteínas de 

0,49 mg.mL-1, sendo também inferior à concentração de proteína verificada neste estudo. 

Koksal et al. (2012), investigando o extrato bruto de abóbora (Cucurbita moschata L.), 

também verificaram concentração de proteína de 0,804 mg. mL-1, inferior ao encontrado para 

o EBC e o EBF. Vinueza Galárraga (2012) também constatou concentração de proteína de 

0,290 mg mL-1 para o extrato da casca de chuchu (Sechium edule L.), inferior a encontrada 

neste estudo. Não foi encontrado na literatura relatos sobre a concentração de proteínas no 

extrato bruto obtido da casca da abobrinha.  

Fatibello-Filho e Vieira (2002) investigaram a atividade específica da peroxidase nos 

extratos brutos de vegetais como a batata doce, inhame, pêssego, mandioca, nabo, rabanete, 

alcachofra e abobrinha, onde verificaram que o extrato bruto da abobrinha exibiu maior 

atividade específica (13727 U.mg-1) dentre os vegetais investigados, provando ser uma rica 

fonte de peroxidase. Segundo Vieira e Fatibello-Filho (1998), a atividade específica do 

extrato bruto da abobrinha foi cerca de 35% maior do que a obtida para o extrato bruto da 

HRP. Villegas-Rosas et al. (2003), investigando o extrato de chuchu chileno (Sechium edule), 

constatou atividade específica de 5,90 U.mg-1, sendo superior ao encontrado para o EBC e o 

EBF. 

Os valores de atividade total e concentração de proteínas no extrato da casca da 

abobrinha precipitado com sulfato de amônio (EP1C) e no extrato do fruto da abobrinha 

precipitado com sulfato de amônio (EP1F) foram estatisticamente diferentes, sendo superiores 

para o EP1C. Já os valores de atividade específica para EP1C e EP1F, foram estatisticamente 

semelhantes. Akhtar; Khan; Husain (2005) verificaram atividade específica de 99,0 U.mg 

para o extrato precipitado de melão amargo (Momordica charantia), sendo superior ao 

encontrado neste estudo. Nesta etapa, o rendimento obtido no EP1C (91,23%) e no EP1F 

(51,77%) foi superior ao rendimento do extrato de abóbora (Cucurbita moschata L.) (18%), 

verificado por Koksal et al. (2012). 
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Não foram encontrados na literatura estudos sobre purificação por cromatografia de 

exclusão em gel para o extrato obtido de abobrinha e para os extratos obtidos de outros 

vegetais da família Cucurbitácea, não sendo possível comparar os resultados encontrados 

neste estudo. Como foi observado maior atividade no extrato da casca da abobrinha purificado 

por cromatografia de exclusão molecular (EP2C) em relação ao extrato do fruto da abobrinha 

purificado por cromatografia de exclusão molecular (EP2F) todos os ensaios de caracterização 

subsequentes foram realizados utilizando somente o extrato purificado da casca da abobrinha 

(EP2C). 
 

5.1.1 Massa molecular da peroxidase de abobrinha 

 

A massa molecular da peroxidase do EP2C foi analisada por eletroforese em gel de 

poliacrilamida SDS-PAGE após a cromatografia de filtração em gel, conforme mostrado na 

Figura 7. Duas bandas com massas moleculares estimados em 50 kDa e 60 kDa foram 

visualizadas no gel, sugerindo a presença de subunidades de enzimas ou isoenzimas no 

extrato enzimático purificado.  

Por outro lado, uma terceira banda com massa molecular entre 10 kDa e 15 kDa 

também foi observada no gel. No entanto, esta banda apresentou peso molecular inferior à 

faixa de peso molecular relatado para as peroxidases de plantas. De acordo com Al-Senaidy e 

Ismael (2011), Al-Bagmi et al. (2018) e Tao et al. (2018) grande parte dos pesos moleculares 

das subunidades de peroxidases de plantas variam de 30 kDa a 60 kDa. Portanto, esta banda 

não foi considerada como possível isoenzima da peroxidase.   

Segundo Tayefi-Nasrabadi et al. (2011) o sistema de peroxidase de plantas superiores 

existe em múltiplas isoformas que são reguladas pelo desenvolvimento da planta e são 

reativas em resposta a estímulos exógenos sofridos pela planta. Koksal et al. (2012) 

constataram que a peroxidase obtida da abóbora (Cucurbita moschata Lam. Poiret) 

apresentou peso molecular de 85 kDa. Battistuzzi et al. (2004) verificaram a presença de uma 

única banda para o pepino (Cucumis sativus), com massa molecular de 34 kDa.   

