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RESUMO 

 

 O abacaxizeiro, Ananas comosus, é a principal fonte da enzima proteolítica 

bromelina, um produto de alto valor comercial, que não é fabricado no Brasil. Essa enzima 

é produzida no fruto, folhas, caule e raiz da planta, e é utilizada em diferentes setores, 

como nas indústrias alimentícias, de cosméticos e farmacêuticas. Pode-se mencionar sua 

utilização no amaciamento de carnes, na clarificação de cervejas, clareamento de pele, no 

tratamento de distúrbios digestivos, feridas e inflamações, dentre outros.  Este trabalho 

objetivou a obtenção e caracterização enzimática da bromelina, a partir de diversas partes 

do abacaxizeiro (coroa, polpa, folhas, caule, casca), a extração da bromelina com 

diferentes concentrações de etanol, determinação da atividade proteolítica através da 

digestão da caseína e quantificação das proteínas totais pelo método de Bradford, e a ação 

desta como possível anticancerígeno. Os resultados mostraram que a extração com etanol 

foi eficiente e as variedades apresentaram atividade antitumoral promissora. 

 

PALAVRAS CHAVES: abacaxi, bromelina, aplicação, atividade, anticancerígeno. 
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ABSTRACT 

 

The pineapple, Ananas comosus, is the main source of proteolytic enzyme bromelain, a 

product of high commercial value, which is not manufactured in Brazil. This enzyme is 

produced in the fruit, leaves, stem and roots of the plant, and is used in different sectors, 

such as in food, cosmetics and pharmaceutical industries. It may be mentioned its use in 

softening meat, the clarification of beers, whitening skin in the treatment of digestive 

disorders, wounds and inflammation, among others. This work aimed at obtaining and 

characterization of bromelain, from various parts of the pineapple (crown, pulp, leaves, 

stem, bark), extraction of bromelain with different concentrations of ethanol, determination 

of proteolytic activity by digestion of casein and quantification preteínas the total by the 

method of Bradford, and the action of this anticancer. The results showed that the 

extraction with ethanol was efficient and varieties showed promising antitumor activity 

 

KEYWORDS: pineapple, bromelain, application, activity, anti-cancer 
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INTRODUÇÃO 

 

O abacaxizeiro é uma planta monocotiledônea, herbácea perene da família 

Bromeliaceae. A maioria das espécies de Bromeliaceae é encontrada em condições 

naturais de regiões tropicais e subtropicais da América (CUNHA, 1999). 

A bromelina é uma enzima obtida a partir do abacaxi, e contém, entre outros 

componentes, proteases, que têm demonstrado, in vitro e in vivo, ação antiedemica, 

antiinflamatória, antitrombótica e fibrinolítica (MAURER, 2001). 

As espécies da família Bromeliaceae possuem vasto potencial para a obtenção de 

biocompostos, como enzimas de ação proteolítica e de metabólitos secundários com 

atividades antioxidantes, que são de interesse para a indústria farmacêutica e alimentar. A 

demanda por esse tipo de produto é crescente e a tendência de se substituir substâncias 

sintéticas por compostos de origem vegetal é uma realidade, alinhada, com os princípios de 

sustentabilidade.  

 A enzima bromelina vem sendo amplamente caracterizada em virtude, dentre 

outros fatores, da sua importância econômica com a produção de fármacos. No entanto, sua 

produção ainda é pequena comparada às necessidades do mercado, tornando-se um produto 

oneroso, por não ser produzido no Brasil (COSTA, 2008).   

 A bromelina vem sendo utilizada em diversos setores da Indústria e suas aplicações 

se baseiam na sua atividade proteolítica. Em especial tem chamado a atenção pela 

importância econômica já que está relacionada com a produção de fármacos e a sua 

utilização na indústria alimentícia (na clarificação de cervejas, na fabricação de queijos, no 

amaciamento de carnes, no preparo de alimentos infantis e dietéticos, no tratamento de 

distúrbios digestivos, feridas e inflamações, e nas indústrias têxteis, para amaciamento de 

fibras (FRANÇA, 2009). 

Dessa forma, este trabalho objetivou obter, caracterizar a atividade enzimática da 

bromelina a partir de diversas partes de abacaxizeiro da coleção de plantas do Banco de 

Germoplasma de Abacaxi da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical de Cruz das 

Almas - Bahia e analisar a ação anticancerígena desta enzima.  
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1. REVISÃO DE LITERATURA. 

 

1.1 Morfologia e origem do abacaxi 

 

O abacaxizeiro é uma planta monocotiledônea, herbácea, perene da família 

Bromeliaceae, cujas espécies podem ser divididas em dois grupos distintos em relação aos 

seus hábitos: as epífitas, aquelas que crescem sobre outras plantas, e as terrestres, que 

crescem no solo às expensas de suas próprias raízes. Os abacaxis pertencem ao segundo 

grupo, mais precisamente aos gêneros Ananas e Pseudoananas, mesmo apresentando 

algumas características das epífitas, como a capacidade de armazenar água em um tecido 

de suas folhas e também na axila (CUNHA,1999). 

São conhecidas aproximadamente 2700 espécies, distribuídas em 56 gêneros. 

Sendo que os mais cultivados pertencem a espécie Ananas comosus, e são conhecidos 

como abacaxis ou ananás. Sua importância se destaca para o consumo ao natural, 

industrializado, no melhoramento genético e no uso dos seus componentes para diversas 

aplicações (CRESTANI, 2010).   

O abacaxi ou ananás apresenta talo com 25 a 30 cm de comprimento por 2,5 a 3,5 

cm de largura na base e de 5,5 a 6,5 cm abaixo do meristema apical. Uma planta adulta 

possui cerca de 68 a 82 folhas, inseridas no talo com a disposição em forma de roseta. A 

forma das folhas varia de acordo com a sua posição na planta; as folhas adultas são longas, 

carnosas, cuneiformes, fibrosas e apresentam-se lanceoladas. O fruto é grande, com 

comprimento superior a 15 cm, de coloração variável e sabor agradável (CUNHA,1999). 

Dentre partes do abacaxi estão: o talo ou caule - onde estão apoiados os órgãos da 

planta; as raízes do solo - originadas da parte subterrânea do caule; as raízes axilares - 

originadas das axilas das folhas basais; coroa - localizada na extremidade do fruto; folhas - 

encontra-se em grande número e presas ao pedúnculo e ao caule localizado acima da 

superfície do solo; fruto - localizado na parte superior do pedúnculo; filhotes - 

desenvolvem-se de gemas axilares do pedúnculo e estão localizadas abaixo do fruto; 

pedúnculo - parte delgada ligada com o caule e que sustenta o fruto, as folhas modificadas 

e os filhotes; rebento lateral - desenvolve-se a partir de uma gema axilar do caule, na parte 

aérea; rebentão - encontra-se na superfície do solo originado de gemas da parte subterrânea 

do caule, ele emite raízes que penetram no solo e normalmente suas folhas são mais largas 

quando comparadas com outros tipos de mudas (MANICA, 1999). 
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A origem do abacaxizeiro é da America Tropical e Subtropical, porém existem 

algumas discussões quanto ao país de originário, acredita-se que as formas mais primitivas 

ocorreram no Paraguai e que se espalharam para outros locais como Brasil, Guianas, 

Venezuela e Colômbia, através das constantes migrações dos indígenas e pelos navegantes 

europeus (CRESTANI, 2010). 

Por ser originário de regiões que se caracterizam por apresentar clima quente e 

distribuição pluvial irregular, o abacaxizeiro, é considerado uma planta rústica e resistente 

às condições adversas. Porém, para que seu desenvolvimento ocorra bem, existem fatores 

ambientais que deverão interagir para que se obtenha uma boa produção da planta. Dentre 

estes fatores estão os efeitos da temperatura, pluviosidade, insolação, umidade, altitude e 

outros. No entanto, o cultivo do abacaxi pode ocorrer em uma ampla faixa de condições 

climáticas e edáficas, o que explica sua grande distribuição agrícola. (MANICA, 1999).  

Os programas de melhoramento genético do abacaxi visam obter cultivares mais 

produtivos, adaptadas às condições climáticas locais e resistentes a pragas. Dentre as 

principais características no melhoramento do abacaxizeiro em nível mundial, está a busca 

de genótipos resistentes à fusariose e com frutos de boa qualidade. (CRESTANI, 2010). 

O abacaxizeiro é uma planta pouco conhecida sob o ponto de vista do 

melhoramento genético. O primeiro trabalho de melhoramento do abacaxi foi desenvolvido 

na Flórida (EUA), objetivando obter cultivares mais adaptadas às condições locais e 

melhorar a qualidade do fruto para industrialização (FERREIRA, 2006).  

Na composição do abacaxi pode ser verificada a bromelina. A bromelina é uma 

enzima com importância econômica na produção de fármacos, na indústria alimentícia, na 

indústria têxtil e na produção de detergentes, porém apesar do Brasil ser um potencial 

produtor de abacaxi, a produção brasileira da bromelina é insuficiente em relação às 

necessidades de mercado, tornando-se um produto oneroso devido ao alto valor comercial, 

por não ser produzido no Brasil (GONÇALVES, 2000). 

 
 
 

1.2 Importância Econômica 

 

O abacaxi esta entre as frutas com maior cultivo no Brasil, sendo considerada uma 

das mais importantes frutas tropicais do mundo, com grande demanda no mercado de 

fruticultura. De acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e 
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Alimentação (FAO), em 2011 o Brasil foi o segundo maior produtor mundial de abacaxi, 

ficando atrás apenas da Tailândia (FAO, 2013). 

