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RESUMO 

O interesse dos processos industriais por catalisadores enzimáticos tem recebido muita atenção 

da sociedade por causa da preocupação em torno da sustentabilidade e potencial econômico em 

questão. Por estes aspectos, as pesquisas referentes a enzimas provenientes de frutos e seus 

resíduos estão cada vez mais prestigiadas no meio acadêmico. Estas biomoléculas possuem 

características de aumentar a atividade catalítica nas reações biológicas, na qual alteram a 

energia de ativação das mesmas. O poderio econômico em relação ao abacaxi para o Brasil, 

demonstra que, pesquisas estão sendo realizadas em função da enzima bromelina, que possui 

diversas aplicações industriais em diversos ramos. Cada vez mais estão sendo estudadas suas 

propriedades, nas quais possuem destaque propriedades antitumorais, imunológicas, digestivas, 

anti-inflamatórias e outras, atraindo tanto interesse para indústrias alimentícias quanto 

farmacêuticas.  O contínuo e crescente uso da molécula bromelina, fomentado principalmente 

pela enzima, tem estimulado o desenvolvimento de técnicas e métodos de extração cada vez 

mais rentáveis e com maior seletividade quanto à molécula alvo. Posteriormente ao processo 

de separação, é necessário o emprego de técnicas e métodos para a purificação do componente 

de interesse. Neste contexto, destacam-se as técnicas de micelas reversas e sistemas bifásicos 

aquosos. Os processos de manipulação da bromelina estão diretamente ligados ao entendimento 

de sua estabilidade, avaliando parâmetros como, por exemplo, sua ativação e atividade 

catalítica. Dentro do contexto, o objetivo do presente trabalho foi promover um levantamento 

bibliográfico sobre os tópicos de extração, sistema de separação, estabilidade e aplicações da 

molécula em questão. A revisão se deu a partir das bases de dados Web of Science, Google 

Scholar, entre outros e demonstra que, por existir cada vez mais interesses socioeconômicos, 

54,13% das pesquisas inerentes ao tema estão concentradas entre os anos de 2011-2021 e que 

pesquisas estão sendo realizadas desde 1957. O Brasil está progressivamente mostrando-se 

como um dos países que mais pesquisaram sobre o tópico, com publicações realizadas desde 

2001 até o presente momento, demonstrando a necessidade de se ter uma revisão bibliográfica 

sobre o tópico a fim de compilar os principais resultados e discutir o interesse sobre o tema em 

questão a partir dos dados coletados. 
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ABSTRACT 

 

The interest of industrial processes for enzymatic catalysts has received much attention from 

society because of the concern around sustainability and economic potential in question. Due 

to these aspects, the research regarding enzymes from fruits and their residues are increasingly 

prestigious in the academic world. These biomolecules have characteristics of increasing 

catalytic activity in biological reactions, in which they alter their activation energy. The 

economic power in relation to pineapple for Brazil, demonstrates that research is being carried 

out in function of the enzyme bromelain, which has several industrial applications in several 

branches. Their properties are increasingly being studied, in which they have prominent 

antitumor, immunological, digestive, anti-inflammatory and other properties, attracting both 

interest to food and pharmaceutical industries.  The continuous and increasing use of the 

bromelain molecule, fostered mainly by the enzyme, has stimulated the development of 

techniques and extraction methods increasingly profitable and with greater selectivity regarding 

the target molecule. Further to the separation process, techniques and methods must be used to 

purify the component of interest. In this context, the techniques of reverse micelles and aqueous 

two-phase systems stand out. The processes of bromelain manipulation are directly linked to 

the understanding of its stability, evaluating parameters such as its activation and catalytic 

activity. Within the context, the objective of this work was to promote a bibliographic survey 

on the topics of extraction, separation system, stability and applications of the molecule in 

question. The review took place from the Web of Science databases, Google Scholar, among 

others and demonstrates that, because there are more and more socio economic interests, 

54.13% of the research inherent to the theme are concentrated between the years 2011-2021 

and that research has been conducted since 1957. Brazil is progressively showing itself as one 

of the most researched countries on the topic, with publications from 2001 to the present time, 

demonstrating the need to have a bibliographic review on the topic in order to compile the main 

results and discuss the interest on the subject in question from the collected data. 
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1. INTRODUÇÃO 

Muitos processos industriais envolvem reações químicas presentes na fabricação de 

produtos ou bens de consumo humano. Muitas das reações envolvidas são catálise realizadas 

com catalisadores químicos que podem ser substituídos por enzimas (MONTEIRO e SILVA, 

2009).  A preocupação e importância da sustentabilidade na atividade produtiva tem sido 

amplamente reconhecida, com a necessidade de substituir estes processos químicos baseados 

em insumos não renováveis, por processos químicos ou bioquímicos que utilizem insumos 

renováveis, como as enzimas. As necessidades de substituições nas múltiplas etapas de 

processos biotecnológicos mais eficientes e estáveis, também são deveras reconhecidas 

(COSTA, 2014).  

Enzimas são moléculas capazes de acelerar estes processos químicos ou 

bioquímicos com grandes vantagens aos conhecidos catalisadores químicos. Sua principal 

vantagem é o viés ecológico, pois inúmeras vezes são utilizadas a partir de resíduos naturais, 

como cascas, hastes e sucos de frutos. Todos os dias, mais processos industriais usam enzimas 

como catalisadores, sendo uma vantagem inerente. As indústrias com maior utilização de 

enzimas são: alimentícias, de saúde humana e animal, como farmacêuticas e de produtores de 

papel e têxteis (MONTEIRO e SILVA, 2009).  Atualmente, apesar de toda diversidade do meio 

ambiente, o Brasil é um país que ainda importa as enzimas, além de usar de forma reduzida em 

processos industriais quando comparado com outros países (COSTA, 2014).  

Um dos grupos existentes nas enzimas são as proteases. São pertencentes aos 

grupos das hidrolases, na qual apresentam hidrólise das ligações peptídicas, apresentam 

atividades sobre éster e amidas e estão envolvidos nos processos de digestão, ativação de 

enzimas, coagulação sanguínea e entre outras. Estão presentes em cerca de 60% das enzimas 

consideradas industriais. Sua forma de obtenção é de origem microbiana, animal e vegetal. 

Dentre as possibilidades, pelo tamanho, diversidade de nichos de meio ambientes, climas e 

formas geográficas, o Brasil se destaca com um potencial inesgotável de proteases (FILHO e 

VIEIRA, 2002). 

Dentre as proteases existentes, a molécula bromelina possui destaque. A mesma é 

uma série de isoenzimas proteolíticas encontradas em vegetais tipicamente da família das 

bromélias, cientificamente nomencladas como Bromeliaceae, na qual a mais conhecida é o 

Abacaxi. A enzima é amplamente utilizada nos diversos setores industriais, todos são baseados 

em suas atividades proteolíticas, entre os quais se destaca a sua propriedade de facilitar a 

digestão proteica. Em razão disto, é adicionada em medicamentos digestivos e em amaciantes 

em carnes. (ABÍLIO et al. 2009).  Sua descoberta foi no ano de 1957 e, desde então, está sendo 
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amplamente estudada. Seu pH e temperatura ideais, são de 6,5 a 7,5 e 37ºC, respectivamente. 

(FILETI et al. 2009). 

O Brasil é um dos maiores produtores de abacaxi no mundo. Este fruto é o único 

que apresenta concentrações altas de proteases quando maduro. A cada dia, novas espécies de 

abacaxizeiros são encontradas, como, por exemplo, a denominada “Vitória”, novas fontes de 

obtenção da bromelina são desenvolvidas e um potencial quase infinito de possibilidades de 

pesquisas para serem explorados visando a avaliação de rendimentos, concentrações, técnicas 

de extrações separativas, entre outras (VENTURA e COSTA, 2009). 