Segundo Tao et al. (2018), graças às diferenças genéticas existentes nas sequências de 

aminoácidos, uma única planta pode conter várias isoenzimas de peroxidase com ampla faixa 

de pesos moleculares. Ainda de acordo com Al-Bagmi et al. (2018), estas diferenças genéticas 

verificadas estão relacionadas a fatores pós-traducionais e alterações na cadeia polipeptídica, 

envolvendo número e composição de cadeias de glicano presentes nas peroxidases de origem 

vegetal. 
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Figura 7 – Eletroforese em gel SDS-poliacrilamida da peroxidase purificada de 

abobrinha (Cucurbita pepo) 

.  

SDS-PAGE. (1) marcador de peso molecular de proteína; (2) 
peroxidase de Cucurbita pepo purificada. A banda de atividade 
enzimática do EP2C foi detectada por coloração com DAB e 
Н2О2 em tampão Tris HCl, pH 7,5. O marcador de peso 
molecular foi corado com Azul brilhante de Comassie R250. 

 

5.2 Cinética enzimática  
 

As características cinéticas da peroxidase foram verificadas somente no extrato da 

casca da abobrinha após purificação por cromatografia de exclusão em gel (EP2C). O efeito 

do pH e da temperatura na atividade e na estabilidade da peroxidase, a determinação da 

constante de Michaelis-Menten (Km) e da velocidade máxima (Vmáx) da enzima para o 

guaiacol e o peróxido de hidrogênio e também o efeito da presença de íons metálicos e 

solventes orgânicos na atividade da enzima foram avaliados. 
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5.2.1 Efeito do pH sobre a atividade da peroxidase de abobrinha 

 

Os resultados dos ensaios referentes ao efeito do pH na atividade da peroxidase da 

casca de abobrinha estão expressos na figura 8. De acordo com os resultados obtidos, a 

peroxidase apresentou atividade ótima na faixa de pH de 7,0 a 8,0. Em pH ácido (4,0 e 5,0) a 

enzima mostrou atividade relativa de 54,87% e 68,64% do total de atividade, respectivamente. 

Em pH alcalino (pH 9,0), a atividade relativa foi de 52,44%, evidenciando que a atividade 

peroxidásica foi mantida acima de 50%. O mesmo foi relatado por Yadav; Yadav e Yadav 

(2011) para a peroxidase de luffa (Luffa aegyptiaca), onde apresentou mais que 50% da 

atividade máxima na faixa de pH de 4,0 a 9,5.     

Figura 8 – Efeito do pH sobre a atividade da peroxidase de abobrinha 

 

Cada ponto representa a média da triplicata ± desvio padrão. Médias com letras 
diferentes indicam diferença estatisticamente significativa (p < 0,05) pelo teste de 
Tukey. Os ensaios foram realizados utilizando tampão citrato 0,1 mol L-1 (pH 4,0 e 
5,0); tampão fosfato 0,1 mol L-1 (pH 6,0; 7,0 e 8,0) e tampão TRIS-HCl (pH 9,0). 
As dosagens foram feitas na temperatura de 25° C. 

 

De acordo com Šekuljica et al. (2016), essa redução na atividade da enzima em pH 

ácido pode ocorrer devido a alterações conformacionais nas moléculas enzimáticas 

provocadas pela acidez, ocasionando o rompimento da ligação do hidrogênio em torno do 

heme provocando a liberação do heme da cavidade proteica e perda da atividade catalítica. 

Condizente à faixa de pH ótimo observado neste estudo, foi encontrado um pH ótimo 

de 7,0 para a HRP (CARDOSO, 2016; VINEH et al., 2018). Bilal et al. (2016) também 

observaram que a reação de oxidação do substrato da HRP no seu estado livre, ocorreu a um 
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valor de pH ótimo de 7,0 e em pH ácido (entre 4,0 e 5,0), a atividade da HRP apresentou-se 

baixa.  

No nosso estudo, foi possível observar uma queda de aproximadamente 48% na 

atividade da peroxidase de abobrinha em pH 9,0. Fatima; Husain; Khan (2007) também 

constataram perda significativa da atividade catalítica de HRP em pH 8,0; 9,0 e 10,0. Segundo 

Lamikanra e Watson (2000), o pH ótimo para a atividade da peroxidase depende da fonte 

enzimática, podendo variar de 1,8 a 8,5. Essa variação de pH ótimo da peroxidase está 

geralmente associada com a presença de várias isoenzimas com valores distintos de pH 

ótimos. 

 A peroxidase extraída de Luffa aegyptiaca teve pH ótimo de 6,5 (YADAV; YADAV; 

YADAV, 2011); enquanto a peroxidase extraída de melão amargo (Momordica charantia) 

apresentou pH ótimo igual a 6,0 (FATIMA; HUSAIN; KHAN, 2007) e a peroxidase de melão 

cantaloupe (Cucumis melo L) teve pH ótimo na faixa de 5,5 a 7,5 (LAMIKANRA; WATSON, 

2000). Os resultados encontrados por esses autores são divergentes dos resultados verificados 

neste estudo. No entanto, os resultados deste estudo se assemelham aos resultados 

encontrados para a peroxidase de abóbora (Cucurbita moschata Lam. Poiret) que apresentou 

pH ótimo de 7,2 (KOKSAL et al., 2012); extrato de Luffa acutangula que demonstrou maior 

atividade em pH 7,0 (CHIONG et al., 2016); extrato do fruto de abobrinha (Cucurbita pepo) 

com valor de pH ótimo de 7,0 (VIEIRA; FATIBELLO-FILHO, 1998) e HRP, que apresentou 

atividade ótima em pH 7,0 (CARDOSO, 2016; BILAL et al., 2016; VINEH et al., 2018). 