A produção nacional em 2011 foi de 1.576.972 toneladas em uma área de 62868 

hectares, com um valor de produção em torno de R$ 1.474.383 e a produção nacional de 

superou em 7,3% a produção do ano de 2010. Dentre os estados brasileiros de maior 

produção estão Paraíba, Para e Minas Gerais (IBGE, 2011). 

O fruto do abacaxizeiro é muito apreciado, não apenas pelas suas características 

organolépticas, mas também pelo seu valor nutritivo. Comercialmente é consumido in 

natura, enlatado, congelado, em calda, cristalizado, em forma de passa e picles e utilizado 

na confecção de doces, sorvetes, cremes, balas e bolos. É também consumido na forma de 

suco, refresco, xarope, licor, vinho, vinagre e aguardente e serve de matéria prima para a 

extração de álcool e ração animal, pela utilização dos resíduos da industrialização 

(CUNHA, 1999). 

O suco de abacaxi é altamente dietético e energético; 150 mL de suco contem 

aproximadamente 150 quilocalorias e teor de açúcar variando entre 12 e 15%, dos quais 

aproximadamente 66% são sacarose e 34% açúcares redutores. O fruto é abundante em 

açúcar, se amadurecido na planta, e muito rico em sais minerais e vitaminas A, B1, B2 e C, 

em que cada 100g de polpa fresca de abacaxi contém aproximadamente 50 quilocalorias, 

89% de água; 0,3% de proteína; 0,5% de lipídios; 5,8% de glicídios; 3,2% de celulose e 

0,3% de sais; apresentando quantidade considerável de potássio, ferro, cálcio, manganês e 

magnésio (SOARES, 2004). 

Um dos componentes do abacaxi que tem grande destaque e interesse econômico é 

a enzima bromelina. Esta é uma protease com inúmeras aplicações nas indústrias 

alimentícias e farmacêuticas, que possui alto valor agregado e que, diferentemente da 

papaína, não desaparece quando o fruto amadurece gerando assim um número crescente de 

estudos de processos de recuperação e aplicações da mesma (COELHO, 2012).  

 

 

1.3 Proteínas 

 

As proteínas são macromoléculas cuja estrutura é constituída de polipeptídios, que 

são cadeias extremamente longas de muitas unidades de aminoácidos, unidas por ligações 

peptídicas (LEHNINGER, 2005).  
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As proteínas não são apenas as macromoléculas orgânicas mais abundantes nas 

células, mas também são extremamente versáteis em suas funções. São encontradas em 

todas as partes de todas as células e atualmente, são comercialmente muito importantes, 

principalmente nas indústrias de alimentos e farmacêuticas (CAMPESE, 2003).  

As proteínas constituem cerca de 50 do peso seco das células. Cada tipo de 

molécula protéica tem, em seu estado nativo, uma configuração tridimensional peculiar, 

chamada de conformação. Dependendo da conformação, elas podem ser classificadas 

como fibrosas ou globulares (COELHO, 2012). 

As proteínas fibrosas são materiais hidrofóbicos e fisicamente resistentes. São 

constituídas de cadeias polipeptídicas dispostas paralelamente ao longo de um único eixo, 

formando longas fibras ou lâminas. As proteínas fibrosas são os elementos estruturais 

básicos do tecido conjuntivo dos animais superiores (CAMPESE, 2003).  

As proteínas globulares são proteínas em que as cadeias de aminoácidos se voltam 

sobre elas mesmas, formando um conjunto compacto que tem forma esferóide ou elipsóide, 

em que os três eixos da molécula tendem a ser de tamanhos similares. Em geral, são 

proteínas de grande atividade funcional, como por exemplo, as enzimas, os anticorpos e 

outros (STRYER,1996).  

Em condições fisiológicas idênticas, todas as moléculas de uma mesma proteína 

apresentam a mesma conformação, denominada nativa. Essa é a conformação mais estável 

que podem assumir naquelas condições e reflete um equilíbrio delicado entre as interações 

ocorridas no interior da molécula protéica e entre essa e seu ambiente. Sendo que qualquer 

alteração neste ambiente pode ocasionar a perda da sua função biológica. Nesse caso, a 

proteína é dita desnaturada (CAMPESE, 2003). 

 

 

1.4 Enzimas 

 

São moléculas orgânicas presentes nas células de organismos vivos, com a função 

específica de catalisar reações químicas. Elas aumentam a velocidade com a qual as 

reações atingem o equilíbrio. A enzima dá início ao aumento da velocidade de uma reação 

química por atuar como catalisador. Um verdadeiro catalisador aumenta a velocidade de 

reação, mas ele próprio não é modificado durante o processo. Nos estágios intermediários 

da reação, a enzima liga-se à molécula que está sendo transformada e, à medida que o 
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produto vai sendo liberado, a enzima é regenerada na sua forma original, ou seja tem a 

característica de ser um processo reversível (LEHNINGER, 2005).  

A característica de uma reação catalisada por enzimas é que ela ocorre no interior 

dos limites de uma cavidade, na estrutura molecular da enzima chamada sítio ativo. A 

molécula que se liga ao sítio ativo e que sofre a ação da enzima é chamada de substrato. O 

complexo enzima-substrato tem papel central na reação enzimática, ele é o ponto de 

partida para os tratamentos matemáticos que definem o comportamento cinético das 

reações biocatalisadas e para as descrições teóricas dos mecanismos enzimáticos 

(BORRACINI, 2006). 

A maior parte das enzimas produzidas industrialmente tem aplicação na produção, 

conservação e modificação de produtos animais e vegetais (em especial os alimentos), na 

produção de medicamentos (vitaminas e hormônios) e na produção de derivados de 

matérias primas animais e vegetais. Em todos estes casos de aplicação, trata-se 

fundamentalmente de imitar tecnologicamente o que é feito na natureza, em escala 

condicionada às necessidades comerciais (COELHO, 2012). 

Os vegetais são uma fonte limitada de enzimas, uma vez que a quantidade de 

enzima que pode ser extraída de uma grande massa vegetal é bem pequena; isso se torna 

economicamente viável apenas onde a mão de obra e a terra têm baixo custo. E mesmo 

nestas condições, poucas são as enzimas que podem ser obtidas, entre elas, as proteinases 

ou enzimas proteolíticas: papaína, bromelina e ficina (KIELING, 2002). 

As enzimas proteolíticas são responsáveis pela clivagem de proteínas, sendo que a 

característica de ação da protease pode variar em função de sua origem e estrutura química. 

São enzimas que exibem diversas funções nos mais variados setores, cerca de 60% do 

mercado mundial de enzimas hidrolíticas corresponde à aplicação de proteases na 

indústria. Estas enzimas estão envolvidas em processos biológicos essenciais, como a 

coagulação sanguínea, morte celular e diferenciação de tecidos. Várias etapas proteolíticas 

importantes ocorrem no mecanismo invasivo de tumores, assim como no ciclo de infecção 

de um grande número de vírus e microrganismos patogênicos. Estes fatos tornam as 

proteases um alvo quimioterápico valioso para o desenvolvimento de novos compostos 

farmacêuticos (SILVA, 2010). 

Na indústria farmacêutica, as proteases são usadas em pomadas cicatrizantes e têm 

um uso potencial para outros medicamentos. As proteases hidrolisam as proteínas em 

peptídeos e aminoácidos, facilitando a sua absorção pelas células (COELHO, 2012). 



 19 

Na indústria de alimentos são usadas nos processos de fermentação e produção de 

alimentos orientais, na produção de gelatina hidrolisada e leite de soja e na clarificação de 

sucos através da hidrólise das proteínas solúveis. Também são usadas na produção de 

cervejas, para hidrólise das proteínas responsáveis pela sua turvação. Na indústria de 

panificação, são utilizadas para a produção da massa macia, com o resultado da hidrólise 

do glúten, na fabricação de queijos para maturação e desenvolvimento da textura e do 

sabor, na indústria de carnes para tenderização e condicionamento, e para o melhoramento 

de alimentos para animais. São também amplamente empregadas em detergentes, na 

indústria de papel e de couros, e algumas proteases de origem animal entre as quais 

destaca-se pepsina, tripsina, quimotripsina, utilizadas na preparação de alimentos infantis 

(GODOI, 2007).  

 

 

1.5 Proteases vegetais 

 

As enzimas proteolíticas são encontradas tanto em animais como em vegetais. Em 

animais, elas participam de importantes processos biológicos, entre os quais: a digestão 

protéica, a coagulação sanguínea, a morte celular e a diferenciação de tecidos. Sua atuação 

no processo digestivo, por exemplo, é essencial para o processo de absorção, pois 

hidrolisam as proteínas provenientes da alimentação para que seus aminoácidos 

(monômeros) possam ser absorvidos e reaproveitados pelo organismo. Do mesmo modo, 

vários processos proteolíticos são importantes durante o mecanismo invasivo de tumores, 

assim como ao longo do ciclo infeccioso de um grande número de vírus e microrganismos 

patogênicos. Até mesmo as proteínas que constituem as nossas células são constantemente 

degradadas por complexos de proteases e, seus constituintes, reaproveitados pelo 

organismo (FRACETO, 2008). 

Em vegetais, as enzimas proteolíticas estão envolvidas nos processos de 

amadurecimento, de germinação, de diferenciação e morfogênese, de morte celular, de 

resposta de defesa de plantas processos de estresse oxidativo, entre outros. Algumas 

enzimas envolvidas no amadurecimento de frutos, como a ficina (figo), a papaína (mamão) 

e a bromelina (abacaxi), podem ser extraídas e representam por isso uma significativa 

importância econômica (FRACETO, 2008). 