Tendo em vista a importância de uma compilação destas informações referentes a 

bromelina, fez-se a necessidade de uma compilação em um único texto, em forma de revisão 

bibliográfica, com foco em artigos científicos, pesquisas de teses, livros, entre outras literaturas 

disponíveis. O presente trabalho se deu em caráter inédito nos tópicos envoltos de extrações, 

sistemas de separação, extração e aplicações, tendo a ressalva que este caráter é presente na 

bibliografia consultada.  
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2. OBJETIVO 

O objetivo foi realizar uma revisão da bibliografia relacionada a assuntos sobre a 

molécula de bromelina e suas vertentes, como propriedades, histórico, sistemas de separação, 

estabilidade, extração e aplicações, fazendo um estudo por artigos e teses publicadas de acordo 

com o tema. Realizou-se um levantamento de dados inerentes às publicações relacionadas ao 

tópico. Foi feita uma linha do tempo relacionada às pesquisas publicadas e também uma análise 

das categorias com maior número de publicações dentro dos países em destaque, sendo essas 

molecular biology, food science technology, immonulogy e engineering chgemical, pela base 

de dados Web of Science.   
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo busca revisar a literatura sobre diferentes métodos de extração, 

sistemas de separação, estabilidade e aplicação da bromelina do Abacaxi, (Ananas comosus L.). 

 

3.1. Abacaxi (Ananas comosus L.) 

De nome científico Ananas comosus L., o abacaxi é uma fruta de importante 

significado econômico e social, sendo cultivado em cerca de setenta países que possuem seu 

clima predominantemente tropical e subtropical. Sua participação em mercados externos ao 

mercado brasileiro, de produtos provenientes do abacaxi, ainda é bastante reduzida, sendo 

concentradas em envios para países europeus como Itália, Países Baixos e Alemanha 

(FRANÇA-SANTOS et al, 2009).  

O abacaxizeiro é classificado como monocotiledônea e é uma angiosperma, com 

apenas um cotilédone na semente, pertencente à família Bromeliaceae, atualmente composto 

por cerca de 2650 espécies conhecidas e distribuídas em 54 gêneros e 3 subfamílias, que são 

cobertos por mais de 1.500 espécies somente em solo brasileiro (SILVA, 2013 e CUNHA, 

2009). Trata-se de uma planta perene, arbustiva baixa, com profundidade de raiz de até 15 cm, 

em média, e de botões na ponta do caule, garantindo a reprodução da planta. Suas folhas são 

planas, verdes, com a parte superior enrugada e disposta em espiral ao redor do caule central, 

produzindo nas espigas cerca de 200 folhas brancas ou branco-púrpura no final de seu 

desenvolvimento. Eles se originam em até 200 pequenos frutos chamados bagas, cuja suas 

pontas são coladas umas às outras em si e dispostas em torno de um eixo central que é chamado 

de coração. Suas maiores variedades encontradas são a chamada Pérola e Havaiana. (SILVA, 

2013). 

Para o conhecimento geral de como extrair a bromelina do abacaxi, deve-se 

entender a composição química do fruto cru. Os dados de composição média são mostrados 

tabela a seguir: 
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Tabela 1: Composição química média do abacaxi, cru. 

Componente Quantidade (100g por parte) 

Cálcio 22 mg 

Carboidratos 1 g 

Cinzas 22 mg 

Colesterol 12,3g 

Energia 48 kcal 

Fibra Alimentar 0,4 g 

Lipídeos NA mg 

Magnésio 18 mg 

Proteína 0,9 g 

Umidade 86,3% 

Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, 2011 adaptado 

 

O abacaxi é, na cultura popular, considerado uma fruta inteira, porém é uma 

infrutescência, que seria um resultado da fusão de várias flores que, fecundadas, se juntam no 

único fruto. Seu pH é predominantemente ácido, sendo em torno de 3,5 e com acidez titulável 

de 0,93 e 1,17 (gramas de ácido cítrico a cada 100 gramas de peso do abacaxi fresco). Das 0,9 

g de proteínas já citadas, tem-se uma quantidade de proteínas solúveis entre 0,25 mg/g 

(CAMPOS, 2007). 

A utilização do abacaxi com caráter medicinal está presente desde 1558, onde 

Thévet descorre: “O fruto do qual os nativos da américa utilizam como maior uso medicinal é 
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chamado de ‘nana’. Já em 1651, Rochefort também relatou sobre o abacaxi, afirmando que o 

fruto recriava e animava os espíritos e confortavam o coração, fortalecia o estômago, curavam 

enjôo e a falta de apetite. Como não havia métodos seguros para o transporte do abacaxi para a 

Europa sem a perda das suas propriedades e estragar, estas informações não poderiam ser 

confirmadas na época, sem a comprovação de farmacêuticos completamente ativos. 

Posteriormente, foi constatado que a presença destas atividades farmacológicas está relacionada 

a enzimas presentes dentro do fruto, especialmente a bromelina, com seus estudos a partir de 

1951 (TAUSSIG e BATKIN, 1988).  

A qualidade do abacaxi é atribuída às suas propriedades físicas externas, como cor 

da casca, tamanho, formato do fruto, entre outros, e as propriedades internas são conferidas por 

múltiplos ingredientes. Destacam-se os altos níveis de açúcares e suas enzimas proteolíticas. É 

de extrema importância entender a relação sólidos solúveis totais e acidez titulável, comumente 

conhecidas como SST/AT da variedade (Sólidos Solúveis Totais/Acidez Total), pois é o 

parâmetro mais relacionado a palatabilidade e, assim, o mais relevante para a aceitação da fruta 

aos consumidores (FREIMAN e SABAA SRUR, 1999; CAMPOS, 2007).  

Com a necessidade de caracterizar estas propriedades, Abílio et al. (2009), 

descreveram que as cascas do abacaxi configuram a melhor fonte enzimática, ressaltando ainda 

mais a importância da utilização do resíduo do abacaxi, que são, usualmente, descartados. Os 

mesmos autores, também afirmam que, a utilização industrial do resíduo representaria uma 

significativa redução no lixo gerado em consequência da exploração industrial de conservas, 

sucos e iria contribuir massivamente para a manutenção do meio ambiente e, também, poderia 

ser uma fonte de renda em grande cadeia. Esta fonte de renda, utilizaria da bromelina em 

indústrias farmacêuticas, alimentícias e químicas em seus processos unitários, gerando renda.  

 

3.2. Enzimas 

As enzimas são proteínas que catalisam, com eficiência, reações biológicas. Todas 

as enzimas possuem, em sua estrutura, um sítio ativo local, na qual, são processados os 

substratos presentes. São resíduos de aminoácidos da cadeia proteica e um grupo alpha-

proteico, na qual é responsável pela atividade biológica enzimática. A descoberta se deu em 

meados do século XVIII, quando começaram os estudos sobre a digestão alimentar. No século 

posterior, Pasteur afirmou que a fermentação era inseparável da célula viva e estabeleceu o 

conceito inicial sobre enzimas, que eram “células vivas” propriamente ditas.  Ao mesmo tempo, 

Liebig afirmou que a fermentação era causada por produtos químicos. O nome enzima tem 

origem pelo grego en = no + zyme= levedura, ou seja, sem leveduras, foi dada pelo fisiologista 
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alemão Wilhelm Kühne em 1878. Já em 1907, o ganhador do Prêmio Nobel de Química, Eduard 

Buchner, químico alemão, pôs fim à polêmica entre Liebig e Pasteur, mostrando em sua 

pesquisa a possibilidade de fermentação na ausência de células vivas. Os estudos de purificação 

enzimática começaram após 1920 (FILHO e VIEIRA, 2002). 

O mercado de enzimas é, basicamente, dividido em duas partes principais: enzimas 

industriais (que são industriais catalíticas, enzima da indústria de alimentos, para amolecimento 

de carne como exemplo e enzimas para rações animais) e enzimas consideradas “especiais”, 

que são enzimas terapêuticas, de diagnóstico, química quirais e de pesquisa (BON, FERRARA 

e CORVO, 2008). 

Em todo o mundo, o consumo de enzimas industriais está aumentando 

consideravelmente. Segundo dados de 2013, o Brasil é um país essencialmente importador de 

enzimas. Tendo a própria bromelina como fonte de estudo, de janeiro de 2013 até novembro de 

2013, o país importou um total de 1212 kg de enzima. O valor da mesma é cerca de R$ 25,00 a 

cada grama. Além disso, em comparação com outros países, o país ainda reduz o uso de enzimas 

no processo de produção industrial. Para tanto, é necessário inserir e consolidar a posição do 

Brasil como tecnologia e produtor de enzimas no mercado (COSTA, 2014).  