  

5.2.2 Efeito da temperatura sobre a atividade da peroxidase de abobrinha 

 

Os resultados referentes ao efeito da temperatura na atividade enzimática da 

peroxidase purificada das cascas de abobrinha foram apresentados na Figura 9. A peroxidase 

das cascas de abobrinha apresentou temperatura ótima a 30 ºC. Foi observada uma queda na 

atividade enzimática com o aumento da temperatura. Acima de 30 °C a atividade da enzima 

sofreu um decréscimo de aproximadamente 10% de sua atividade total, apresentando 90% de 

atividade a 40 °C. A 60° C a enzima exibiu cerca de 68% de sua atividade, sofrendo uma 

redução abrupta de aproximadamente 90% e 92% de sua atividade total a 70 °C e 80 °C.   

As enzimas possuem uma temperatura ideal para sua atuação, sendo que acima do 

ideal a enzima pode sofrer desnaturação e perder sua atividade. Os efeitos da temperatura 

sobre a atividade enzimática são bem complexos, pois podem ser vistos como duas forças que 
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atuam simultaneamente, porém em direções opostas. Com o aumento da temperatura, a taxa 

de movimento molecular e a taxa de reação também aumentam, mas, ao mesmo tempo, pode 

ocorrer uma inativação progressiva causada pela desnaturação da proteína enzimática. 

Portanto, a temperatura à qual ocorre a desnaturação varia de uma enzima para outra e 

normalmente, começa a se tornar notável acima de 40 °C (ROBINSON, 2015).  

Figura 9 – Efeito da temperatura sobre a atividade da peroxidase de abobrinha 

 

Cada ponto representa a média da triplicata ± desvio padrão. Médias com letras 
diferentes indicam diferença estatisticamente significativa (p < 0,05) pelo teste de 
Tukey. Os ensaios foram realizados adicionando 50 μL de EP2C em solução 
contendo tampão fosfato 0,1 mol L-1 (pH 7,0), guaiacol 15,0 mmol L-1 e H2O2 3 
mmol L-1. As dosagens foram feitas na faixa de temperatura de 30 °C a 80 °C 
durante 2 minutos. A atividade expressa a 30 °C foi tomada como controle (100%) 
para o cálculo da atividade percentual. 

  

 Vieira e Fatibello-Filho (1998) verificaram que o extrato do fruto da abobrinha exibiu 

maior atividade na faixa de 25 °C a 45 °C, e após 45 °C houve um declínio gradual da sua 

atividade, sendo que entre 45°C e 65 ° C a enzima sofreu inativação térmica. De acordo com 

Neves; Vieira e Silva (2012), a peroxidase existente na abobrinha apresenta resistência à 

inativação, porém, é sensível às mudanças de temperatura. 

A peroxidase contida no suco de Luffa aegyptiaca teve atividade ótima de 22 °C 

(YADAV; YADAV; YADAV, 2011); enquanto a peroxidase extraída de melão amargo 

(Momordica charantia) apresentou temperatura ótima a 40 °C (FATIMA; HUSAIN; KHAN, 

2007). A peroxidase de melão cantaloupe (Cucumis melo L) teve temperatura ótima 

determinada na faixa de 50 °C a 55 °C (LAMIKANRA; WATSON, 2000). Já a peroxidase 

obtida de abóbora (Cucurbita moschata Lam. Poiret) apresentou temperatura ótima em 50 °C 
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(KOKSAL et al., 2012). Os resultados encontrados por esses autores diferem dos resultados 

verificados neste estudo. De acordo com Lamikanra e Watson (2000), diferentes cultivares 

utilizadas pode contribuir para a divergência de respostas das enzimas à temperatura. 

Em conformidade com este estudo, Bilal et al., (2016), constatou temperatura ótima de 

30 °C para a HRP livre, e à medida que a temperatura aumentava, as atividades catalíticas da 

HRP livre começavam a diminuir, perdendo completamente sua atividade a 80 °C após 60 

minutos.  

 

5.2.3 Efeito da temperatura de estabilidade sobre a atividade da peroxidase de abobrinha 

 

           Os resultados dos ensaios de termoestabilidade do EP2C estão expressos na figura 10. 

