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NOMENCLATURA E CLASSIFICAÇÃO DAS ENZIMAS 

omenclatura das enzimas tem sido realizada de várias maneiras, sendo que 
étodos mais utilizados são:  

 Usual: utiliza nomes de enzimas consagrados pelo uso, como por exemplo: 
 Pepsina, Ptialina. 

e Recomendado:  é mais curto e utilizado no dia a dia de quem trabalha 
imas e utiliza o sufixo "ase" para caracterizar a enzima; geralmente 
-se o substrato, ou seja, a molécula na qual a enzima exerce sua ação 

. Por exemplo: 
ease : catalisa a hidrólise da uréia em amônia e CO2; 
ginase : catalisa a hidrólise da arginina em ornitina e uréia; 
fatase : catalisa a hidrólise de ésteres de fosfato.  

anto, estas nomenclaturas simples não têm se mostrado práticas uma vez 
tas enzimas recebem denominações que, do ponto de vista químico, são 
uco informativos. Por esta razão, e também devido à descoberta de novas 
 foi proposta uma classificação sistemática por uma comissão 
onal de especialistas no estudo de tais macromoléculas. 

 Sistemático: é mais complexo que os anteriores e dá informações precisas 
unção metabólica da enzima. Este sistema de classificação divide as enzimas 
Classes principais, nas quais estão inclusas subclasses de acordo com o tipo 
o catalisada.  
sim, cada enzima pode ser designada por um Nome Recomendado, 
te pequeno e apropriado para o uso diário, e um Nome Sistemático, o qual 
 a reação catalisada. 
 enzimas recebem, ainda, um Número de Classificação, o qual é usado 
ma identificação precisa é necessária.  
mo exemplo deste sistema de classificação, instituído pela “International 
 Biochemistry and Molecular Biology” (IUBMB) considere a reação abaixo 
a por uma enzima: 

 
ATP + creatina ↔ ADP + fosfocreatina 

Nome Recomendado para esta enzima, que é o normalmente usado, é 
naquinase e o Nome Sistemático, baseado na reação catalisada, é 
tina fosfotransferase. Seu número de classificação é EC 2.7.3.2, onde: 

presenta Enzyme Commission of the IUBMB;  

eiro dígito, 2 : a Classe (transferase);  

ndo dígito, 7, a Subclasse (fosfotransferase);  

eiro dígito, 3, a Sub-subclasse em que a fosfotransferase apresenta um 
rogenado como aceptor;  

rto dígito, 2, designa uma creatina quinase.  



O quadro a seguir relaciona os códigos utilizados para a aplicação do número 
de identificação das enzimas. 
  

Classificação das Enzimas Segundo a Comissão de Enzimas 
 

1. Oxido-redutases (reações de oxidação-redução ou transferência de elétrons – 
Desidrogenases e Oxidases) 
 

        1.1.atuando em CH-OH 
 1.2.atuando em C=O 
 1.3.atuando em C=O- 
 1.4.atuando em CH-NH2

 1.5.atuando em CH-NH- 
 1.6.atuando em NADH, NADPH 
 

2.Transferases (transferem grupos funcionais como amina, fosfato, acil, carboxil 
– Quinases e Transaminases) 
 

 2.1.grupos com um carbono 
 2.2.grupos aldeído ou cetona 
 2.3.grupos acil 
 2.4.grupos glicosil 
 2.7.grupos fosfatos 
 2.8.grupos contendo enxôfre  
 

3.Hidrolases (reações de hidrólise de ligação covalente) 
 

 3.1.ésteres 
 3.2.ligações glicosídicas 
 3.4.ligações peptídicas 
 3.5.outras ligações C-N 
 3.6.anidridos ácidos 
 

4.Liases (adição de grupos a duplas ligações ou remoção de grupos deixando 
dupla ligação) 
 

 4.1. =C=C= 
 4.2. =C=O 
 4.3. =C=N- 
 

5.Isomerases (reações de interconversão entre isômeros óticos ou geométricos - 
Epimerases) 
 

 5.1.racemases 
 

6.Ligases (condensação de duas moléculas, sempre às custas de energia, 
geralmente do ATP - Sintetases) 
 

 6.1. C-O 
 6.2. C-S 
 6.3. C-N 
 6.4. C-C 
 

Texto adaptado de: 
 
http://www.enq.ufsc.br
http://www.ciagri.usp.br  
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