Segundo Monteiro e Silva (2009), em seu artigo convidado para a revista 

“Processos Químicos”, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), 

demonstrou um estudo realizado por analistas de mercados da Freedonia Group Incorpated 

“Word Enzyme to 2009” e de acordo com o faturamento total da indústria global de enzimas 

em 2004 foi de US$ 3,7 bilhões e a demanda mundial cresceria, até 2009, cerca de 6,5 por 

cento. A previsão era que até 2012 a demanda de enzimas, somente nos Estados Unidos da 

América chegasse a 2,5 bilhões de dólares. As enzimas industriais incluem enzimas técnicas, 

enzimas para a indústria alimentícia e enzimas animais, e as enzimas especiais, como 

terapêuticas, enzimas de diagnósticos, enzimas químicas quirais e de investigação. Em 2009, 

época da realização do estudo, as enzimas industriais responderam por 60% do mercado 

mundial. Dentre elas, houve o destaque a amilase, que, em apenas 2009, representou 25,4%, 

celulase 17,1% e lipase 7,2%.  

A figura 1, apresentada, mostra a demanda de enzimas industriais em diferentes 

áreas, pelo mundo: 
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Figura 1: Distribuição da demanda de enzimas industriais em 2009. 

 

Fonte: adaptado de: MONTEIRO e SILVA, 2009. 

 

3.3. Bromelina 

A bromelina é o nome genérico dado a todas as enzimas proteolíticas presentes nas 

famílias das plantas Bromeliaceae, nas quais o Abacaxi possui o maior destaque e sendo mais 

conhecida (MAURER, 2001). Tem sido amplamente utilizada em indústrias alimentícias, mas 

também possui indicações clínicas como agentes antitumorais, modulação imunológicas, 

limpezas de feridas, aumento de efeito antibiótico, ações de anti-inflamatórios, ações 

mucolíticas, digestivas, ações contra doenças cardiovasculares, circulatórias e de cirurgias e 

lesões musculares e esqueléticas. Também possui atividades de amaciamento de carnes, é 

utilizado na produção de pães e biscoitos, preparação de leites de soja e alguns isolados 

proteicos. Também pode ser utilizada na fermentação, presente em cervejas, que durante o ato, 

tornam-se insolúveis e formam um composto turvo quando gelado (COSTA, 2014).  

Quimicamente, a molécula apresenta um grupo de sulfídrico reativo, que é utilizado 

e essencial para sua catálise (BELITZ, GROSCH e SCHIEBERLE, 2009). Sua atividade 

depende da presença do resíduo de cisteína e outra histidina no seu sítio catalítico. O imidazol 

de um resíduo de histidina, geralmente, atua como um catalisador de caráter ácido-básico, 

aumentando a nucleofilicidade dos grupos ligantes Tiol e Hidroxila, segundo Costa (2014).  
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3.3.1. Propriedades da bromelina 

As preparações comerciais da bromelina são avaliadas com base nas atividades 

proteolíticas, pois todos os usos da enzima são baseados em sua atividade, na qual as condições 

de reação enzimática ideais são determinadas (FRANÇA-SANTOS et al. 2009). Suas 

atividades são determinadas em condições ótimas de pH, temperatura, com substratos 

presentes.  

Sua massa molecular está entre 23,8 e 37 kDa, pH ideal entre 4,6 a 8,5, com variação 

ótima entre 6,5 e 7,5 e temperatura ideal entre 25ºC e 60 ºC, com variação ótima em 37ºC 

(BALA et al. 2012 e FILETI et al. 2009).   

É constituída de uma mistura complexa que tem, em sua constituição, diferentes 

tiol-endopeptidases, fosfatases, glicosidases, peroxidases, celulases, glicoproteínas e 

carboidratos (MAURER, 2001). É dividida, basicamente, em dois dos seus tipos, conhecida 

como bromelina do talo ou Caule (EC. 3.4.22.32) e bromelina do fruto (EC. 3.4.22.33). Esta 

classificação consolidada por EC (no inglês Enzyme Commission Numbers) é um esquema 

numérico para as enzimas. 

 A bromelina do caule é específica para a clivagem de proteínas, mas, em outros 

substratos pequenos, mostra uma atividade maior para a clivagem de Z-Atg-Arg-NHMec 

(GASPANI et al, 2002). Já a bromelina EC 3.4.22.33 possui uma ampla especificidade para 

suas ligações peptídicas e o substrato sintético de Bz-Phe-Val-Arg-NHMec, que é um substrato 

importante e, com grande diferença para o substrato do caule que seria que o substrato da 

bromelina do fruto não apresenta atividade alguma (CAMPOS, 2007 e MAURER, 2001). 

Sua sequência de aminoácidos pode ter a variação entre 212 e 315 aminoácidos e 

seu peso molecular entre 35-37 kDa. Sua variação de sítio ativos estão relacionadas a variação 

aminoácida. Para as moléculas com 212 aminoácidos, apresenta pontes de dissulfetos e uma 

sequência de carboidratos ligados ao aminoácido 117 e para a enzima que contém 315 

aminoácidos, o sítio ativo está nas moléculas aminoácidas de 147 e 279, com três pontes de 

dissulfetos, mas, diferentemente da anterior, não possuem nenhuma sequência de carboidratos 

coligados (RITONJA et al. 1989; SUH et al, 1992; MUTA et al. 1993). 

O ponto isoelétrico da bromelina do caule é de 9,5 e o ponto isoelétrico da 

bromelina do fruto é de 4,6. A desnaturação térmica da dita no caule é considerado um processo 

totalmente irreversível e parece seguir um simples mecanismo de dois estágios. Existe nos 

estágios iniciais de desenvolvimento do abacaxi, mas seu conteúdo aumenta rapidamente e 

permanece em um nível elevado até a maturação do fruto, somente com um pequeno declínio. 
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A diminuição desta atividade não é acompanhada por uma alteração correspondente na 

concentração de proteína total (FEINSTEIN e WHITAKER, 1964; MURACHI, 1976). 

 

3.4. Extração 

Especialmente com o avanço nas indústrias farmacêutica e alimentícia, o 

desenvolvimento de técnicas de extração de proteínas tem se tornado cada vez mais importante 

visando seu aproveitamento e utilização nos produtos, dado suas características e funções 

biológicas. Este desenvolvimento, em grande parte, deve-se ao avanço ocorrido na área da 

enzimologia, isto é, área da ciência que estuda as enzimas, suas propriedades e atividades 

biológicas (OLIVEIRA, 2001). 

O processo extrativo da enzima pode ser realizado de diversos modos. Definir seu 

modelo é a primeira e principal etapa no processo de separação e purificação da molécula. 

Nestes casos, a força motriz por trás da transferência de massa de bioloméculas é considerada 

pela interação eletrostática entre proteínas e os grupos de cabeça de tal surfactante carregada. 

Ademais, outras interações são encontradas, como interações hidrofóbicas entre suas proteínas 

e surfactantes, assim, sendo consideradas como mecanismo de solubilização. (PIRES, AIRES-

BARROS e CABRAL, 1996).   

Um dos primeiros processos de extração da bromelina foi realizado por Greenberg 

e Winnick (1940), onde com a adição de algumas substâncias como sais, acetona e álcool, eles 

precipitaram a bromelina diretamente do suco do abacaxi, processo este que possui custo 

significativamente alto associado a recuperação das substâncias utilizadas na precipitação, 

aliado a baixa rentabilidade da proteína em questão, isto é, a bromelina (OLIVEIRA, 2001). 

Este processo foi aprimorado, alguns anos depois, por Rojahn & Giral (1942), que 

adicionaram substâncias como por exemplo, o sulfato de amônia e a acetona, visando evitar que 

a enzima se oxide e propiciar a permanência da sua ativação (OLIVEIRA, 2001). 