As enzimas proteolíticas possuem também uma vasta aplicação comercial, estando 

entre os três maiores grupos de enzimas industriais e sendo responsáveis por 60% da venda 
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internacional de enzimas. Na indústria alimentícia, as enzimas proteolíticas são largamente 

utilizadas para o amaciamento de carne e clarificação da cerveja — além do amaciamento 

de couro. Já na indústria farmacêutica, essas enzimas proteolíticas são empregadas em 

medicamentos para distúrbios de digestibilidade, tendo também ação antiinflamatória, 

antimucolítica e cicatrizante (FRANÇA, 2009). 

 

 

1.6 Desnaturação protéica 

 

A desnaturação é o processo no qual uma proteína tem sua estrutura modificada, 

podendo ocorrer perda da função característica. Mudanças provocadas pelo calor, 

variações de pH, exposição a agentes químicos e agitação vigorosa são uns dos fatores que 

podem ocasionar a desnaturação protéica. (COELHO 2012).  

Em condições fisiológicas idênticas, todas as moléculas de uma mesma proteína 

apresentam a mesma conformação, que é denominada nativa. Essa é a conformação mais 

estável que podem assumir naquelas condições e reflete um equilíbrio delicado entre as 

interações ocorridas no interior da molécula protéica e entre essa e seu ambiente 

(CAMPESE, 2004).  

A desnaturação pode ocorrer em condições amenas, não sendo característica apenas 

nas condições drásticas. Ao proceder-se o isolamento e purificação de uma proteína, por 

exemplo, o método químico é o mais comumente utilizado, porém alterações físico-

químicas são estabelecidas no meio, podendo afetar a estrutura espacial da molécula e 

ocasionar o processo de desnaturação (COELHO, 2012). 

 

 

1.7 Bromelina 

 

A bromelina é uma enzima proteolítica encontrada no abacaxizeiro e em outras 

espécies de plantas família Bromeliaceae. Na literatura, consta que esta enzima foi 

primeiramente estudada por Marcano em 1981, o qual descreveu a enzima protéica como 

digestiva através da análise a partir do suco de abacaxi (SILVESTRE, 2005).  

Esta enzima tem sido muito bem documentada pelos seus efeitos, além de ter sua 

eficácia provada em vários problemas de saúde ela é bem absorvida por via oral e as 

evidências apontam que sua atividade terapêutica aumenta com as doses mais altas. Apesar 
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de todos os seus mecanismos de ação ainda não estarem totalmente esclarecidos, foi 

demonstrado que é um seguro e efetivo suplemento (CESAR, 2005). 

A bromelina é classificada de acordo com o seu sitio ativo como cisteína 

proteinase. As proteinases são conhecidas como hidrolases e possuem seu mecanismo 

fundamentado em separar proteínas e aminoácidos, através do rompimento da ligação 

peptídica que elas são capazes de realizar. (SANTOS, 1995).  

A bromelina pode ser extraída das diversas partes do abacaxi, ou seja, caule, folha, 

polpa, casca, coroa e raízes. As enzimas proteolíticas encontradas foram classificadas, 

como bromelina do talo, e as encontradas no fruto são chamadas de bromelina do fruto. 

Esta diferença entre os grupos se deu basicamente porque a enzima difere na seqüência de 

aminoácidos de sua composição (ARAUJO, 2009).  

A bromelina do talo é caracterizada por possuir peso molecular de 

aproximadamente 28000 daltons; é cerca de 1,5 vezes maior em tamanho quando 

comparada com a papaína. Possui um oligossacarídeo na molécula o qual é covalentemente 

ligado à cadeia peptídica. A enzima possui um grupo sulfidril (SH) por molécula que é 

essencial para a sua atividade catalítica e o aminoácido terminal é um resíduo de valina 

(SILVESTRE, 2005).  

A bromelina do fruto é uma proteína ácida com mudanças conformacionais 

irreversíveis em valores de pH maiores que 10,3. A bromelina da fruta tem peso molecular 

de 31000 dáltons, possui menor concentração de lisina, arginina e histidina e o aminoácido 

terminal é um resíduo de alanina (SILVESTRE, 2005).  

No entanto a bromelina não está presente nos primeiros estágios de 

desenvolvimento do fruto do abacaxi, mas o seu nível aumenta rapidamente, mantendo-se 

elevado até o amadurecimento, ocasião em que há um pequeno decréscimo. Essa é uma das 

vantagens da utilização das proteases do abacaxi em comparação com outras proteases 

vegetais (BALDINI,1993). 

A faixa de pH ótima para as enzimas bromelinas, é em torno de 6,0 a 9,0 com 

máximo de atividade no pH 7,0. A maioria das moléculas biológicas são muito estáveis no 

ambiente aquoso de pH neutro e temperatura moderada encontrado no interior das células. 

Muitas reações bioquímicas comuns envolvem eventos químicos que são muito 

improváveis nas condições de ambiente celular como a formação transiente intermediários 

ou a colisão de duas ou mais moléculas com a orientação precisa e necessária para que 

ocorra a reação (SOUZA, 2009).  

 



 22 

1.6.1 Aplicações terapêutica da Bromelina 

Anti-inflamatório 

   

Os estudos sugerem a eficácia da bromelina como anti-inflamatório similar aos 

medicamentos anti-inflamatórios convencionais, tais como os anti-inflamatórios não 

estereoidais (AINES). Alguns destes estudos, demostraram que a enzima tem o poder de 

diminuir de maneira eficaz a IL-8 (citocina importante no processo inflamatório)  induzida 

por migração de neutrófilos in vitro e in vivo (HALE, 2005). 

 

Associação com medicamentos 

 

A bromelina promove o aumento na absorção de drogas antibióticas após a 

administração oral. Um estudo realizado por Neubauer, em 1961, demostrou que em 

pesquisas laboratoriais que, animais tratados somente com bromelinas reagiam da mesma 

forma, em se tratando de inibição de edema e inflamação que os tratados com antibióticos. 

Mas que quando realizava a associação (bromelina e antibiótico) a resposta era ainda 

melhor (ARAUZ, 1982). 

 

Inibição da agregação plaquetária 

 

Estudos relacionados ao processo hemostático, ou seja, que envolvem a coagulação 

sanguínea e agregação de plaquetas, já foram realizados com cisteíno-proteases presentes 

na bromelina. Em modelos murinos a bromelina aumentou a atividade fibrinolítica de uma 

forma dependente da dose. Também foi demonstrado que a bromelina aumenta o tempo de 

protrombina (TP) e de tromboplastina parcial ativada (TTPa), bem como reduz a agregação 

plaquetária.  Um modelo in vivo de trombose induzida por laser em ratos, foi observado 

que a administração oral de bromelina reduziu 11% a formação de trombo nas arteríolas 

mesentéricas. Além disso, in vitro, a bromelina mostrou ser capaz de ativar o 

plasminogênio, formando plasmina, a qual é o principal fibrinolítico endógeno 

(BILHEIRO, 2012). 

 

Antitumoral 
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As causas e origens das neoplasias podem ser explicadas devido a possíveis 

mutações genéticas, espontâneas ou induzidas por agentes patogênicos, radiações, radicais 

livres do oxigênio, inflamações crônicas e outros, que promovem desordens no ciclo 

celular, ocorrendo excesso nas taxas de proliferação e deficiência nas taxas de morte 

celular, culminando com a formação de agrupamentos de clones de células neoplásicas. 

Várias pesquisas demonstram a bromelina, obtida a partir do abacaxi com efeitos 

anticancerígenos. Existem pesquisas que demonstram a redução na proliferação in vitro, 

em linhagens de células contra o carcinoma epidermóide humano A431 e células de 

melanoma (BHUI, 2011). 

 

Facilitador da digestão 

 

As enzimas digestivas auxiliam e aceleram os processos químicos associados com a 

digestão. Na maioria dos casos, o corpo naturalmente produz enzimas que são capazes de 

digerir alimentos. No entanto, indivíduos com certas condições de saúde e desordens 

podem exigir o uso de suplementos de fornecer as enzimas que ajudam na digestão. 

A bromelina é uma enzima protease que além de auxiliar a digestão de proteínas, 

pode também estimular os músculos das paredes intestinais. Bromelina é freqüentemente 

incluída como um ingrediente importante em muitos suplementos de enzimas digestivas  

(TEIXEIRA, 2013).  

 

Cicatrizante 

 

A cicatriz consiste em áreas de tecido fibroso resultado de uma lesão da derme. A 

utilização de enzimas proteolíticas na suturação de feridas é uma técnica utilizada em 

hospitais. Dessa forma a bromelina é indicada no tratamento de feridas cutâneas, devido ao 

seu poder fibrinolítico, atua acelerando a formação do tecido de granulação e 

conseqüentemente na cicatrização de lesões (OLIVEIRA, 2001). 

 

Agente mucolítico 

 

O Ananas comosus é um produto fitoterápico com ação mucolítica e fluidificante 

das secreções brônquicas e das vias aéreas superiores. A bromelina contribui para melhor 

fluidificação das secreções mucosas, através da ação da enzima que catalisam a quebra de 
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ligações entre as ligações peptídicas, pela incorporação de moléculas de água, facilitando, 

assim a fluidificação do muco espesso (CESAR, 2005). 
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CAPÍTULO II 

 

CARACTERIZAÇÃO DA BROMELINA E QUANTIFICAÇÃO DA 

ATIVIDADE ENZIMÁTICA 

 

 

RESUMO 

 

O estudo da produção e aplicação de enzimas tem despertado interesse ao longo dos 

anos dos pesquisadores e de indústrias. Dentre as proteases vegetais mais importantes 

esta a bromelina. A atividade enzimática da bromelina pode ser determinada pelo 

método da digestão da caseína, com a utilização posterior do método de Bradford a 

quantificação das proteínas. A bromelina possui diversas aplicações, principalmente, na 

indústria alimentícia e farmacêutica, sendo utilizado na clarificação de cerveja, 

amaciamento de carnes, fabricação de queijos, como vermífugos, antiinflamatórios, 

inibidores de células cancerígenas e outros. Dessa forma, a quantificação da proteína 

presente nas partes do fruto é de grande importância no para o auxilio de estudos e 

pesquisas presentes na área. 

