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Neste trabalho foram utilizados ácidos carboxílicos derivados de  
p-tert-butilcalix[4,6,8]areno na extracção selectiva de duas proteínas: a mioglobina e 
a hemoglobina. Os três calixarenos apresentaram a capacidade de extrair as 
proteínas para a fase orgânica, com parâmetros de extracção superiores a 0,90.  
 
Estas proteínas demonstraram pseudoactividade de peroxidase na reacção de 
oxidação da seringaldazina na presença de peróxido de hidrogénio, quer em meio 
aquoso quer em meio orgânico usando o derivado ácido de p-tert-butilcalix[6]areno  
em clorofórmio. A biocatálise destas duas proteínas foi investigada variando os 
seguintes parâmetros: pH, concentração da proteína e do substrato.  
 
A actividade específica máxima da mioglobina foi determinada em meios aquoso e 
orgânico obtendo-se os valores de 1,08 x 10-1 e 1,37 x 10-1 U. mg proteína-1 a pH 
inicial de 6,5, respectivamente. A hemoglobina apresentou em meio aquoso 
actividade específica máxima de 1,04 U. mg proteína-1 a pH 5,5 e em meio orgânico 
de 9,92 x 10-2 U. mg de proteína-1, a pH inicial de 7,5. 
 
Os parâmetros cinéticos em meio aquoso (Vmáx, Km, kcat e kcat/Km) foram 
determinados em função do pH, assim como os parâmetros cinéticos aparentes 
(V’máx, K’m, k’cat e k’cat/K’m) em meio orgânico.  
 
A estabilidade do complexo proteína-calixareno foi analisada para ambas as 
proteínas em função do pH inicial tendo-se obtido valores de t1/2 na gama de  
2 – 5 dias. Os complexos proteína-calixareno no meio orgânico foram recuperados 
para soluções aquosas frescas alcalinas, com valores de recuperação da 
pseudoactividade de peroxidase superiores a 100%.  
 
O derivado ácido de p-tert-butilcalix[6]areno foi utilizado na extracção da 
hemoglobina a partir de sangue humano obtendo-se um valor de 0,50 para o 
parâmetro de extracção. A proteína foi purificada a partir de sangue humano usando 
uma matriz cromatográfica de um polímero contendo unidades de p-tert-
butilcalix[6]areno na forma ácida, com um rendimento final de pseudoactividade da 
hemoglobina de 34,42 % e um factor de purificação de 12. A análise electroforética 
da preparação purificada da hemoglobina revelou uma banda de proteína com Mr de 
61 kDa em PAGE nativa que foi coincidente com a banda de pseudoactividade de 
peroxidase in situ.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Extracção liquído-liquído de proteínas; reconhecimento molecular; 
biocatálise em meios aquoso e orgânico; mioglobina e hemoglobina; purificação de 
proteínas. 