Nicolas Makay (1966) foi responsável por criar um processo de produção da 

bromelina onde, após passar o líquido proveniente do talo e/ou abacaxi por uma prensa e 

submeter a processos de clarificação, centrifugação, adição de substâncias químicas, banho de 

gelo, desidratação e cristalização, obteve a proteína precipitada com uma rentabilidade superior 

ao processo existente anteriormente (OLIVEIRA, 2001). 

Tisseau (1986) também estudou a extração da bromelina, através do processo de 

precipitação do suco do abacaxi em temperaturas mais baixas (entre 0°C e 4°C) associada, 

primeiramente somente a acetona e, posteriormente, também ao sulfato de amônia, obtendo um 

extrato com estabilidade enzimática mais interessante. Além disso, percebeu-se que a baixa 
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temperatura favorecia o uso e reduzia as perdas de acetona por volatilização (OLIVEIRA, 

2001). 

A maioria dos estudos de extração micelar reversa foi relatada para o modelo de 

sistemas enzimáticos (HEMAVATHI, HEBBAR e RAGHAVARAO, 2007).  

Dentro dos estudos realizados para obter-se a bromelina, a extração líquido-líquido 

através da técnica de micela reversa tem se destacado no cenário das pesquisas. Essa técnica 

destaca-se por ser capaz de promover a solubilização específica de espécies existentes em uma 

solução, com resultados significativos para soluções provenientes do abacaxi. Em geral, em um 

processo de extração do tipo líquido-líquido, a separação dos componentes é promovida quando 

uma mistura de duas fases líquidas imiscíveis ou parcialmente miscíveis estão em contato e, 

devido a afinidade de uma molécula com uma das fases, há a migração desta para a fase de 

maior atração. Um dos desafios deste tipo de técnica está na promoção da perda da estrutura 

quaternária por parte da enzima, devido ao contato direto com o solvente, além da dificuldade 

em encontrar a combinação mais adequada para parâmetros, como a seletividade. Contudo, a 

utilização de micela reserva tem se provado uma alternativa a esses desafios, isso porque o 

sistema formado pelas micelas possui a característica seletiva de interesse para a molécula da 

bromelina, levando para a fase orgânica uma mistura com maior predominância da bromelina 

(FISCHER, 2006). 

 

3.5. Sistemas de Separação 

Para a comercialização, as preparações do extrato da bromelina contêm diversas 

moléculas que deverão ser separadas para sua purificação. Entre elas estão contidas tiol-

proteases, bromelina proveniente do caule e do suco do fruto do abacaxi, ananaínas, comosinas, 

inibidores de proteases, fosfatases, glicosidades, peroxidades, glicoproteínas, carboidratos e 

ainda outras substâncias não caracterizadas. (BÁEZ et al. 2007).  

Existem diversas maneiras e métodos de promover a separação e, portanto, a 

purificação de biomoléculas. Os métodos mais tradicionais podem se basear em características 

físico-químicas ou afinidade. Esses métodos se baseiam em características como, por exemplo, 

densidade, carga elétrica, solubilidade ou hidrofobicidade. Métodos como o de micelas 

reversas, que são utilizados tanto na extração como na separação e purificação, se apresentam, 

atualmente, mais vantajosos frente a métodos mais tradicionais como precipitação e filtração, 

devido ao baixo rendimento, custo elevado e gargalos quando usados no emprego em larga 

escala.  
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Devido à complexidade existente na superfície da maioria das proteínas, faz-se 

necessário a utilização de métodos iniciais com baixo poder de resolução, aliado à alta 

capacidade.  

Neste cenário, é bastante utilizado o método de purificação de proteínas através da 

precipitação, promovendo a retirada e concentração da biomolécula através da formação de um 

sólido e da alteração de sua solubilidade provocada pela adição de um reagente. 

Os Sistemas Bifásicos Aquosos, (SBAs), método mais moderno, também é 

utilizado na separação e purificação de proteínas. Este método, baseado na propriedade de 

partição, utiliza polímeros hidrofílicos de características distintas, promovendo dois meios 

diferentes: uma leve e outra mais pesada, além de pólos de força iônica. Este método torna-se 

interessante no cenário de purificação, pois não ataca a estabilidade da proteína alvo, além de 

constituir uma técnica que possibilita aplicação em larga escala, ideal para a produção industrial 

(COÊLHO, 2012). 

A utilização do processo de SBAs torna-se interessante, também devido a 

possibilidade de recuperar e reutilizar os reagentes que constituem as fases, dentre eles, o PEG 

(Polietileno Glicol), o que está diretamente relacionado com menor custo com tratamento de 

efluentes e compra de reagentes em um processo scale-up (PADILHA, 2010). 

  Uma das técnicas também utilizadas para a separação da molécula da bromelina é 

através da Adsorção em Leito Expandido (ALE). Esta técnica, utilizada também para a 

purificação de outras biomoléculas, torna-se interessante pois para sua aplicação não é 

necessária a preparação via processos downstream, o que possibilita maior efetividade na 

interação entre a molécula alvo e o agente adsorvente.  (CAMPOS, 2007).  

 

 

3.6. Estabilidade 

Para entender e viabilizar os estudos sobre a estabilidade da molécula de bromelina, 

deve-se entender primeiramente como funciona a reação e sua cinética para a desativação 

térmica e hidrólise da mesma. A cinética da proteólise catalisada pela bromelina segue o 

mecanismo de Michaelis-Menten e envolvem três estágios, nos quais a bromelina se liga ao 

substrato a uma taxa de reação k1 e produz uma molécula que será a enzima ligada ao substrato. 

Após um tempo t e velocidades k2 e k3, a enzima+substrato e a enzima + produto, relacionadas 

à reação, são reparadas (YODOYA et al. 2003). 

Vários são os fatores que influenciam na estabilidade das enzimas, e portanto, da 

molécula da bromelina: variações de calor, pH, presença de cátions metálicos, agentes 
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oxidantes e inibidores. No início do século XXI, acreditava-se que a estabilização da bromelina 

estava diretamente relacionada à associação desta molécula a agentes redutores e substâncias 

que fossem capazes de gerar complexos das espécies positivas de caráter metálico que 

coexistissem junto à bromelina. Estudos mostraram que o tiossulfato de sódio tem significativa 

atuação no processo de ativação da bromelina, assim como de outras enzimas. A bromelina 

mostrou relevante estabilização na presença do benzoato em combinações de faixas distintas de 

concentração e pH. Substâncias como glicerol e colágeno parcialmente hidrolisado mostram-se 

eficazes, também, na estabilização da bromelina. Em alguns estudos posteriores a década de 

1990, relaciona-se a maior estabilidade da bromelina a presença de inibidores da atividade 

enzimática, ou seja, polipeptídeos com ligações do tipo dissulfeto e cerca de 50 aminoácidos 

(MORETTO, 1992). 

Outros métodos já estudados para estabilidade da bromelina estão relacionados pela 

quantificação da digestão da caseína por Bradford. Com base na combinação da bromelina com 

a molécula Coomassie Brilant Blue G-250, o corante faz com que a absorbância máxima mude 

de 495 nm para 595 nm, o que prova ser um método muito reprodutível com 1 hora de 

estabilidade pela cor (FRANÇA-SANTOS et al, 2009). O mesmo artigo também afirma que o 

armazenamento ou temperatura de exposição da enzima também é um fator extremamente 

importante na manutenção de sua atividade catalítica, porque o calor é um agente desnaturante. 

Como o pH, a temperatura também pode ser um fator na desnaturação da proteína e, portanto, 

na perda da atividade enzimática, atrapalhando sua estabilidade. Assim, o presente artigo 

concluiu que o pH mais estável para a enzima se dá com 5,0 e a temperatura ótima de ação da 

bromelina se dá em 40 ºC.  

Para entender a estabilidade da enzima pura comparada com a enzima extraída 

diretamente da casca e caule do abacaxi, Elias, Arcuri e Tambourgi (2011) concluíram que, em 

ambas, a maior proporção de enzimas livres encontradas na parte de 1 enzima/25 substrato 

resultará em maior perda devida à inativação pelo calor. Para uma proporção de 1/25 (maioria 

das enzimas se ligam ao substrato), a taxa de aumento da atividade aumenta com a temperatura. 