 

PALAVRAS-CHAVES: quantificação, enzimas, indústrias, Bradford.    

 

 

ABSTRACT 

 

The study of the production and application of enzymes has attracted attention over the 

years researchers and industries. Among the most important plant proteases that 

bromelain. The enzymatic activity of bromelain may be determined by the casein 

digestion method with subsequent use of the Bradford method of protein quantitation. 

Bromelain has several applications, mainly in the food and pharmaceutical industry, 

being used to clarify beer, softening meat, cheesemaking, as anthelmintics, anti-

inflammatory, anti-cancerous cells and others. Thus, quantification of protein present 

in parts of the fruit is of great importance to aid in the studies and research in the area 

 

KEYWORDS: quantification, enzymes, industries, Bradford. 
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2.1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um dos lideres mundiais da produção de abacaxi e cultiva mais de 

59.000 hectares de abacaxi. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2013). 

O abacaxizeiro produz frutos de sabor e aroma aceitáveis no mundo todo, sendo 

conhecidas cinco espécies de Ananas e uma de Pseudoananas. O fruto do abacaxi é 

utilizado tanto para o consumo in natura quanto na industrialização, em diferentes formas: 

pedaços em calda, suco, pedaços cristalizados, geléias, licor, vinho, vinagre e aguardente. 

Como subproduto desse processo industrial pode-se obter ainda: álcool, ácidos cítrico, 

málico e ascórbico; rações para animais e a bromelina. A bromelina é uma enzima 

proteolítica de alto valor medicinal, muito utilizada como digestivo e antiinflamatório, os 

frutos do abacaxi são ótimas fontes de cálcio, vitaminas A, B e C (NASCENTE, 2005). 

 As enzimas proteolíticas tem como principal função biológica a hidrolise de 

proteínas e estão envolvidas nos processos de digestão, ativação de enzimas, coagulação do 

sangue dentre outros.  Por bromelina entende-se o conjunto de enzimas proteolíticas 

encontradas nos vegetais da família Bromeliaceae, nos talos e nos frutos. As que se 

encontram nos talos recebem o nome de bromelina do talo e têm o número sistemático EC 

3.4.22.4, enquanto que as encontradas no fruto, chamadas de bromelina do fruto têm o 

número sistemático EC 3.4.22.5 (CÉSAR, 2005).  

A bromelina é obtida de diversas espécies da família Bromeliaceae, que está 

presente no talo e no fruto do abacaxi. O uso da bromelina é baseado em sua atividade 

proteolítica nas indústrias alimentícias e principalmente na farmacêutica brasileira 

(FERREIRA, 2007). 

As proteases vegetais parecem ter semelhanças funcionais com as de origem animal 

e microbiana, apesar das diferenças na estrutura e nos grupos específicos que estão 

envolvidos com a sua atividade catalítica. Dessa forma é crescente a aplicação das enzimas 

proteolíticas de origem vegetal, animal e microbiana, para fins terapêuticos. 

Na indústria de alimentos, a bromelina pode ser utilizada na formulação de 

amaciantes de carnes vermelhas; na produção de ovos desidratados; na preparação de leite 

de soja e isolados protéicos; na hidrólise de certos complexos proteína-taninos, formados 

durante a fermentação que se presentes na cerveja, tornam-se insolúveis e formam 

turvações quando gelada,; na produção de pães e biscoitos a partir de farinhas de trigo de 

alto teor protéico (SILVA, 2008). 
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Na Indústria Farmacêutica é utilizada na digestão de parasitos intestinais como 

Ascaris lumbricóides e Trichuris trichiura; no bloqueio a invasão dos macrófagos por 

Salmonela typhimurium, na inibição de secreção de toxinas pelo Vibrio cholerae e 

Escherichia coli; na remissão dos sintomas em pacientes com retocolite ulcerativa; na 

suturação de feridas; queimaduras de 3º grau; como antiinflamatório de origem vegetal, 

suplemento dietético para fenilcetonúricos; agente mucolítico; em associação com 

antibióticos, auxiliar no processo das atividades de coagulação, componente em tônico 

para cabelos e ainda tem sido estudado na inibição do desenvolvimento de células 

cancerígenas (HALE et al, 2005; GRABOVAC,  2006; MAURER, 1999; MIRA & 

MARQUEZ, 2000). 

As enzimas proteolíticas ou proteases são amplamente empregadas em diferentes 

tipos de indústria e apresentam grande interesse biotecnológico. No entanto, as aplicações 

industriais utilizam predominantemente as enzimas de origem microbianas, tornando o 

processo mais caro (produção e purificação das enzimas). As enzimas de origem vegetal, 

por serem obtidas por processo de extração e normalmente aplicadas na forma bruta, 

tornam-se menos caras que as microbianas. Além disso, possuem aplicações semelhantes 

às microbianas, tendo rendimentos similares e sendo em algumas situações até mesmo 

mais específicas ao substrato (COSTA et al, 2008; PAQUES & MACEDO, 2006). 

Considerando-se que essas enzimas vegetais são obtidas por via extrativa, tornam-

se cada vez mais importantes as pesquisa que tenham por finalidade trazer contribuições à 

tecnologia de enzimas. (MORETTO, 1992). 

A atividade enzimática da bromelina pode ser determinada através de metodologias 

que compreendem a digestão da caseína, no qual o método de Bradford é usado para 

quantificar as proteínas (FERREIRA, 2008).  

O método de Bradford  é uma técnica para a determinação de proteínas totais que 

envolve a ligação entre proteínas e o corante Coomassie Brilliant Blue G-250. Este método 

é baseado na interação entre o corante G-250 e macromoléculas de proteínas que contém 

aminoácidos de cadeias laterais básicas ou aromáticas. A interação entre a proteína de alto 

peso molecular e o corante G-250 provoca o deslocamento do equilíbrio do corante para a 

forma aniônica, que absorve fortemente na faixa entre 365 e 595 nm, com máximo em 595 

nm. Este ensaio é bastante reprodutível e rápido. A reação de ligação com o corante 

completa-se em aproximadamente dois minutos e tem boa estabilidade da cor por uma 

hora. Além disso, existe pouca ou nenhuma interferência de cátions (como sódio ou 

potássio) ou carboidratos (BRADFORD, 1976). 
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2.2 METODOLOGIA 

 

 

2.2.1 Obtenção da matéria-prima para a extração 

 

        O material vegetal utilizado no trabalho foi oriundo do Banco de Germoplasma da 

Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical de Cruz das Almas-BA caracterizados 

como Ananas comosus Var. ananssoides e Ananas comosus Var. comosus. Para a 

obtenção dos extratos foram utilizadas plantas cultivadas de acordo com as 

recomendações técnicas da cultura incluindo a indução da floração em período pré-

estabelecido.  

 

 

2.2.2 Preparo das soluções estoques 

 

Os ensaios foram realizados a partir de soluções estoques de tampão fosfato 0,2 M, 

com pH 6,0. Para isso foi utilizados: 

a) Solução de Fosfato de Sódio Monobásico.  

b) Solução de Fosfato de Sódio Dibásico. 

 

 

2.2.3 Obtenção do extrato bruto 

 

As partes do Ananas comosus var. ananssoides (coroa, caule, polpa, casca, folhas) 

foram preparadas através de trituração em liquidificador domestico e filtração em gaze e 

algodão. O extrato bruto obtido foi armazenadas em freezer a -18oC, sendo as fibras 

eliminadas. A trituração ocorreu em presença de Tampão Fosfato a 0,2 M, em pH 6,0. 

 

 

2.2.4 Extração da bromelina 

 

A extração da enzima ocorreu em presença de etanol em quatro concentrações 

diferentes: 20%, 40%, 60% e 80%. As condições experimentais foram: temperatura de 

precipitação em média 7ºC e adição do etanol frio através de gotejamento, Sendo que cada 
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concentração do etanol ficaram em contato com o extrato para precipitação em três tempos 

diferentes: 10, 20 e 30 minutos. Após os tempo estabelecidos de precipitação as amostras 

foram centrifugadas em centrifuga refrigerada a 4ºC, em velocidade de 10.000 rpm, por 10 

minutos. O sobrenadante foi desprezado e o precipitado resuspenso com o auxilio de um 

bastão de vidro, e em adição da solução estoque de tampão fosfato 0,2M em ph 6,0, foi 

armazenado em eppendorfs.  

  

 

2.2.5 Determinação de proteína total 

 

A atividade proteolítica foi determinada pelo método descrito por MURACHI 

(1976) e BALDINI et al (1993) através da hidrólise enzimática da caseína a 1%.  Todos os 

ensaios foram feitos em triplicata. 