Avaliando o efeito da temperatura sobre a estabilidade da peroxidase de abobrinha foi 

verificado atividade máxima dessa enzima a 30 °C. Em temperaturas acima de 30 °C a enzima 

apresentou diminuição crescente na atividade, exibindo menos da metade de sua atividade 

total (36,33%) a 40 °C. Nesta temperatura pode estar ocorrendo desnaturação proteica, já que 

nas temperaturas de 50 °C, 60 °C, 70 °C e 80 °C a atividade reduziu significativamente, 

apresentando 11,65%, 5,82%, 2,93% e 2,05% de sua atividade total, respectivamente. 

Portanto a enzima demonstrou redução significativa da atividade após 30 °C.  

Os achados deste estudo podem ser confirmados por outros estudos, uma vez que, ao 

aumentar a temperatura acima de 50 °C a atividade da peroxidase cai acentuadamente. Al-

Bagmi et al. (2018), constataram perda da atividade da HRP devido à sua desnaturação a 75 

°C, durante 60 minutos de incubação. Vineh et al. (2018), incubando a HRP livre (pH 7,0) em 

temperaturas de 30 °C, 40 °C e 50 °C por um período de 0 a 120 minutos, também verificou 

perda da atividade da HRP quando a temperatura de incubação foi realizada a 40 °C.  

Os resultados deste estudo também corroboram com os achados no estudo realizado 

por Sun et al. (2017), que constataram que a HRP livre manteve uma atividade estável em 

temperatura na faixa de 20 a 30 °C. Mohamed et al. (2017) também verificaram maior 

termoestabilidade da HRP livre quando incubada a 30 ºC. Lamikanra e Watson (2000) 

também constataram a temperatura de estabilidade da peroxidase obtida do melão cantaloupe 

(Cucumis melo L) em 30 °C, sendo que mais de 90% da atividade dessa enzima foi perdida 

em temperatura de 80 °C durante 5 minutos.  
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Figura 10 – Efeito da temperatura sobre a estabilidade da peroxidase de abobrinha 

 

 

Cada ponto representa a média da triplicata ± desvio padrão. Médias com letras 
diferentes indicam diferença estatisticamente significativa (p < 0,05) pelo teste de 
Tukey. Os ensaios foram realizados adicionando 50 μL de EP2C em solução 
contendo tampão fosfato 0,1 mol L-1 (pH 7,0), guaiacol 15,0 mmol L-1 e H2O2 3 
mmol L-1. As dosagens foram feitas na faixa de temperatura de 30 °C a 80 °C 
durante 30 minutos. A atividade expressa a 30 °C foi tomada como controle (100%) 
para o cálculo da atividade percentual. 

 

Entretanto, Koksal et al., 2012, constataram temperatura de estabilidade de peroxidase 

de abóbora (Cucurbita moschata Lam. Poiret) a 40 °C. Essa variação da estabilidade térmica 

pode estar relacionada com as condições de ensaio utilizadas, como tempo de incubação, pH 

entre outros. As diferenças na resistência térmica das enzimas variam consideravelmente com 

a fonte vegetal utilizada (NEVES; VIEIRA e SILVA, 2012). 

 

5.2.4 Efeito do pH sobre a estabilidade da peroxidase de abobrinha 

 

Os resultados dos ensaios de estabilidade da peroxidase de abobrinha referente ao pH 

do meio estão expressos na Figura 11. Avaliando o efeito do pH sobre a estabilidade da 

peroxidase de abobrinha foi verificado atividade máxima dessa enzima na faixa de pH entre 

6,0 e 8,0. Em pH ácido (4,0 e 5,0) a enzima exibiu 60,84% e 67,61% de atividade, 

respectivamente, o que corresponde a uma perda de 39,16% e 32,39%, respectivamente, de 

sua atividade total. Enquanto que em pH alcalino (9,0) houve redução de 31,61% da atividade 

total da enzima.  
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Figura 11 – Efeitos do pH sobre a estabilidade da peroxidase de abobrinha 

 

Cada ponto representa a média da triplicata ± desvio padrão. Médias com a mesma 
letra indicam que não há diferença significativa entre si (p < 0,05) pelo teste de 
Tukey. Os ensaios foram realizados utilizando 50 μL de EP2C em solução 
contendo tampão fosfato 0,1 mol L-1 (pH 7,0), guaiacol 15,0 mmol L-1 e H2O2 3 
mmol L-1. Os ensaios foram realizados utilizando tampão citrato 0,1 mol L-1 (pH 
4,0 e 5,0); tampão fosfato 0,1 mol L-1 (pH 6,0; 7,0 e 8,0) e tampão TRIS-HCl (pH 
9,0). As dosagens foram feitas a 30 °C durante 30 minutos. A atividade expressa 
em pH 7,0 foi tomada como controle (100 %) para o cálculo da atividade 
percentual. 