A conclusão é que a bromelina é protegida da inativação pelo calor na forma de um complexo 

intermediário. Com isto, a enzima presente no abacaxi pode ser considerada equivalente à 

bromelina pura, fazendo com que a utilização de resíduos do abacaxi seja economicamente 

viável nos campos de aplicações da mesma. 

Por sua vez, Moura (2010) também realizou análises de estudos sobre a estabilidade 

da atividade enzimática da bromelina P.A. da casca e talo em pH variáveis com temperaturas 

constantes. No presente estudo, os potenciais hidrogeniônicos utilizados foram de 6,0 até 8,0 
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variando de 0,5 em 0,5, hidrolisando a caseína em 2% numa relação massa/volume. Neste caso, 

os resultados do estudo da estabilidade mostraram que após quinze dias de armazenamento, a 

solução de pH 7,5 ainda apresentava 75% da atividade inicial. Os resultados mostraram também 

que após os mesmos 15 dias de armazenamento a atividade enzimática da amostra de bromelina 

próxima do pH neutro apresentava mais de 70% da sua atividade inicial. Após a realização deste 

estudo, Moura em 2010 também concluiu que uma solução de bromelina com pH próximo ao 

neutro também pode ser preparada e armazenada a uma temperatura de cerca de 2º C, o que 

pode propiciar a estabilidade por cerca de 15 dias.  

 

3.7. Aplicações 

O destaque para a utilização da bromelina no cenário atual ocorre na indústria 

farmacêutica, uma vez que, na indústria alimentícia, ela perde espaço para a papaína, 

largamente utilizada devido ao baixo custo ao qual ela é comercializada; e também ao reduzido 

espaço na indústria de cervejas, onde ainda há receio quanto a sua utilização e geração de 

resíduos. Dentre as funções as quais utiliza-se a bromelina, destacam-se seus efeitos anti-

inflamatórios, combate a angina, problemas respiratórios e indigestão (VIEIRA et al. 2020).  

Usando a bromelina, os pesquisadores perceberam que, além de aumentar as 

propriedades antibacterianas da nanocelulose, também criou uma barreira seletiva, aumentou a 

atividade da proteína e outras atividades em importância na cura, como aumento de 

angiogênicos e antioxidantes. Em relação com a toxicidade, estima-se que os efeitos colaterais 

são pequenos. O presente estudo também aponta que a incidência de diarreia, náuseas, doenças 

gástricas ocasionais e reações alérgicas foi de 1,8% quando tratado com complexos provindos 

da bromelina. Neste sentido, as pessoas têm percebido que mais pesquisas sobre a bromelina 

são necessárias para avaliar outros aspectos como sua função antibiótica e a produção racional 

de medicamentos (RIBEIRO, FILHO e FREY, 2020). 

Seguindo as aplicações farmacêuticas para bromelina, Silva (2013) afirma que na 

busca por novos tratamentos alternativos para o câncer, os estímulos são os inúmeros efeitos 

colaterais, muitas vezes debilitantes, presentes nos quimioterápicos que se têm disponíveis. O 

mesmo autor, afirma que, a partir de testes in vitro e análises estatísticas em seu estudo de 2013, 

existe um processo de inibição das células cancerosas da linhagem B16-F10. Além disso, 

observa-se também que a enzima obtida em todas as partes do abacaxi inibe, comprovando que 

a extração da bromelina pode ser realizada a partir dos resíduos, tornando cada vez mais viável 

seu uso a partir de restos de indústrias agrícolas que utilizam o Ananas comosus L. para 
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obtenção de sucos, polpas, geleias e outras preparações, transformando em um processo 

completamente vantajoso e viável.   

Uma das interessantes aplicações da bromelina dentro da indústria farmacêutica 

tem sido na produção de hidrogel polimérico. Dentre suas características, essas estruturas têm 

a capacidade de absorver uma quantidade de água sem se dissolver neste meio aquoso. São 

utilizadas então como membranas de separação, biossensores e estruturas de liberação 

controlada de medicamentos, por exemplo. 

Essa característica de retenção de água se deve a presença de grupos hidrofílicos 

presentes na bromelina e, portanto, nos hidrogéis, formando uma rede polimérica através de 

ligações químicas (NOVAES, 2013). 

No ramo alimentício, a bromelina tem sua aplicabilidade estudada no processo de 

tenderização, ou seja, com o intuito de promover maior maciez da carne, uma vez que essa 

enzima possui significativa ação no processo de lise de materiais biológicos fibrosos.  Estudos 

afirmam também que a adição de algumas enzimas na produção de pães, como a bromelina, 

pode trazer benefícios associados ao aumento da extensibilidade das massas e com o aumento 

da capacidade em reter gases, o que favorece a produção de pães com maior volume, por 

exemplo. Na área da saúde, estudos utilizando a bromelina no intuito de inibir células 

cancerígenas também apresentaram resultados relevantes, uma vez que houve atuação no 

sentido de retardar e até inibir o desenvolvimento dessas células.  (OLIVEIRA, 2001). 

No uso popular, é comum ingerir-se abacaxi após uma refeição contendo grande 

quantidade de carne promove um bem estar e ajuda na digestão. Isso se dá devido à propriedade 

proteolítica, característica dessa biomolécula, também existente na papaína, o que as fazem ser 

utilizadas como amaciantes de carne. 
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4. METODOLOGIA 

Para o presente trabalho, a metodologia de estudo baseou-se no enfoque com 

levantamento de dados nas plataformas pertinentes e suas respectivas análises de acordo com 

os parâmetros levantados na discussão dos dados coletados.  

 

4.1.  Levantamentos da base de dados 

Nesta etapa de pesquisa, utilizou-se diversas plataformas na qual os artigos 

encontrados da temática eram expostos e visualizados. As plataformas disponíveis foram: Web 

of Science, SciELO, Google Scholar e também sites de universidades que continham livros e 

teses de mestrado e doutorado do tema proposto. Estes artigos foram utilizados para a criação 

do texto base da revisão bibliográfica, trazendo pontos pertinentes a serem expostos. A base de 

dados deve ter contemplado de forma fácil e objetiva todo o meio pertinente a bromelina, desde 

os aspectos geográficos, químicos etc. provindos do abacaxi (fruta base para a obtenção da 

enzima) até tópicos com uma maior especificidade, como métodos de extração, sistemas de 

separação, aplicações entre outros. Os principais objetivos nesta etapa foram expor em um 

único texto as principais técnicas utilizadas em relação a molécula estudada e, também, criar 

um texto base na qual qualquer pesquisador poderá utilizar o presente estudo como uma 

ferramenta de revisão rápida e precisa, assim, conhecendo os principais artigos que darão um 

direcionamento para uma pesquisa mais aprofundada nestes tópicos.  

 

4.2.  Estado da Arte 

As discussões levantadas no presente trabalho foram realizadas a partir dos 

levantamentos de dados na própria plataforma Web of Science. Logo após a pesquisa, no canto 

superior direito, a plataforma possui uma ferramenta chamada “Analisar resultados”, na qual 

os dados são categorizados em diferentes categorias e são elas:  

- Categoria do Web of Science - Nesta categoria os artigos são classificados em 

subcategorias filtrados por jornais na pesquisa, como por exemplo: “Biochemistry Molecular 

Biology”, “Immunology”, “Food Science Technology”, entre outros; 

- Anos de publicação - Neste ponto, os artigos são separados de acordo com seu ano 

de publicação; 

- Tipos de documento - Aqui são encontrados os tipos de textos nas quais a base de 

dados possui na referente pesquisa e são separados, como: artigos, papers, reviews, meeting 

abstratct, note, letter, entre outros; 
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- Organizações consolidadas - Estes valores representam os locais onde foram 

realizadas as pesquisas para as publicações, como universidades, conselhos científicos, centros 

de pesquisas, entre outros;  

- Agências financiadoras - Para os textos que foram publicados com agências de 

fomentos, ou seja, com financiamento de capitais, são demonstradas nestes tópicos estas que 

financiaram as pesquisas; 

- Autores - Como o próprio nome diz, neste tópico os artigos são separados de 

acordo com o autor da pesquisa. Neste ponto, consegue-se ter uma grande ideia dos maiores 

pesquisadores do tópico pesquisado; 