Para a determinação da quantidade de proteínas totais, foi utilizado o método da 

digestão da caseína. Neste, a solução tamponada de caseína foi preparada pela dissolução 

de 1g de caseína em aproximadamente 100 mL da Solução Tampão Fosfato de Sódio, pH 

6,0; sob constante agitação, em temperatura de 60ºC até que obteve-se a dissolução da 

caseína. Em um tubo de ensaio adicionou-se 5mL de caseína e 50µL do extrato, que foi 

homogeneizado e incubado por 20 minutos, em temperatura de 35ºC. Em seguida, retirou-

se uma alíquota de 100µL da mistura. A esta alíquota foi adicionado 5mL do reagente de 

Bradford.  

A leitura colorimétrica foi realizada em espectrofotômetro num comprimento de 

onda igual a 595nm.  

 

 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos foram organizados em tabelas e ilustrados em gráficos feitos 

no Programa Microsoft Office Excel, a partir da variação do tempo de precipitação, em 

diferentes concentrações de etanol. As analises estatísticas foram realizadas através do 

Programa Sisvar, pelo método de regressão.  
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Tabela 1 – Quantidade de Proteína na casca, em 10 minutos de precipitação com  

etanol. Identificação: ANANAS COMOSUS VAR. ANANSSOIDES. 

 

CASCA 10 minutos 
MÉDIA 
µg/mL 

Média 
mg/ml Desvio 

20 % 239,2135 0,239213 0,003494 

40% 231,5169 0,231517 0,004356 

60% 240,4757 0,240476 0,005259 

80% 240,9251 0,240925 0,00368 

 

 

Tabela 2 – Quantidade de Proteína na coroa, em 10 minutos de precipitação com de 

etanol. Identificação: ANANAS COMOSUS VAR. ANANSSOIDES. 

 

COROA 10 minutos 
MÉDIA 
µg/mL 

Média 
mg/ml Desvio 

20 % 243,6966 0,243697 0,000303 

40% 234,5506 0,234551 0,005658 

60% 246,0412 0,246041 0,001214 

80% 249,6966 0,249697 0,00153 

 

 

Tabela 3 – Quantidade de Proteína na polpa em 10 minutos de precipitação com etanol. 

Identificação: ANANAS COMOSUS VAR. ANANSSOIDES. 

POLPA 10 minutos 
MÉDIA 
µg/mL 

Média 
mg/ml Desvio 

20 % 238,839 0,238839 0,002455 

40% 239,2584 0,239258 0,001112 

60% 240,2921 0,240292 0,000157 

80% 238,8951 0,238895 0,002503 
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Tabela 4 – Quantidade de Proteína no caule em 10 minutos de precipitação com etanol. 

Identificação: ANANAS COMOSUS VAR. ANANSSOIDES. 

 

 

CAULE 10 MINUTOS 
MÉDIA 
µg/mL 

Média 
mg/ml Desvio 

20 % 211,3895 0,21139 0,001063 

40% 236,2959 0,236296 0,000871 

60% 247,1161 0,247116 0,003545 

80% 236,3745 0,236375 0,001362 

 

 

Tabela 5 – Quantidade de Proteína no folha em 10 minutos de precipitação com  etanol. 

Identificação: ANANAS COMOSUS VAR. ANANSSOIDES. 

 

FOLHA 10 MINUTOS 
MÉDIA 
µg/mL 

Média 
mg/ml Desvio 

20 % 243,236 0,243236 0,004775 

40% 241,1311 0,241131 0,006826 

60% 237,6667 0,237667 0,0024 

80% 233,1536 0,233154 0,002191 

 

 

Tabela 6 – Quantidade de Proteína no casca em 20 minutos de precipitação com  

etanol. Identificação: ANANAS COMOSUS VAR. ANANSSOIDES. 

CASCA 20 MINUTOS 
MÉDIA 
µg/mL 

Média 
mg/ml Desvio 

20 % 221,5393 0,221539 0,00191 

40% 234,4831 0,234483 0,000782 

60% 241,1835 0,241184 0,00082 

80% 227,1199 0,22712 0,001281 
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Tabela 7 – Quantidade de Proteína no coroa em 20 minutos de precipitação com   

etanol. Identificação: ANANAS COMOSUS VAR. ANANSSOIDES 

 

COROA 20 
MINUTOS 

MÉDIA 
µg/mL 

Média 
mg/ml Desvio 

20 % 223,3933 0,223393 0,002135 

40% 234,1011 0,234101 0,000438 

60% 262,8876 0,262888 0,000697 

80% 226,9026 0,226903 0,000763 

 

 

Tabela 8 – Quantidade de Proteína na polpa em 20 minutos de precipitação com etanol. 

Identificação: ANANAS COMOSUS VAR. ANANSSOIDES. 

 

POLPA 20 MINUTOS 
MÉDIA 
µg/mL 

Média 
mg/ml Desvio 

20 % 216,2509 0,216251 0,00014 

40% 234,4831 0,234483 0,000782 

60% 237,1648 0,237165 0,000626 

80% 224,4082 0,224408 0,000815 

 

Tabela 9 – Quantidade de Proteína no caule em 20 minutos de precipitação com etanol. 

Identificação: ANANAS COMOSUS VAR. ANANSSOIDES. 

CAULE 20 MINUTOS 
MÉDIA 
µg/mL 

Média 
mg/ml Desvio 

20 % 217,367 0,217367 0,003084 

40% 232,8277 0,232828 0,001118 

60% 239,3109 0,239311 0,000102 

80% 227,7978 0,227798 0,001608 
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Tabela 10 – Quantidade de Proteína no folha em 20 minutos de precipitação com 

etanol. Identificação: ANANAS COMOSUS VAR. ANANSSOIDES. 

 

FOLHA 20 MINUTOS 
MÉDIA 
µg/mL 

Média 
mg/ml Desvio 

20 % 226,5506 0,226551 0,001618 

40% 241,809 0,241809 0,000933 

60% 252,0861 0,252086 0,00014 

80% 232,7491 0,232749 0,000651 

 

Tabela 11 – Quantidade de Proteína no casca em 30 minutos de precipitação com 

etanol. Identificação: ANANAS COMOSUS VAR. ANANSSOIDES. 

 

CASCA 30 MINUTOS 
MÉDIA 
µg/mL 

Média 
mg/ml Desvio 

20 % 245,7154 0,245715 0,000249 

40% 248,9251 0,248925 0,000741 

60% 269,588 0,269588 0,004562 

80% 243,5693 0,243569 0,00383 

 

Tabela 12 – Quantidade de Proteína no coroa em 30 minutos de precipitação com 

etanol. Identificação: ANANAS COMOSUS VAR. ANANSSOIDES. 

COROA 30 
MINUTOS 

MÉDIA 
µg/mL 

Média 
mg/ml Desvio 

20 % 249,4831 0,249483 0,001607 

40% 256,8464 0,256846 0,000963 

60% 260,9625 0,260963 0,000542 

80% 250,176 0,250176 0,000468 

 



 36 

Tabela 13 – Quantidade de Proteína no polpa em 30 minutos de precipitação com 

etanol. Identificação: ANANAS COMOSUS VAR. ANANSSOIDES. 

 

POLPA 30 MINUTOS 
MÉDIA 
µg/mL 

Média 
mg/ml Desvio 

20 % 219,0187 0,219019 0,005742 

40% 229,206 0,229206 0,001922 

60% 261,7453 0,261745 0,001275 

80% 224,3333 0,224333 0,000692 

 

 

Tabela 14 – Quantidade de Proteína no caule em 30 minutos de precipitação com 

etanol. Identificação: ANANAS COMOSUS VAR. ANANSSOIDES. 

 

CAULE 30 MINUTOS 
MÉDIA 
µg/mL 

Média 
mg/ml Desvio 

20 % 216,839 0,216839 0,001629 

40% 232,367 0,232367 0,001842 

60% 256,1348 0,256135 0,001449 

80% 225,0824 0,225082 0,002106 

 

 

Tabela 15 – Quantidade de Proteína na folha em 30 minutos de precipitação com 

etanol. Identificação: ANANAS COMOSUS VAR. ANANSSOIDES. 

FOLHA 30 MINUTOS 
MÉDIA 
µg/mL 

Média 
mg/ml Desvio 

20 % 228,161 0,228161 0,000577 

40% 249,382 0,249382 0,001293 

60% 261,5581 0,261558 0,000249 

80% 235,7004 0,2357 0,001826 
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Tabela 16 - Quantidade de Proteína na casca em 10 minutos de precipitação com de 

etanol. Identificação: ANANAS COMOSUS VAR. COMOSUS. 

 

CASCA 10 minutos 
MÉDIA 
µg/mL 

Média 
mg/ml Desvio 

20 % 178,0637 0,178064 0,008947 

40% 193,6292 0,193629 0,003242 

60% 202,2584 0,202258 0,000389873 

80% 194,1423 0,194142 0,00104 

 

 

Tabela 17 - Quantidade de Proteína na coroa em 10 minutos de precipitação com  de 

etanol. Identificação: ANANAS COMOSUS VAR. COMOSUS. 

COROA 10 minutos 
MÉDIA 
µg/mL 

Média 
mg/ml Desvio 

20 % 193,4232 0,193423 0,002806 

40% 204,1348 0,204135 0,00392 

60% 192,5131 0,192513 0,004559 

80% 186,0637 0,186064 0,014826 

 

Tabela 18 - Quantidade de Proteína na polpa em 10 minutos de precipitação com  de 

etanol. Identificação: ANANAS COMOSUS VAR. COMOSUS. 

POLPA 10 minutos 
MÉDIA 
µg/mL 

Média 
mg/ml Desvio 

20 % 185,0936 0,185094 0,006857 

40% 194,2397 0,19424 0,006982 

60% 201,5468 0,201547 0,00121 

80% 189,5843 0,189584 0,002359 
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Tabela 19 - Quantidade de Proteína no caule em 10 minutos de precipitação com de 

etanol. Identificação: ANANAS COMOSUS VAR. COMOSUS. 