 

Muenchen (2017) determinou o efeito do pH sobre a estabilidade da peroxidase do 

extrato bruto de abobrinha e constatou que entre as condições de extrações testadas (pH 7,0; 

6,5 e 6,0), a realizada em pH 7,0, exibiu a melhor estabilidade, mantendo-se 

aproximadamente 80% de atividade residual após 70 dias de armazenamento. Al-Bagmi et al. 

(2018) determinando o efeito do pH sobre a estabilidade da HRP encontrou maior atividade 

na faixa de pH entre 5,0 e 7,0.  

Lamikanra e Watson (2000) também constataram uma faixa de pH de 6 a 7 para 

peroxidase obtida do melão cantaloupe (Cucumis melo L). Enquanto Koksal et al. (2012) 

monitorando a atividade enzimática da peroxidase obtida de abóbora (Cucurbita moschata 

Lam. Poiret), utilizando três tampões diferentes por 10 dias, verificaram que a enzima era 

mais estável em uma faixa de pH entre 8 e 9. Neste estudo a peroxidase de abobrinha se 

apresentou estável em pH levemente ácido, pH neutro e pH levemente básico. A utilização do 

pH abaixo ou acima do pH ótimo pode afetar a formação do complexo enzima-substrato, e à 

medida que ocorre um aumento nos valores de pH pode provocar uma desnaturação 

irreversível da enzima (BILAL et al., 2016).  
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5.2.5 Determinação da constante de Michaelis-Menten (Km) e da velocidade máxima (Vmáx) 

da peroxidase de abobrinha  

 

O efeito de diferentes concentrações de H2O2 na atividade da peroxidase de abobrinha 

foram apresentados na Figura 7 e na Tabela 5. O Km obtido utilizando o H2O2 foi de 4,76 mM 

e a Vmax foi igual a 9,85 U.mL-1. O valor de Km obtido com H2O2 neste estudo foi superior ao 

Km encontrado por Barragán et al. (2013) para a peroxidase de pepino (Cucumis sativus) 

(0,935 mM), utilizando H2O2 em faixas de concentração entre 2 a 30 mM. Yadav et al.  (2011) 

utilizando H2O2 em diferentes concentrações (0 a 1,5 mM) e mantendo a concentração de 

guaiacol, verificaram um Km de 0,2 mM para a peroxidase de bucha (Luffa aegyptiaca). O 

valor de Km obtido com H2O2 neste estudo foi inferior ao encontrado por Aneesh; Vusa e 

Berchmans (2017), que verificaram um valor de Km de 7,8 mM para a HRP, utilizando H2O2 

em diferentes concentrações e mantendo a concentração de TMB. 

 

Figura 7 – Efeito de diferentes concentrações de H2O2 na velocidade da reação 

catalisada pela peroxidase da abobrinha.  

 

Atividade da peroxidase da casca da abobrinha na presença de diferentes 
concentrações do H2O2  (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0 mM) com o guaiacol 
como substrato fixo. Cada ponto representa a média da triplicata. O gráfico de 
Lineweaver – Burk foi gerado plotando 1 / velocidade vs. 1 / substrato. 
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 O efeito de diferentes concentrações de guaiacol na atividade da peroxidase de 

abobrinha foram apresentados na Figura 8 e na Tabela 5. Utilizado o guaiacol como substrato, 

os valores de Km e Vmax foram de 4,68 mM e 5,22 U.mL-1, respectivamente. Também foi 

verificado neste estudo que o Km obtido com guaiacol como substrato foi inferior ao Km 

encontrado por Barragán et al. (2013), para as peroxidases de pepino (Cucumis sativus) 

(13,477 mM) e Chuchu (Sechium edule) (6,321 mM), variando as concentrações de guaiacol 

(5 a 30 mM) e mantendo a concentração de H2O2. Koksal et al. (2012) encontrou um km de 

17,1 mM para a peroxidase de abóbora (Cucurbita moschata Lam. Poiret), utilizando cinco 

concentrações diferentes do substrato, enquanto a concentração de H2O2 foi constante. Santos 

et al. (2015) verificaram um valor de Km de 171,01 mM para a HRP, utilizando guaiacol em 

diferentes concentrações e mantendo a concentração de H2O2.  

 

Figura 8 – Efeito de diferentes concentrações de Guaiacol na velocidade da reação 

catalisada pela peroxidase da abobrinha. 

 

Atividade da peroxidase da casca da abobrinha na presença de diferentes 
concentrações de guaiacol (5,0; 7,0; 9,0; 11; 13; 15; 17; 19 e 21 mM) com 
concentração de H2O2 fixa. Cada ponto representa a média da triplicata. O gráfico de 
Lineweaver – Burk foi gerado plotando 1/velocidade vs. 1/substrato. 

