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Enzimas 
• São catalisadores biológicos de alta especificidade. 

 

• Catalisar uma reação química é alterar a sua 
velocidade, ou seja, a quantidade de massa de 
reagentes  (S) transformada na unidade de tempo.  

 Velocidade = reagentes transformados  / tempo 

  

  S = substrato que será transformado  

  P = Produto final  



Enzimas 
 As enzimas têm como função: 

 Alterar  a velocidade/ tempo da reação. 

 Alterar  a energia de ativação. 

  

 Não podem alterar: 

 Natureza da reação – produtos. 

 Concentrações finais. 



Características das enzimas 
 Origem protéica, de grande variedade estrutural, 

portanto  dotada de especificidade. 

 Conformação espacial na estrutura protéica 
terciária. 

 Síntese regulada por mecanismos gênicos. 

 Cada tipo celular, sob controle genético e ações do 
meio, produzem suas enzimas. 

 Podem ser simples ou conjugadas. 

 



Enzimas 
• Simples: formadas por uma cadeia polipeptídica. 

 

• Conjugadas: além da fração protéica (apoenzima) é 
formada pela fração não protéica (coenzima) que se 
associa a ela.  

   Apoenzima +coenzima = holoenzima 

• A coenzima é proveniente da dieta, tornando-se 
essencial para atividade enzimática. Exemplos de 
coenzimas são as vitaminas. 

 



Enzimas 



Tipos de Co-fatores orgânicos ou 
coenzimas 
 Vitaminas  Coenzima   Apoenzima  

 

 B1 Tiamina                T pirofosfato (TPP)   descarboxilases 

 B2 Riboflavina FAD    desidrogenases 

 B3 Niacina  NAD e NADP  desidrogenases 

 H Biotina  Biotina   carboxilases 

 B5 Ac. Pantoléico CoA   ativação 

 B6 Piridoxina PAL-PAM  transaminases 

 



Co-fatores inorgânicos: Íons 

Cu2+   Citocromo oxidase 

Fe2+ ou Fe3+  Citocromo oxidase, catalase, peroxidase 

K+   Piruvato quinase 

Mg2+  Hexoquinase, glicose-6-fosfatase, 
piruvato quinase 

Mn2+   Arginase, ribonucleotídeo redutase 

Ni+2   Urease 

Se   Glutationa peroxidase 

Zn2+   Anidrase carbônica, desidrogenase 
alcoólica, carboxipeptidase A e B 

Elementos inorgânicos que servem como co-fatores das 
enzimas 



Mecanismo de ação 
   Ss + E ↔ [SE] → E + P 

 S = substrato 

 E = enzima 

 SE = complexo ativado 

 P = produto 

• As enzimas não são consumidas durante a reação. 

• O complexo ativado é instável, de pouca duração e 
depende do encontro das moléculas da enzima com o 
substrato  e a acomodação entre ambas. 

 



Enzimas 
Centro ativo: região da enzima formada por um 

arranjo específico  de aminoácidos  que é 
complementar ao sítio de ligação do substrato. 
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Fatores que influenciam na 
atividade enzimática 
 Temperatura  do meio; 

Toda enzima tem uma temperatura ótima de ação, 
onde exerce melhor seu papel catalítico, obtendo 
melhor  velocidade. 

Temperaturas altas: desnaturação protéica. 

Temperaturas baixas: inativação. Ex. alimentos sob 
refrigeração. 



Temperatura 



Fatores que influenciam na 
atividade enzimática 
 pH 

Alterações de pH influenciam na conformação e 
atividade enzimática, por alterarem as cargas elétricas 
das proteínas. 

Cada enzima tem um pH ótimo. Ex: amilase salivar- 
6,7; pepsina gástrica - 1,5 

 



pH 



Fatores que influenciam na 
atividade enzimática 
• Concentração da enzima 

 A velocidade da reação aumenta com o aumento da 
concentração da enzima, desde que trabalhemos com 
concentrações elevadas de substrato. 

 

• Concentração do substrato 

 A velocidade da reação aumenta a medida que a 
concentração se eleva até um ponto em que a enzima é 
saturada pelo substrato. 

  

 



Concentração da enzima 



 
Concentração do substrato 



Mecanismos de regulação 
enzimática 
• Regulação hormonal 

 
• Regulação gênica 
 Produto final regula a expressão gênica. 

 
• Alosteria 
 Enzimas alostéricas são aquelas que apresentam dois sítios 

ativos; um para o substrato e outro para um modulador  
que regule sua atividade. Os produtos finais das vias podem 
ser utilizados como modulador da enzima, regulando desta 
forma, sua ativação. Ex: ATP 

  
 



Mecanismos de regulação 
enzimática 
 Modificação covalente:  

 Ocorre através da fosforilação ou desfosforilação da 
enzima por meio de ligações covalentes, ativando –a 
ou inibindo-a. 

 Ex:   fosfatases – desfosforilação 

  quinases - fosforilação 



Mecanismos de regulação 
enzimática 
 Inibidores enzimáticos 

 Podem ser reversíveis ou irreversíveis. 

  

 Irreversíveis: 

 São inibidores que ligam-se covalentemente as 
moléculas da enzima, destruindo-as parcialmente ou 
ligam-se ao sítio ativo, desativando-as. 

  

 



Mecanismos de regulação enzimática 
• Reversíveis 

 Podem ser realizadas por :  

– Inibição competitiva – Quando o inibidor e o substrato 
possuem estrutura química semelhante e competem pelo 
centro ativo da enzima. A inibição poderá ser diminuída 
adicionando-se mais substrato ao meio. 

– Inibição não-competitiva: O inibidor se liga a enzima 
reversivelmente num outro ponto que não seja o centro ativo. 
A atividade enzimática diminui e não sofre alteração com a 
adição de substrato. 

– Inibição alostérica: as enzimas possuem dois centros ativos: 
um para o substrato  e outro para seu inibidor. 
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