 

CAULE 10 MINUTOS 
MÉDIA 
µg/mL 

Média 
mg/ml Desvio 

20 % 183,382 0,183382 0,009422 

40% 202,264 0,202264 0,003599 

60% 208,2734 0,208273 0,000721 

80% 185,7004 0,1857 0,000489 

 

 

Tabela 20 - Quantidade de Proteína na folha em 10 minutos de precipitação com  

etanol. Identificação: ANANAS COMOSUS VAR. COMOSUS. 

FOLHA 10 MINUTOS 
MÉDIA 
µg/mL 

Média 
mg/ml Desvio 

20 % 187,0674 0,187067 0,004853 

40% 193,3202 0,19332 0,005458 

60% 196,8315 0,196831 0,001898 

80% 189,5618 0,189562 0,000849 

 

Tabela 21 - Quantidade de Proteína na casca em 20 minutos de precipitação com 

etanol. Identificação: ANANAS COMOSUS VAR. COMOSUS. 

CASCA 20 MINUTOS 
MÉDIA 
µg/mL 

Média 
mg/ml Desvio 

20 % 204,1798 0,20418 0,002028 

40% 214,7135 0,214532 0,006048 

60% 216,5693 0,216569 0,001468 

80% 211,7191 0,211719 0,002619 
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Tabela 22 - Quantidade de Proteína na coroa em 20 minutos de precipitação com 

etanol. Identificação: ANANAS COMOSUS VAR. COMOSUS. 

COROA 20 
MINUTOS 

MÉDIA 
µg/mL 

Média 
mg/ml Desvio 

20 % 198,3764 0,198536 0,002705 

40% 214,8015 0,214801 0,002888 

60% 201,3745 0,201375 0,000986 

80% 200,9813 0,200981 0,001331 

 

 

Tabela 23 - Quantidade de Proteína na polpa em 20 minutos de precipitação com 

etanol. Identificação: ANANAS COMOSUS VAR. COMOSUS. 

POLPA 20 MINUTOS 
MÉDIA 
µg/mL 

Média 
mg/ml Desvio 

20 % 199,3745 0,199375 0,005618 

40% 228,8839 0,228884 0,001765 

60% 229,0618 0,229236 0,003211 

80% 212,4944 0,212494 0,00085 

 

 

Tabela 24 - Quantidade de Proteína no caule em 20 minutos de precipitação com 

etanol. Identificação: ANANAS COMOSUS VAR. COMOSUS. 

CAULE 20 MINUTOS 
MÉDIA 
µg/mL 

Média 
mg/ml Desvio 

20 % 191,5169 0,191517 0,003826 

40% 211,5955 0,211596 0,008176 

60% 213,8577 0,213858 0,000663 

80% 213,3708 0,213371 0,008611 
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Tabela 25 - Quantidade de Proteína na folha em 20 minutos de precipitação com 

etanol. Identificação: ANANAS COMOSUS VAR. COMOSUS. 

FOLHA 20 MINUTOS 
MÉDIA 
µg/mL 

Média 
mg/ml Desvio 

20 % 209,7247 0,209839 0,003651 

40% 212,6891 0,212689 0,003308 

60% 223,3109 0,223311 0,005785 

80% 193,8127 0,193813 0,006172 

 

 

Tabela 26 - Quantidade de Proteína na casca em 30 minutos de precipitação com 

etanol. Identificação: ANANAS COMOSUS VAR. COMOSUS. 

CASCA 30 MINUTOS 
MÉDIA 
µg/mL 

Média 
mg/ml Desvio 

20 % 182,7978 0,182798 0,000406 

40% 211,9213 0,211921 0,00227 

60% 216,8914 0,216891 0,000175 

80% 205,4831 0,205483 0,001883 

 

 

Tabela 27 - Quantidade de Proteína na coroa em 30 minutos de precipitação com 

etanol. Identificação: ANANAS COMOSUS VAR. COMOSUS. 

COROA 30 
MINUTOS 

MÉDIA 
µg/mL 

Média 
mg/ml Desvio 

20 % 218,6742 0,218674 0,002141 

40% 217,1011 0,217101 0,005066 

60% 214,0524 0,214052 0,000559 

80% 198,0449 0,198045 0,001485 
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Tabela 28 - Quantidade de Proteína na polpa em 30 minutos de precipitação com 

etanol. Identificação: ANANAS COMOSUS VAR. COMOSUS. 

POLPA 30 MINUTOS 
MÉDIA 
µg/mL 

Média 
mg/ml Desvio 

20 % 211,0674 0,211067 0,001094 

40% 215,4457 0,215446 0,000211 

60% 218,8427 0,218843 0,000855 

80% 210,7004 0,2107 0,001555 

 

 

Tabela 29 - Quantidade de Proteína no caule em 30 minutos de precipitação com 

etanol. Identificação: ANANAS COMOSUS VAR. COMOSUS. 

CAULE 30 MINUTOS 
MÉDIA 
µg/mL 

Média 
mg/ml Desvio 

20 % 207,397 0,207397 0,001845 

40% 206,5543 0,206554 0,001055 

60% 208,5206 0,208521 0,000137 

80% 204,794 0,204794 0,005005 

 

 

Tabela 30 - Quantidade de Proteína na folha em 30 minutos de precipitação com 

etanol. Identificação: ANANAS COMOSUS VAR. COMOSUS. 

FOLHA 30 MINUTOS 
MÉDIA 
µg/mL 

Média 
mg/ml Desvio 

20 % 201,9663 0,201966 0,001142 

40% 217,0449 0,217045 0,001995 

60% 192,8876 0,192888 0,025881 

80% 195,8989 0,195899 0,000362 
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Figura 01 - Quantificação de proteína na casca, em precipitação em diferentes tempos em 

etanol. Ananas comosus var. ananssoides. 
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Figura 02 - Quantificação de proteína na coroa, em precipitação em diferentes tempos em 

etanol.  Ananas comosus var. ananssoides. 
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Figura 03 - Quantificação de proteína na polpa, em precipitação em diferentes tempos com 

etanol. Ananas comosus var. ananssoides. 
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Figura 04 - Quantificação de proteína na Folha, em precipitação em diferentes tempos com 

etanol. Ananas comosus var. ananssoides.  
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Figura 05 - Quantificação de proteína no caule, em precipitação em diferentes tempos com 

etanol. Ananas comosus var. ananssoides.  
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Figura 6 - Quantificação de proteína na casca, em precipitação em diferentes tempos com 
etanol. Ananas comosus var. comosus. 
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Figura 7 - Quantificação de proteína na coroa, em precipitação em diferentes tempos com 
etanol. Ananas comosus var. comosus. 
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Figura 8 - Quantificação de proteína na polpa, em precipitação em diferentes tempos com 
etanol. Ananas comosus var. comosus. 
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Figura 9 - Quantificação de proteína no caule, em precipitação em diferentes tempos com 
etanol. Ananas comosus var. comosus. 
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Figura 10 - Quantificação de proteína na folha, em precipitação em diferentes tempos com 
etanol. Ananas comosus var. comosus. 
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A média geral das atividades enzimáticas do Ananas comosus var. ananssoides e 

Ananas comosus var. comosus foram respectivamente 0,24 mg/mL ± 0,01 e 0,20 mg/mL 

± 0,01. De acordo com as analises estatísticas observa-se que houve interação significativa 

entre variáveis: tempo, concentração e partes da planta, com p < 0,05. 

Porem, os dados referentes as partes: Folha em 10 minutos de precipitação do 

Ananas comosus var. comosus e Polpa em 30 minutos de precipitação do Ananas comosus 

var. comosus; apesar de terem explicado em 91,46% e 87,62% respectivamente, a variável 

concentração de etanol, demonstrou o p > 0,05; não sendo significativo.  E para o Ananas 

comosus var. ananssoides, as partes: Casca em 10 minutos de precipitação, Folha em 10 

minutos de precipitação e Polpa em 10 minutos de precipitação foram não significativo, 

com relação a variável concentração de etanol, com p > 0,05. 

 

2.4 CONCLUSÃO 

Com este trabalho pode observar que com os dados obtidos é possível se obter uma 

atividade enzimática mais expressiva na purificação realizada com as concentrações de 

40% e 60%.   

Com relação à concentração do etanol, apesar de terem ocorrido algumas oscilações 

nos resultados o estudo demonstrou que existe uma tendência ao aumento da concentração 

na precipitação com 40% e 60% de etanol. Um estudo realizado em 2012, Mazzola, 

demonstrou que a solubilidade da bromelina em etanol varia com a variação da 

concentração de etanol e que a precipitação da bromelina em etanol acontece de modo 

mais eficiente, com 65% de etanol (v/v). 