 

Os resultados de km para H2O2 e guaiacol foram estatisticamente iguais sugerindo 

afinidade semelhante da peroxidase de abobrinha por estes compostos. A peroxidase de 

abobrinha apresentou ainda menor afinidade para o H2O2 do que as peroxidases de pepino e 

bucha, mas maior afinidade para H2O2 e guaiacol em comparação com a HRP.  
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A constante catalítica (Kcat) foi calculada e exposta na tabela 5. O Kcat para o H2O2 e 

para o Guaiacol foram estatisticamente semelhantes, apresentando 2,07 U.mM-1 e 1,12 U.mM-

1 respectivamente, confirmando afinidade dos compostos pela peroxidase de casca de 

abobrinha. Tao et al. (2018) obteve Kcat de 1,5 U.mM-1 para o Guaiacol, sendo este resultado 

semelhante ao obtido para o Guaiacol neste estudo. 

Tabela 5 – Constantes cinéticas de peroxidase obtida de Cucurbita pepo utilizando 
guaiacol e H2O2 como compostos 
 

Compostos Parâmetro cinético Peroxidase de 
Cucurbita pepo 

 

H2O2 

 

Km (mM) 

Vmax (U.mL-1) 

Kcat 

 

4,76A 

9,85B 

2,07D 

Guaiacol 

 

Km (mM) 

Vmax (U.mL-1) 

Kcat 

4,68A 

5,22C 

1,12D 
 

Médias com a mesma letra indicam que não há diferença significativa entre si (p < 
0,05) pelo teste de Tukey. A reação em 2,5 ml continha; guaiacol 15,0 mmol L-1 em 
diferentes concentrações, H2O2 3 mmol L-1, 50 µL da amostra peroxidásica e tampão 
fosfato de potássio 0,1 mol L-1, pH 7,0. No caso de H2O2, a reação em 2,5 mL 
continha diferentes concentrações de H2O2 3 mmol L-1, guaiacol 15,0 mmol L-1, 50 
µL da amostra peroxidásica e tampão fosfato de potássio 0,1 mol L-1, pH 7,0. 
Valores de Kcat relativos (U/mM) = Vmax/Km. 

 

5.3 Efeito dos íons metálicos na atividade da peroxidase de abobrinha 

 

A peroxidase purificada da casca de abobrinha foi testada na presença de íons 

metálicos, NaN3 e EDTA. De acordo com a Tabela 6 a peroxidase de abobrinha sofreu 

redução da atividade quando exposta aos compostos Co2+, Ni2+, Hg2+, NaN3 e EDTA. Porém, 

a enzima foi ativada pelo Mn2+ e Ca2+ nas concentrações de 1 mM e 5 mM e também foi 

estimulada proporcionalmente ao aumento da concentração de Cu2+ e Fe3+. Dentre os 

compostos testados na concentração de 1 mM, o íon Ca2+ foi o que mais ativou a enzima e nas 

concentrações de 5 mM e 10 mM, o íon Cu2+ foi o que estimulou mais a peroxidase de 

abobrinha.  

Segundo Domingos et al. (2005), esse aumento na atividade da peroxidase, induzida 

pela adição de Cu2+ indica que houve um aumento na oxidação de H2O2, reduzindo assim o 
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estresse oxidativo causado pelo metal. Segundo Mahmoudi et al. (2003), o Cu2+ possui 

afinidade de ligação diferente em relação aos outros íons metálicos, devido ao seu alto 

potencial iônico. 

Tabela 6 – Atividade residual da peroxidase de abobrinha submetida aos efeitos de 
diferentes íons metálicos 

Compostos químicos *Atividade Relativa (%) 

 1 mM 5 mM 10 mM 
 

Controle 

Co2+ 

Ni2+  

Mn2+  

Ca2+  

Cu2+  

Hg2+  

Fe3+ 

NaN3
** 

EDTA*** 

 

100,0Aa 

98,7Aa 

88,7Ba 

100,2Aa 

115.2Ca 

106,9Da 

88,6Ba 

105,9Da 

92,3Ea 

84,8Fa 

 

100,0Aa 

95,6Bb 

82,7Cb 

106,0Db 

102,9Eb 

115,9Fb 

88,1Ga 

114,2Fb 

87,8Gb 

82,4Cb 

 

100,0Aa 

95,6Bb 

82,7Cb 

98,5Ac 

99,7Ac 

125,8Dc 

85,3Eb 

118,4Fc 

74,4Gc 

73,9Gc 
 

A Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes na coluna diferem entre si; a Médias seguidas de 
letras minúsculas diferentes na mesma linha diferem entre si (p<0,05). *Atividades relativas 
calculadas considerando a atividade sem pré-incubação como 100%. As dosagens foram feitas a 
25 °C utilizando a enzima em tampão fosfato de potássio 0,1 mol L-1 (pH 7,0). Cada ponto 
representa a média da triplicata. **Azida sódica; *** Ácido etilenodiamino tetra-acético. 