- Título da Fonte - São colocados às revistas, livros e outros na qual os textos foram 

publicados; 

- Título de série de livros - Para os cabíveis, publicados em livros, são demonstrados 

os que foram publicados em mais de uma versão, edição e ou continuações; 

- Título de encontros - Para os cabíveis, são demonstrados em quais encontros 

científicos que os textos foram publicados, quando os tais foram discutidos em convenções, 

como, por exemplo, na “3rd International Symposium on current progress in mathematics and 

sciences ISCPMS”; 

- Países/Regiões - São demonstrados quais países ou regiões os artigos tiveram 

participações para a publicação (tanto quanto o país de origem dos autores) e países das 

universidades, agências, simpósios etc; 

- Editores - Editoras ou pessoas que tiveram edições dentro dos textos, sem 

participação direta na pesquisa; 

- Autores grupos - Grupos de pesquisas criados para o tema; 

- Idiomas - São os idiomas de publicação dos textos; 

- Áreas de Pesquisa - Neste tópico, diferentemente do tópico “categorias do Web of 

Science”, são quais áreas, os próprios publicadores enquadram seu artigo; 

Dentro de cada tópico, são encontrados mapas de área e gráficos de barras com 

todos os filtros aplicados. Também é importante ressaltar que os resultados podem ser expostos 

em Excel, o que facilita para outros tipos de análises pertinentes. Dentro de cada separação, 

também pode-se visualizar seus registros de separação, como por exemplo: se tiveram 50 

artigos publicados em 2021, todos são expostos quando utilizada a ferramenta “visualizar 

registros” que o próprio site inclui esta opção. Assim, os dados foram filtrados e discutidos de 

forma pertinente com cada linha de pesquisa e tempo.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1. Linha do tempo de pesquisa 

A partir da base de dados Web of Science, realizando uma pesquisa com a palavra-

chave “Bromelain”, realizada em Maio de 2021, constatou-se 1816 artigos com o tema 

relacionado ao tópico pesquisado. Destes dados, gerou-se uma sub-pesquisa entre os anos de 

publicações e a Figura 2 representa graficamente o total de publicações por período de tempo: 

 

Figura 2: Total de publicações por período de tempo pela pesquisa da palavra Bromelain no 

Web of Science. 

Fonte: Autoria própria 

 

Nota-se uma evolução no número de publicações, sendo que, a partir de 2011 a 

2021 tiveram cerca de 3 vezes mais artigos publicados com o tema em relação ao período de 

2000 - 2010, o que mostra um interesse maior sobre o tema nos últimos anos.  

Contemplando os dados de acordo com os anos, aplicou-se um filtro para entender 

melhor quais são os temas relacionados às publicações e os países participantes nestas 

publicações. Entre 1957 e 1977, aplicou-se outra filtragem agora em relação ao já citado e 

montou-se as Figuras 3 e 4, utilizando as Tabelas 2 e 3 como referência: 
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Figura 3: Áreas de pesquisas para o tópico de bromelina entre 1957 e 1977. 

 

Fonte: Autoria própria 
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Tabela 2: Área de pesquisas do tópico de bromelina entre 1957 e 1977 e seu número de 

registros. 

Áreas de pesquisa Registros 

BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY 54 

PHARMACOLOGY PHARMACY 13 

RESEARCH EXPERIMENTAL MEDICINE 8 

SURGERY 8 

BIOPHYSICS 7 

CHEMISTRY 5 

GENERAL INTERNAL MEDICINE 5 

LIFE SCIENCES BIOMEDICINE OTHER TOPICS 5 

OBSTETRICS GYNECOLOGY 5 

CARDIOVASCULAR SYSTEM CARDIOLOGY 3 

CELL BIOLOGY 3 

FOOD SCIENCE TECHNOLOGY 2 

SCIENCE TECHNOLOGY OTHER TOPICS 2 

AGRICULTURE 1 

ANATOMY MORPHOLOGY 1 

OUTROS 8 

Total 130 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 4: Países pesquisadores para o tópico de bromelina entre 1957 e 1977. 

 

Fonte: Autoria própria 
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Tabela 3: Países pesquisadores tópico de bromelina entre 1957 e 1977 e seu número de 

registros. 

Países/Regiões Registros 

JAPAN 15 

ENGLAND 6 

USA 5 

AUSTRALIA 2 

BELGIUM 2 

FED REP GER 2 

AUSTRIA 1 

CANADA 1 

PEOPLES R CHINA 1 

TAIWAN 1 

OUTROS (Não registrado em base de Dados) 72 

Total 108 

Fonte: Autoria própria 

 

Pelos resultados, notou-se um valor total de artigos maior que o encontrado 

anteriormente e isto se deve pelo fato de que um mesmo artigo pode ser encontrado em mais de 

uma categoria dependendo de sua classificação. Como exemplo, pode-se utilizar o artigo 

Fractionation of Bromelain, por Lynn que foi publicado em 1977. Pelo Web of Science, o artigo 

é classificado nas seguintes categorias: Biochemical Research Methods; Biochemistry & 

Molecular Biology; Chemistry, Analytical. Tendo em vista, assim, a justificativa do valor total 

ser maior do que o valor apresentado previamente.  

Com estes materiais, constatou-se que os primeiros artigos publicados em relação 

a molécula de bromelina tinham como interesse principal sobre caracterizações e 

fracionamentos, ativações da molécula, estudos cinéticos, purificações enzimáticas que estão 

enquadrados na área de Biochemistry & Molecular Biology, contemplando assim e mostrando 

um desenvolvimento inicial sobre os aspectos e interesses sobre a molécula em questão.  

Já para os países notórios, analisando o país com maior número de publicações, 

notou-se um grande interesse pelo assunto a partir de 1973, na qual um grupo de pesquisadores 

da universidade de Nagoya City publicaram artigos na “Journal of Biochemistry”, na qual os 
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relatores pesquisaram propriedades de inibição da bromelina em “Mechanism of Inihibiton of 

Stem Bromelain by Its Specific Antibody”, por Sasaki et al. (1973). Neste período, a mesma 

universidade publicou 8 artigos (53%), mostrando a importância destes grupos de pesquisas 

para o desenvolvimento das mesmas em sequência.  

A partir de 1978 a 1988 nota-se um regresso no número de pesquisas sobre o tema, 

caindo para 82 artigos publicados no tempo em questão. Os dados resultantes foram acoplados 

nas Tabelas 4 e 5 e figuras 5 e 6: 

 

Figura 5: Áreas de pesquisas para o tópico de bromelina entre 1978 e 1988. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 6: Países pesquisadores para o tópico de bromelina entre 1978 e 1988. 

 

Fonte: Autoria própria 
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Tabela 4: Area de pesquisas do tópico de bromelina entre 1978 e 1988 e seu número de 

registros. 

Áreas de pesquisa Registros 

IMMUNOLOGY 27 

BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY 13 

PHARMACOLOGY PHARMACY 13 

ALLERGY 11 

CELL BIOLOGY 8 

BIOPHYSICS 6 

VIROLOGY 5 

CHEMISTRY 3 

FOOD SCIENCE TECHNOLOGY 3 

HEMATOLOGY 3 

INTEGRATIVE COMPLEMENTARY MEDICINE 3 

LIFE SCIENCES BIOMEDICINE OTHER TOPICS 3 

ONCOLOGY 3 

PLANT SCIENCES 3 

CARDIOVASCULAR SYSTEM CARDIOLOGY 2 

OUTROS 21 

Total 127 

Fonte: Autoria própria 
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Tabela 5: Países pesquisadores tópico de bromelina entre 1978 e 1988 e seu número de 

registros. 