Em 2012, um estudo de Correia avaliou a variação da bromelina nas concentrações 

de 30% e 70% de etanol, neste, observou-se que em 30% de etanol (v / v), 

a bromelina ainda não precipitou, no entanto, sob estas condições, e com etanol a 70% (v / 

v), todas bromelina presente na extrato em bruto foi precipitada com um rendimento de 

99,7% de atividade. Neste ainda, foi verificado que em precipitação com 70% de etanol de 

o teor de proteina foi de cerca de 0,2 mg/mL ± 0.01. 
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Dessa forma, observa-se apesar do inconveniente da desnaturação, foi possível 

obter a bromelina a partir das diferentes partes do abacaxizeiro, demonstrando que o uso de 

resíduos industriais é de muita importância no processo de obtenção da enzima.  
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CAPÍTULO III 

APLICAÇÃO FARMACOLÓGICA E AÇÃO ANTICANCERÍGENA 

 

RESUMO 

 

A bromelina é o complexo enzimático de proteinases extraído dos vegetais da família 

Bromeliaceae, dentre o fruto mais popular e rico desta proteinase está o abacaxi. Na área 

da saúde a bromelina tem demonstrado interesse nos papéis fisiológicos já que suas 

aplicações terapêuticas têm sido estudadas e comprovadas. Dentre suas aplicações a ação 

como inibidor de células cancerígenas vem sendo demonstradas em pesquisas o que 

contribui para determinar a sua importância medicinal e sócio-econômica. O presente 

estudo objetivou verificar a inibição das células da linhagem B16F10 de melanoma, pela 

ação da bromelina das várias partes do abacaxizeiro (casca, polpa, coroa, folhas e caule) a 

partir do extrato bruto. Os experimentos mostraram que ocorreu inibição das células com a 

ação da enzima de todas as partes.  

 

ABSTRACT 

Bromelain is the enzyme complex proteinase extracted from the plant family 

Bromeliaceae, among the most popular fruit and rich this proteinase is the pineapple. In 

health bromelain has shown interest in the physiological roles since their therapeutic 

applications have been studied and proven. Among its applications the action as an 

inhibitor of cancer cells has been demonstrated in research that contributes to determine its 

medicinal importance and socio-economic. The present study aimed to verify the inhibition 

of cell line B16F10 melanoma, by the action of bromelain from various parts of the 

pineapple (skin, pulp, crown, leaf and stem) from the crude extract. The experiments 

showed that there was inhibition of cells with enzyme action from all parties. 

 

 



 51 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

As plantas têm sido utilizadas há muitos anos com a finalidade medicinal, e os 

medicamentos à base de plantas, orais e tópicos, tornaram-se algumas terapias alternativas 

mais utilizadas (GIMIER, 1995). 

A Fitoterapia estuda as plantas medicinais e as suas aplicações no tratamento de 

problemas de saúde, como a obesidade, inflamações, alterações respiratórias, 

cardiovasculares, gastrointestinais, urinárias, nervosas, dentre outras. É uma alternativa aos 

medicamentos de síntese, podendo ser utilizada tanto isoladamente como em conjunto com 

a terapêutica convencional. Através das suas propriedades terapêuticas, as plantas 

medicinais tratam os desequilíbrios do organismo, ajudando a restaurar o funcionamento 

do sistema imunológico. É considerada a forma de medicina mais antiga da civilização 

humana, existindo registros do ano 2500 a.C. sobre a utilização de plantas medicinais na 

China, e em 2800 a.C. foi escrito o primeiro livro com referências a fórmulas de fitoterapia 

(PINTO, 2013). 

A grande maioria dos medicamentos utilizados na atualidade derivam de plantas, 

sendo assim, o uso da fitoterapia tem cada vez mais ganhado destaque visto que, o uso das 

plantas medicinais têm sido feitos sob o alicerce de bases cientificas, porém como as 

informações toxicológicas são algumas vezes reduzidas a utilização destas plantas deve ser 

feita com acompanhamento adequado de um profissional (FITOTERAPIA, 2013). 

A obtenção de moléculas com atividade farmacológica a partir de material vegetal 

foi inicialmente realizado, de modo empírico. Hoje, como milhares de plantas vêm sendo 

estudadas com finalidade medicinal, a descoberta de um novo composto que tenha 

interesse terapêutico torna-se cada vez mais complicada, devido ao grande número de 

compostos ativos já existentes, por esse motivo a busca por novas moléculas com atividade 

farmacológica não cessam (PINTO, 2013).  

As enzimas são utilizadas como biocatalizadores em química orgânica como uma 

alternativa aos processos químicos clássicos, o uso como medicamentos deve-se a grande 

eficiência aliada a especificidade, o que as tornam, agentes de grande potencial para uso 

terapêutico, porém devem ser levadas em consideração diversas características (pH 

fisiológico, baixa resposta imunológica e outros) para que seu uso seja feito com sucesso 

(GODOI, 2007). 
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A bromelina é uma enzima proteolítica encontrada no abacaxi e tem demonstrado 

grande interesse pelas indústrias por suas diversas aplicações. Na área da saúde estudos 

demonstraram efeitos como: agente mucolítico, antiinflamatória, digestivo, antiparasitário 

e inibição de células cancerígenas (MAURER, 2001). 

As neoplasias consistem em uma anormalidade no crescimento dos tecidos, 

potencialmente graves, que embora de origens e causas ainda não muito esclarecidas, 

surgem devido a mutações genéticas, espontâneas ou induzidas por agentes patogênicos 

que causam alterações no ciclo celular. Com estas alterações ocorrem um aumento nas 

taxas de proliferação e deficiência nas taxas de morte celular, formando assim os tumores 

(TORRES, 2002).  

Os melanomas são neoplasias malignas originárias a partir de lesões melanocíticas 

pré-existentes ou desenvolvem em pele ou mucosa normais. Os melanócitos são células 

provenientes da crista neural que migram para a pele, retina, meninges e mucosas oronasal 

e respiratória entre a 12° e 14° semana de vida intra-uterina. Eles se localizam na camada 

basal da pele e possuem núcleo irregular e central e citoplasma globoso, de onde partem 

prolongamentos que mantém contato com queratinócitos da própria camada basal. A 

melanina atua como importante filtro endógeno contra os raios ultravioletas, presentes na 

luz solar, e sua síntese ocorre no interior dos melanócitos, tendo a tirosina como precursor. 

Dentre as neoplasias de pelo o melanoma é a que tem o pior prognostico (CARVALHO, 

2007).  

A inibição da proliferação de células cancerígenas é o principal alvo do tratamento 

anticarcinogênico, dessa forma a ação de inibir a proliferação de células cancerígenas vem 

sendo demonstrado por vários estudos e o presente estudo objetivou verificar a atividade 

anticancerígena das diversas partes do abacaxi (caule, folhas, polpa, casca e coroa) contra 

as células de melanoma murino da linhagem B16-F10. 

 

3.2 METODOLOGIA 

O processo para análise da atividade anticancerígena da enzima Bromelina, obtida a 

partir do abacaxi, foi realizado no Laboratório de Biomorfologia Parasitária, na Fundação 

Osvaldo Cruz – FioCruz, Salvador - Bahia.  

 

3.2.1 Extratos 



 53 

Foram utilizados os filtrados dos extratos bruto do Ananas comosus var. 

ananssoides.(caracterizado como acesso 330) e Ananas comosus var. comosus 

(caracterizado como acesso 138),  obtidos após trituração das partes: coroa, casca, folhas, 

polpa e caule. A trituração ocorreu em liquidificador e em presença de Tampão Fosfato a 

0,2 M, em pH 6,0. Após a trituração e filtração em algodão, as amostras obtidas foram 

armazenadas em freezer a -18ºC, para posterior utilização.  

No dia da realização dos testes para verificação da ação anticancerígena, as 

amostras foram descongeladas e novamente filtradas. Esta filtração ocorreu com a 

membrana Biofil – Syringer Filter.  

 

3.2.2 Cultivo celular  

 

As células utilizadas foram as de melanoma murino da linhagem B16-F10, 

adquiridas pelo Instituto Cargos Chagas Filho.  

As células foram cultivadas em frascos plásticos apropriados com meio de cultura 

RPMI, desenvolvido pelo Instituto Roswell Park Memorial, suplementado com 10 % de 

soro fetal bovino (SFB), e mantidas a 36-37 °C, em estufa com atmosfera contendo 5 % de 

dióxido de carbono (CO2). 

Estas foram tratadas com Tripsina, e o número de células viáveis foi avaliado pelo 

método do Azul de Trypan e a contagem realizada em câmara de Neubauer, utilizando os 

quadrantes para contagem de leucócitos (STROBER, 2001). 

 

3.2.3 Experimento 

 

O número de células distribuído nas placas de cultura celular foi de 2x 104 cel/mL. 

Este valor é padronizado do Laboratório de Biomorfologia Parasitária - FioCruz/BA, com 

a finalidade de evitar a perda de viabilidade celular em função do excesso de células ou da 

privação de nutrientes pela escassez de meio de cultura.  

Foram adicionadas então as amostras a serem testadas, e mais 10µL de soro fetal 

bovino. As amostras foram realizadas em triplicata e o experimento foi levado à estufa e 

mantidas a 36-37 °C, em atmosfera contendo 5 % de dióxido de carbono (CO2), por um 

período de 24 horas. 

Decorrido o tempo de incubação a placa foi levada para observação em 

Microscopia Eletrônica. Na seqüência, o sobrenadante foi removido e foi realizada uma 
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lavagem com tampão borato, pH 8,7. Após a lavagem, foi adicionado metanol nos poços e 

em seguida o Azul de Metileno, após 5 minutos o Azul de metileno é desprezado e 

adiciona-se o tampão borato e HCl 0,1N, para leitura em 655nm. 

 

3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
 

Foi realizada primeiramente a análise morfológica através da microscopia 

eletrônica e posteriormente os dados obtidos foram avaliados através do programa 

GraphPad Prism e as analises estatísticas foram realizadas utilizando método de 

Tukey/ANOVA. 

 

 

3.3.1. Análise Morfológica das Células B16-F10 por Microscopia Eletrônica 

 

As imagens 1, 2 e 3, foram obtidas no experimento em que as células B16F10, 

foram incubadas com os acessos 330 e 138 de abacaxi, do Banco Ativo de Germoplasma 

da Embrapa de Cruz das Almas.  