 

A presença do Co2+ nas concentrações de 5 mM e 10 mM causou redução 

estatisticamente significativa na atividade enzimática. De forma semelhante ao nosso estudo, 

Fahmy et al. (2012) e Elsayed et al. (2018) também verificaram inibição na atividade da 

peroxidase extraída do látex de Euphorbia tirucalli e na peroxidase extraída do látex de Ficus 

carica, respectivamente, na presença de Co2+. Mahmoudi et al. (2003), também verificou 

redução na atividade da HRP na presença deste íon. 

Neste estudo, o composto NaN3 causou um decréscimo maior na atividade da enzima, 

nas três concentrações testadas, e proporcionalmente ao aumento da concentração. Os 

resultados obtidos para esse composto estão de acordo com outros estudos. Conforme Oliveira 

et al. (2017) e Singh et al.  (2017), compostos tóxicos como NaN3, possuem grande poder de 
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inibição sobre a atividade peroxidásica, devido à sua capacidade de reduzir o grupo heme. 

Dessa forma, na presença do NaN3, o grupo heme é reduzido.  

Foi observado também, que a presença do Ni2+ levou a um decréscimo de 11,3% e 

17,3% na atividade peroxidásica. Mahmoudi et al. (2003), verificaram efeitos similares na 

atividade da HRP, em alta concentração de Ni2+. A presença de Ni2+ também provocou 

inibição na atividade da peroxidase extraída do látex de Euphorbia tirucalli (FAHMY et al., 

2012) e na peroxidase extraída do látex de Ficus sycomorus (MOHAMED et al., 2011), como 

verificado neste trabalho. 

A adição de Hg2+ ao meio reacional também causou redução de mais de 12% na 

atividade da peroxidase de abobrinha. Mohamed et al. (2017) também verificaram forte efeito 

inibitório na atividade da HRP na presença do Hg2+. Íons metálicos como o Hg2+ podem 

romper a estrutura da enzima pela ligação ao grupo Tiol (-SH) da cisteína ou formação de 

ligações covalentes fortes com outras cadeias laterais de aminoácidos no sítio ativo da enzima 

(VALKO; MORRIS; CRONIN, 2005; NELSON; COX, 2018)  

Ainda foi verificado que a atividade peroxidásica da abobrinha foi bastante reduzida 

quando esta enzima foi incubada com EDTA. Por ser um quelante de metal com propriedades 

que conferem afinidade ao Fe3+, o EDTA afeta a atividade de várias peroxidases (KHATUN 

et al., 2012; PINTO et al., 2015). Ainda, segundo Oliveira et al. (2017), O EDTA é agente 

quelante capaz de sequestrar íons metálicos presentes em solução ou acoplados a proteínas. 

Este agente inativa as peroxidases, sequestrando o Ca2+ que é essencial para a sua ação 

catalítica. Conforme verificado neste estudo, Lamikanra e Watson (2000) também verificaram 

efeito redutor na atividade da peroxidase do melão cantaloupe (Cucumis melo), na presença 

do EDTA. 

Os íons Mn2+ e Ca2+ são grupos prostéticos conhecidos por sua atividade catalítica em 

peroxidases específicas. O íon Ca2+ normalmente demonstra efeitos estimulatórios nas 

peroxidases da classe III de vegetais (PINTO et al., 2015). Os íons Mn2+ atuam como 

cofatores em enzimas antioxidantes, como as peroxidases (OLIVEIRA et al., 2017). Neste 

estudo o íon Ca2+ apresentou efeito estimulatório nas concentrações de 1 mM e 5 mM 

aumentando a atividade da peroxidase em 15,2% e 2,9%, respectivamente, e efeito inibitório 

na concentração de 10 mM, ocasionando uma queda de 0,3% na atividade peroxidásica total. 

O Ca2+ também estimulou a atividade peroxidásica de Carica papaya (PANDEY, et al., 2012) 

e Cola nitida (ADEWALE; ADEKUNLE, 2018).  
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Na reação enzimática, os íons metálicos podem funcionar como catalisador eletrofílico 

(estabilizando uma carga negativa em um intermediário de reação), catalisador nucleofílico 

(aumentando a acidez de uma molécula próxima como a da água), ou se ligando ao substrato 

(aumentando o número de interações com a enzima) (COELHO, SALGADO e RIBEIRO, 

2008). 

A disposição de íons metálicos nos sítios ativos pode resultar na ativação de enzimas; 

no entanto, tal disposição pode impedir a interação do substrato com o sítio ativo, causando 

inibição. Normalmente, baixas concentrações de íons metálicos ativam a enzima, enquanto, 

em altas concentrações ocorre a inibição da atividade enzimática (SINGH et al., 2017). Por 

outro lado, o efeito causado pela adição de íons metálicos à reação enzimática é extremamente 

variável pelo fato da peroxidase ser uma enzima encontrada em diferentes fontes (PINTO et 

al., 2015). 