Países/Regiões Registros 

JAPAN 24 

USA 21 

AUSTRALIA 9 

FED REP GER 7 

ITALY 5 

ENGLAND 4 

NETHERLANDS 4 

SWITZERLAND 4 

FRANCE 3 

CANADA 2 

AUSTRIA 1 

CZECHOSLOVAKIA 1 

GER DEM REP 1 

USSR 1 

ISRAEL 1 

OUTROS 4 

Total 92 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Houve um grande aumento de pesquisas na área de imunologia, na qual o maior 

destaque se dá ao artigo “Novel V-Genes Encode Virtually Identical Variable Regions Of 6 

Murine Monoclonal Anti-Bromelain-Treated Red-Blood-Cell Autoantibodies”, produzido por 

Reininger et al. (1987), que teve o maior número de citações neste período e nesta área de 

pesquisa, com 132. Também se nota uma continuidade do Japão como maior país pesquisador 

na área, com a continuação de estudos deste mesmo tópico.  
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Já, a partir de 1989 até 1999, houve um aumento significativo no número de 

publicações no tópico de bromelina, com 258 artigos publicados neste período. Os dados são 

contemplados pelas Figuras 7 e 8 e Tabelas 6 e 7: 

 

 

Figura 7: Áreas de pesquisas para o tópico de bromelina entre 1989 e 1999. 

  

Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura 8: Países pesquisadores para o tópico de bromelina entre 1989 e 1999. 

  

Fonte: Autoria própria 
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Tabela 6: Area de pesquisas do tópico de bromelina entre 1989 e 1999 e seu número de 

registros. 

Áreas de pesquisa Registros 

BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY 84 

IMMUNOLOGY 68 

CHEMISTRY 27 

FOOD SCIENCE TECHNOLOGY 24 

ALLERGY 17 

CELL BIOLOGY 15 

PHARMACOLOGY PHARMACY 14 

AGRICULTURE 13 

GASTROENTEROLOGY HEPATOLOGY 11 

BIOPHYSICS 10 

PLANT SCIENCES 10 

BIOTECHNOLOGY APPLIED MICROBIOLOGY 9 

ONCOLOGY 9 

VIROLOGY 8 

POLYMER SCIENCE 7 

OUTROS 56 

Total 382 

Fonte: Autoria própria 
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Tabela 7: Países pesquisadores tópico de bromelina entre 1989 e 1999 e seu número de 

registros. 

Países/Regiões Registros 

USA 60 

JAPAN 52 

GERMANY 35 

ENGLAND 28 

AUSTRIA 13 

FRANCE 10 

SPAIN 9 

NETHERLANDS 7 

SWITZERLAND 7 

INDIA 6 

MEXICO 6 

ITALY 5 

RUSSIA 5 

SLOVAKIA 5 

CZECH REPUBLIC 4 

OUTROS 46 

Total 298 

Fonte: Autoria própria 

A partir desta data, nota-se uma ampliação das pesquisas relacionadas a este tópico. 

Quando analisados os primeiros artigos referentes a esta época, identifica-se o artigo “Stem 

Bromelain: amino acid sequence and implications for weak binding of cystatin” de Anka 

Ritonja et al. (1989). Este artigo descreve a sequência de aminoácidos da cisteína protease do 

caule do abacaxi, demonstrando que esta enzima é um membro da superfamília das papaínas 

da protease de cisteína e que não estava relacionada a nenhum outro membro conhecido deste 

grupo em questão. Este artigo foi citado por 128 vezes e, entre estas citações, deve-se destacar 

duas de modo a grande importância aos estudos da comunidade científica, sendo elas: 

“Structural and functional aspects of papain-like cysteine proteinases and their protein 
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inhibitors” por Turk et al. (1997) e “Families of cysteine peptidases" por Rawlings e Barrett 

(1994). 

O primeiro artigo referido é o artigo com maior número de citações de todos os 

períodos analisados com 383, sendo o artigo mais impactante e importante para o 

desenvolvimento das pesquisas relacionadas ao tópico da bromelina. Este é uma revisão que 

demonstra abertamente todos os aspectos funcionais destas proteínas de cisteína que são 

semelhantes a papaína, juntamente com seus inibidores de proteínas, não somente a bromelina, 

mas o que mostra a similaridade dela com outras proteínas. Já o segundo, faz uma apresentação 

relacionada à família das cisteínas peptidases, sendo assim, demonstrando que todas as 

atividades destas moléculas dependerão de uma díade catalítica de cisteína e histidina, 

demonstrando quais serão as linhas evolutivas da molécula e, também, demonstrando as 

atividades que estas proteínas poderão ter. Este artigo possui 303 citações até o presente 

momento.  

Seguindo para o período contemplado entre 2000 e 2010, obteve-se os gráficos e 

tabelas que estão contemplados pelas Figuras 9 e 10 e Tabelas 8 e 9: 

 

Figura 9: Áreas de pesquisas para o tópico de bromelina entre 2000 e 2010. 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 10: Países pesquisadores para o tópico de bromelina entre 2000 e 2010. 

 

Fonte: Autoria própria 
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Tabela 8: Área de pesquisas do tópico de bromelina entre 2000 e 2010 e seu número de 

registros. 

Áreas de pesquisa Registros 

BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY 112 

CHEMISTRY 55 

IMMUNOLOGY 52 

FOOD SCIENCE TECHNOLOGY 44 

BIOTECHNOLOGY APPLIED MICROBIOLOGY 41 

PHARMACOLOGY PHARMACY 34 

ALLERGY 27 

AGRICULTURE 23 

POLYMER SCIENCE 19 

PLANT SCIENCES 18 

ENGINEERING 17 

BIOPHYSICS 16 

CELL BIOLOGY 14 

INTEGRATIVE COMPLEMENTARY MEDICINE 12 

SURGERY 12 

OUTROS 147 

Total 643 

Fonte: Autoria própria 
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Tabela 9: Países pesquisadores tópico de bromelina entre 2000 e 2010 e seu número de 

registros. 

Países/Regiões Registros 

USA 74 

INDIA 56 

JAPAN 32 

GERMANY 31 

PEOPLES R CHINA 24 

BRAZIL 19 

AUSTRIA 18 

ITALY 18 

ENGLAND 17 

SPAIN 16 

FRANCE 15 

ARGENTINA 12 

TAIWAN 11 

RUSSIA 10 

CZECH REPUBLIC 8 

OUTROS 107 

Total 468 

Fonte: Autoria própria 

Como primeira análise destes dados, demonstra-se a primeira vez em que o Brasil 

está contemplado entre os quinze maiores países publicadores sobre a temática em questão, com 

19 artigos correspondentes. Destes artigos correspondentes ao Brasil, destaca-se o artigo 

“Bromelain partitioning in two-phases aqueous systems containing PEO-PP-PEO block 

copolymers”, por Rabelo et al. (2004). que estuda a separação térmica da bromelina por 

soluções feitas com copolímeros em blocos de polióxidos de etileno (PEO) - polixódios de 

propileno (PP)- polióxidos de etileno (PEO). Este artigo teve um impacto significativo pois 

demonstrou que os fatores estudados (pH, temperatura, concentração de tampão e concentração 

de copolímeros) influenciam diretamente na partição enzimática da bromelina, demonstrando 

uma recuperação de atividade enzimática em torno de 79,5%, o que nunca havia sido 
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demonstrado anteriormente para esta proteína. Este artigo possui uma rede de citações com 88, 

sendo o mais impactante à época pelos artigos brasileiros.  

Outro fator importante neste período foram os destaques as universidades 

publicadoras dos artigos, que são majoritariamente paulistas, com cerca de 61% dos artigos 

publicados, sendo estes dados encontrados na plataforma Web of Science. Outro grande ponto 

são as primeiras pesquisas referentes à Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 

provindas da Escola Paulista de Medicina, sendo, ao todo, 4 artigos publicados em questão. O 

com maior número de citações é o artigo “Structure of cruzipain/cruzain inhibitor isolated from 

Bauhinia bauhinioides seeds”, por de Oliveira et al., (2001). 

Do mesmo modo, entre os anos de 2011 até 2021, fez-se a mesma análise anterior 

e obtiveram-se os gráficos e tabelas que estão contemplados pelas Figuras 11 e 12 e Tabelas 10 

e 11: 

Figura 11: Áreas de pesquisas para o tópico de bromelina entre 2011 e 2021. 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 12: Países pesquisadores para o tópico de bromelina entre 2011 e 2021.

 

Fonte: Autoria própria 
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Tabela 10: Area de pesquisas do tópico de bromelina entre 2011 e 2021 e seu número de 

registros. 