Na figura 1, pode-se observar o controle apresentando células viáveis e bem 

distribuídas. A imagem do controle da linhagem B16F10 após 24h de manutenção em 

cultivo, conforme esperado, demonstrou forma morfológica característica de células 

cancerosas. Observam-se células apresentando tamanho regular, que migram umas sobre as 

outras (não apresentando assim inibição de contato), células com expansões celulares 

típicos de filopódios e ainda em alguns pontos da imagem, em quantidade reduzida, 

verificam-se células redondas características de células mortas ou em processo de divisão 

celular.  
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Figura 1 – Imagens do controle de células B16F10, após um período de incubação 

de 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas células tratadas foram observadas, quando comparadas com o controle, que 

ocorreu ação da Bromelina, nestas foram verificadas características como a retração do 

citoplasma (Figura 3) com redução dos prolongamentos celulares, presença de 

vacuolização (Figura 2), redução no numero de células. Estes são aspectos de células com 

inibição e/ou morte celular.  

 

 

Figura 2 – Efeito da Bromelina na Morfologia das Células de Melanoma Murino B16-F10 
– Parte: Polpa 138 
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Figura 3 – Efeito da Bromelina na Morfologia das Células de Melanoma Murino B16-
F10 – Parte: Folha 330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Ação da Bromelina do abacaxi sobre a células B16F10.  

 

Os acessos 330 (Ananas comosus var. ananssoides) e 138 (Ananas comosus var. comosus)  

do Banco Ativo Germoplasma de abacaxi de Cruz das Almas/BA, demonstraram segundo 

as analises estatísticas, que ocorreu ação da enzima sobre as células da linhagem de 

melanoma B16F10 em todas as partes dos acessos avaliados após um período de 24 horas 

de incubação. Sendo o valor de p < 0,0001 e o R2 = 0.9266. Porem entre as partes não 

houve diferença significativa. 

 

Tabela 1 – Avaliação do crescimento de células B16F10, sob ação da Bromelina. 

 
Tukey's Multiple 
Comparison Test 

Mean Diff. Q Significant P < 
0.05 

Controle VS Folha 
330 

0.04297 14,02 Yes 

Controle VS Casca 
330 

0.05343 17,43 Yes 

Controle VS Caule 
330 

0.0529 17,26 Yes 

Controle VS Polpa 
330 

0.0563 18,37 Yes 

Controle VS Coroa 
330 

0.04517 14,74 Yes 
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Tukey's Multiple 
Comparison Test 

  Mean Diff. Q Significant P < 
0.05 

Controle VS Folha 
138 

0.04257 13,89 Yes 

Controle VS Casca 
138 

0.04863 15,87 Yes 

Controle VS Caule 
138 

0.05557 18,13 Yes 

Controle VS Polpa 
138 

0.05583 18,22 Yes 

Controle VS Coroa 
138 

0.05427 17,70 Yes 

Folha 330 vs Casca 
330 

0.01047 3.415 No 

Folha 330 vs Caule 
330  

0.009933 3,241 No 

Folha 330 vs Polpa 
330 

0.01333 4,350 No 

Folha 330 vs Coroa 
330 

0.0022 0,7177 No 

Folha 330 vs Folha 
138 

0.0004000 0,1305 No 

Folha 330 vs Casca 
138 

0,005667 1,849 No 

Folha 330 vs Caule 
138  

0.0126 4,111 No 

Folha 330 vs Polpa 
138 

0,01287 4,198 No 

Folha 330 vs Coroa 
138 

0,0113 3,687 No 

Casca 330 vs Caule 
330 

0,0005333 0,1740              No 

Casca 330 vs Polpa 
330 

0.002867 0,9352 No 

Casca 330 vs Coroa 
330 

0,008267 2,697 No 

Casca 330 vs Folha 
138 

0,01087 3,545 No 

Casca 330 vs Casca 
138 

0,0048 1,566 No 

Casca 330 vs Caule 
138 

0,002133 0,6960 No 

Casca 330 vs Polpa 
138 

0,002400 0,7830 No 

Casca 330 vs Coroa 
138 

0,0008333 0,2719 No 

Caule 330 vs Polpa 
330  

0,003400 1,109 No 
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Tukey's Multiple 
Comparison Test 

Mean Diff. Q Significant P < 0.05 

Caule 330 vs Coroa 
330  

0,007733 2,523 No 

Caule 330 vs Folha 
138  

0,01033 3,371 No 

Caule 330 vs Casca 
138 

0,004267 1,392 No 

Caule 330 vs Caule 
138 

0,002667 0,8700 No 

Caule 330 vs Polpa 
138  

0,002933 0,9570 No 

Caule 330 vs Coroa 
138 

0,001367 0,4459 No 

Polpa 330 vs Coroa 
330 

0,01113 3,632 No 

Polpa 330 vs Casca 
138 

0,007667 2,501 No 

Polpa 330 vs Caule 
138 

0,0007333 0,2392 No 

Polpa 330 vs Polpa 
138 

0,0004667 0,1522 No 

Polpa 330 vs Coroa 
138 

0,002033 0,6634 No 

Coroa 330 vs Folha 
138 

0,002600 0,8482 No 

Coroa 330 vs Casca 
138 

0,003467 1,131 No 

Coroa 330 vs Caule 
138 

0,0104 3,393 No 

Coroa 330 vs Polpa 
138 

0,01067 3,480 No 

Coroa 330 vs Coroa 
138 

0,009100 2,2969 No 

Folha 138 vs Casca 
138 

0,06067 1,1979 No 

Folha 138 vs Caule 
138 

0,0130 4,241 No 

Folha 138 vs Polpa 
138 

0,01327 4,328 No 

Folha 138 vs Coroa 
138 

0,0117 3,817 No 

Casca 138 vs Caule 
138 

0,006933 2,262 No 
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Tukey's Multiple 
Comparison Test 

Mean Diff. Q Significant P < 0.05 

Casca 138 vs Polpa 
138 

0,007200 2,349 No 

Casca 138 vs Coroa 
138  

0,005633 1,838 No 

Caule 138 vs Polpa 
138 

0,0002667 0,08700 No 

Caule 138 vs Coroa 
138 

0,001300 0,4241 No 

Polpa 138 vs Coroa 
138 

0,001567 0,5111              No 

 
 
 
 
Figura 4 – Avaliação do crescimento de células B16-F10 sob ação do Ananas comosus 
var. comosus 
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Figura 5  – Avaliação do crescimento de células B16-F10 sob ação do Ananas 
COMOSUS var. ananssoides 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

 

Segundo Grabowska em uma pesquisa publicados em 1997, observou-se que a 

enzima bromelina inibiu o crescimento de melanoma de forma dependente da dose, no 

entanto estes efeitos não se correlacionaram com a atividade proteolítica, e ainda 

constatou que a bromelina bruta, mesmo apresentando uma atividade proteolítica 

menor que a papaína e a bromelina tratada, reduziram a densidade de células CD44, 

presentes nas células de melanoma de forma mais expressiva.  

Em 2001, Tyses realizou ensaios demonstrando que a bromelina reduziu 

significativamente gliomas. Em 2012, Perez fez um estudo na Florida que demostrou 

ação contra celulas GI-101 para cancer de mama, contribuindo assim para demostrar 

que a bromelina inibe celulas tumorais em difentes modelos. 

Na literatura não foram encontrados estudos que realizassem a ação da bromelina 

obtida a partir de diferentes partes do abacaxizeiro em células cancerosas. Este estudo 

demonstrou assim que a partir dos resíduos de Industriais, já que todas as partes 

demonstraram atividade, pode-se obter um potencial inibidor de células tumorais. 

 

 
 

3.4 CONCLUSÃO 
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A busca de novas alternativas terapêuticas para o tratamento do câncer se justifica e 

é estimulada pelos inúmeros e muitas vezes debilitantes efeitos colaterais presentes nas 

drogas quimioterápicas hoje disponíveis. 

De acordo com os testes in vitro e analise estatística este estudo demonstrou que 

ocorreu um processo de inibição das células cancerígenas da linhagem B16-F10, 

confirmando assim estudos anteriores.  

Além disso, observou-se que em todas as partes (caule, casca, folha, polpa e coroa) 

foi obtida a inibição, demonstrando assim que a extração da bromelina pode ser feita dos 

resíduos agroindustriais, deixando a polpa, por exemplo, para serem utilizadas nas 

Indústrias Alimentícias, para a obtenção de sucos, geléias e demais preparações, o que vem 

a ser um processo vantajoso e favorável economicamente.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos últimos anos, a busca por alternativas como a terapia através de medicamentos 

fitoterápicos tem sido uma realidade. Estes tem se mostrado mais eficientes e menos 

tóxicas e por isso tem despertado o interesse de pesquisadores de várias áreas. O 

tratamento do câncer trás diversos inconvenientes em virtude da agressividade da 

quimioterapia.  

Dessa forma, entre várias possibilidades que se encontram em estudo atualmente, a 

utilização de enzimas proteolíticas de origem vegetal, animal ou bacteriana vem sendo 

analisada em diversas doenças. A bromelina, extraida do abacaxi, pode apresentar 

proporcoes diferentes a depender de fatores e condicções gerais durante o crescimento da 

planta. 

Este estudo por sua vez, contribuiu para demonstrar que  bromelina extraida a partir 

de 02 dos acessos cultivados na EMBRAPA, de Cruz da Almas-Bahia; demostraram 

atividade enzimática, e ainda mostraram-se ativas na inibição do crescimento tumoral 

através do aumento da morte das células tumorais, contribuindo assim para a utilização 

destas em estudos que visam o tratamento de câncer. 

 

 