 

5.4 Efeito dos solventes orgânicos na atividade da peroxidase de abobrinha  

 

A investigação das mudanças na atividade catalítica e tolerância da peroxidase de 

abobrinha aos solventes orgânicos metanol, etanol, acetona e DMSO em diferentes 

concentrações (5 %, 10 % e 15 %) foi realizada. A atividade enzimática sem os respectivos 

solventes orgânicos foi determinada como 100 %. O efeito do aumento da concentração dos 

solventes orgânicos na atividade da peroxidase de abobrinha estão expressos na Tabela 7.  

Tabela 7 – Atividade relativa da peroxidase de abobrinha exposta aos efeitos de 
solventes orgânicos 

Solventes Orgânicos *Atividade Relativa (%) 

 5% (v/v) 10% (v/v) 15% (v/v) 
 

Controle 

Acetona 

DMSO** 

Etanol 

Metanol 

 

100,0Aa 

88,4Ba 

93,4Ca 

94,1Ca 

87,5Ba 

 

100,0Aa 

86,1Ba 

87,5Bb 

92,7Ca 

78,9Cb 

 

100,0Aa 

72,9Bb 

80,1Cc 

86,7Db 

76,7Eb 
 

A Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes na coluna diferem entre si; a Médias seguidas de letras 
minúsculas diferentes na mesma linha diferem entre si (p<0,05). *Atividades relativas calculadas 
considerando a atividade sem pré-incubação como 100%. As dosagens foram feitas a 25 °C, utilizando-se 
a enzima em tampão fosfato de potássio 0,1 mol L-1 (pH 7,0). Cada ponto representa a média da triplicata. 
** Dimetilsulfóxido.  
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Diferenças significativas foram encontradas entre as reações utilizando solventes e o 

controle, sugerindo que houve influência negativa dos solventes orgânicos sobre a atividade 

da peroxidase da casca de abobrinha, pois, promoveram a redução das mesmas. A tolerância 

da peroxidase de abobrinha aos diferentes solventes orgânicos seguiu a ordem etanol > 

DMSO > acetona > metanol. Em contraponto, Singh et al. (2017) verificaram que a HRP 

apresentou menor taxa de inibição da atividade quando exposta ao DMSO.  

A exposição do sítio ativo da peroxidase a solventes orgânicos miscíveis em água 

modifica a polaridade local do sítio ativo da enzima e afeta o estado de transição da reação 

enzimática e sua eficiência catalítica (SINGH et al., 2017). Segundo Brito e Moraes (2015), a 

adição do etanol à reação enzimática, parece provocar a competição do etanol com o peróxido 

de hidrogênio pelos sítios ativos da enzima, deixando poucos desses sítios livres para 

realizarem a ligação com o substrato. Essa competição reduz a capacidade catalisadora da 

enzima.  
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6 CONCLUSÃO  

A obtenção dos extratos de abobrinha italiana (Cucurbita pepo) contendo a enzima 

peroxidase foi facilitada devido ao método de extração ser simples, rápido e de baixo custo. 

Na literatura existem muitos estudos sobre a peroxidase de abobrinha, no entanto, os estudos 

existentes foram realizados apenas com o extrato bruto do fruto da abobrinha. Não foi 

encontrado nenhum estudo prévio sobre a caracterização da peroxidase purificada da casca da 

abobrinha. 

Neste sentido, duas isoenzimas com pesos moleculares aproximados de 50 kDa e 60 

kDa foram identificadas após a cromatografia de exclusão em gel Sephadex G-25. As 

propriedades da peroxidase purificada da casca de abobrinha relativas a seu pH ótimo, faixa 

de pH de estabilidade, temperatura ótima, estabilidade térmica, afinidade frente a diferentes 

substratos e efeito de compostos na atividade da enzima revelam grande semelhança com as 

propriedades da HRP, podendo a mesma ser utilizada para aplicações analíticas e biomédicas, 

degradação de corantes provenientes da indústria têxtil, tecnologia de alimentos, entre outras.   
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APÊNDICE A – Curva analítica de BSA para determinação do teor proteico 

A curva analítica de BSA (Soro Bovino Albumina) foi realizada utilizando-se método 

imunoenzimático ELISA (leitora LMR-96 FLEX). Em uma microplaca de 96 poços foram 

adicionados 100 μl do reagente Bradford e a solução de BSA nas concentrações de 0,25 

mg/ml; 0,50 mg/ml; 1,00 mg/ml e 4,00 mg/ml.  

Após a titulação das microplacas, determinou-se a absorbância a 630 nm. O teor de 

proteína foi expresso em mg de proteína por mL de amostra enzimática com base em curva 

analítica construída com 0 a 4 mg/ml de BSA, onde os valores de absorbância foram 

convertidos em concentração de proteína. O branco da reação foi feito adicionando água 

destilada ao reagente de Bradford. 

 

              Equação da reta: y = 0,028x + 0,005. R² = 0,993 