Áreas de pesquisa Registros 

FOOD SCIENCE TECHNOLOGY 229 

CHEMISTRY 208 

BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY 149 

BIOTECHNOLOGY APPLIED MICROBIOLOGY 89 

ENGINEERING 88 

PHARMACOLOGY PHARMACY 77 

SCIENCE TECHNOLOGY OTHER TOPICS 54 

NUTRITION DIETETICS 52 

MATERIALS SCIENCE 48 

SURGERY 46 

POLYMER SCIENCE 40 

DERMATOLOGY 38 

AGRICULTURE 37 

GENERAL INTERNAL MEDICINE 32 

ONCOLOGY 32 

OUTROS 393 

Total 1612 

Fonte: Autoria própria 
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Tabela 11: Países pesquisadores tópico de bromelina entre 2011 e 2021 e seu número de 

registros. 

Países/Regiões Registros 

INDIA 167 

PEOPLES R CHINA 116 

USA 89 

MALAYSIA 87 

BRAZIL 80 

ITALY 74 

GERMANY 49 

INDONESIA 45 

AUSTRALIA 38 

THAILAND 35 

TAIWAN 34 

CANADA 29 

IRAN 26 

SOUTH KOREA 22 

SPAIN 20 

OUTROS  384 

Total 1295 

Fonte: Autoria própria 

Na última década, notou-se um aumento significativo no interesse sobre o tema de 

pesquisa da bromelina, uma vez que houve um aumento de cerca de 32,83% no número de 

publicações comparativamente com o período de 2000 a 2010 em relação ao número total de 

publicações. Neste comparativo, mostra-se uma grande importância da área de pesquisa 

alimentícia, sendo a primeira vez que o tema está como o mais publicado sobre o tópico em 

questão. Ketnawa et al. (2012). fez uma importante pesquisa sobre uma fonte potencial de 

extração de bromelina através do resíduo de cultivos de abacaxi da província de Chiang Rai, na 

Tailândia, conseguindo confirmar que, devido a extração de bromelina, é possível ter muito 

valor agregado aos seus resíduos, uma vez que, na Tailândia, não havia importância e estes 

eram descartados. Este estudo, publicado na revista Food and Bioproducts Processing e já 
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possui cerca de 85 citações, intitula-se “Pineapple wastes: A potential source for Bromelain 

extraction”. Outros artigos de destaque são: Bromelain: from production to commercialisation, 

por Ramli et al. (2016) que consiste numa compilação de dados sobre a produção e 

comercialização da enzima, vantagens e desvantagens aplicadas.  

Já para os países, houve um grande interesse sobre o tema e os países mais 

publicadores foram Índia, China, Estados Unidos, Malásia e o Brasil sobrelevando em quinto 

lugar. Com 80 registros de citações até maio de 2021, o artigo com maior número de citações é 

o Purification of Bromelain from pineapple wastes by ethanol preciptation, por Soares et al. 

(2012), corroborando com a tendência mundial de pesquisas sobre os resíduos do abacaxi, em 

território nacional. Outro artigo encontrado que também corrobora com esta tendência é 

“Isolation and Purification of Bromelain from waste peel of pineapple for therapeutic 

Application”, por Bresolin (2013) e possui 21 citações desde então. Podemos também 

demonstrar a grande relevância de algumas universidades brasileiras com o tópico, como 

Universidade Estadual de Campinas com 31 publicações, Universidade de São Paulo com 21 

publicações, Universidade Federal Rural de Pernambuco com 7 publicações, entre outras. Já a 

Universidade Federal de São Paulo publicou 5 artigos neste período, segundo a plataforma.  

 

5.2. Categorias e países destaques 

Considerando o número de publicações do período utilizado no presente trabalho 

(1957 a 2021), analisou-se as categorias com o maior número de publicações (“Biochemistry 

Molecular Biology”, “Food Science Technology” e “Immunology”), conforme a figura 13 

abaixo, correlacionando a distribuição do número de publicações dentro de cada categoria com 

os países destaques e a distribuição das publicações envolvendo a categoria no Brasil. Em 

seguida, analisou-se a categoria “Engineering Chemical”, também correlacionando a 

distribuição do número de publicações dentro de cada categoria com os países destaques e a 

distribuição das publicações envolvendo a categoria no Brasil. 
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Figura 13: Categorias das publicações para o tópico de bromelina no período de 1957 e 2021. 

Fonte: Web of Science 

A partir das figuras 14 e 15, observa-se a distribuição dos países que tiveram 

citações na categoria “Biochemistry Molecular Biology” e a linha do tempo para as publicações 

envolvendo a categoria em questão no Brasil, respectivamente. 

Figura 14: Distribuição dos países com citações envolvendo a categoria “Biochemistry 

Molecular Biology”. 

 

Fonte: Web of Science 

 

Número de Publicações 
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Figura 15: Linha do tempo para as publicações envolvendo a categoria “Biochemistry 

Molecular Biology” no Brasil. 

 

Fonte: Web of Science 

Pela figura 14, observa-se que a Índia predominou na abordagem da categoria 

“Biochemistry Molecular Biology”, seguidos, não tão expressivamente, por Japão e EUA, cada 

país com aproximadamente metade do número de publicações ocorridas na Índia. Dentre as 

publicações ocorridas na Índia, pode-se citar o artigo “Cytotoxic Effect of Bromelain on HepG2 

Hepatocellular Carcinoma Cell Line”, por Murthy, Sushma e Narsaiah (2021), sendo a mais 

recente publicação do país envolvendo a molécula da bromelina. O número significativo de 

publicações envolvendo a bromelina na Índia pode estar relacionado ao fato de o país consistir 

em um dos maiores produtores de Ananas comosus L., o abacaxi (CONAB, 2020). 

Além disso, a posição da Índia em referências ao termo “Bromelain”, na categoria 

“Biochemistry Molecular Biology” pode estar associado ao fato de o país ser atualmente um 

dos maiores produtores de medicamentos do mundo, com destaque para a produção de 

genéricos, mas também participando da produção de insumos para a indústria farmacêutica, 

além de parcerias com o Brasil no ramo (FRANÇOSO e STRACHMAN, 2013). 

Já para o segundo país com maior número de publicações, o Japão, pode-se destacar o 

trabalho realizado por Ishihara, Takahashi e Oguri (1979), no artigo “Complete Strucuture of 

the carbohydrate moiety of stem Bromelain – Application of the almond glycopeptidase for 

structural studies of glycopeptides”, citado 150 vezes em outros artigos relacionados ao termo 

“Bromelain”. 

Número de Publicações 
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No Brasil, observa-se uma distribuição de uma publicação por ano envolvendo a 

molécula da bromelina entre os anos de 2001 e 2021, na categoria, com exceção do ano de 

2021, que apresentou 3 publicações. Contudo, apenas uma dessas publicações do ano de 2021 

tratava diretamente da molécula da bromelina, representada pelo artigo “Bromelain Enzyme 

from Pineapple: In Vitro Activity Study under Different Micropropagation Conditions”, de 

Vilanova et al. (2012), que estudou a atividade enzimática nos tecidos de folhas e caules de 

plantas cultivadas em meio de cultura sem regulador de crescimento vegetal. 

Na sequência, foi realizada a mesma análise de distribuição dos países que tiveram 

citações e a linha do tempo para as publicações envolvendo a categoria no Brasil, considerando 

o tópico “Food Science Technology”, que consiste na segunda categoria com o maior número 

de publicações envolvendo o termo “Bromelain”.  
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Figura 16: Distribuição dos países com citações envolvendo a categoria “Food Science 

Technology”. 

 

Fonte: Web of Science  

 

Figura 17: Linha do tempo para as publicações envolvendo a categoria “Food Science 

Technology”. no Brasil. 

 

Fonte: Web of Science 

Observa-se novamente, da figura 16, a influência dos países asiáticos na produção 

de publicações envolvendo o termo “Bromelain”, dessa vez na categoria “Food Science 

Technology”, ocupando as três primeiras posições, seguido pelos EUA. Esses estudos 

realizados nos países asiáticos exploram a propriedade digestiva da bromelina, tal como uma 

enzima, como o artigo “Effects of Bromelain on the quality of smoked salted duck”, dos autores 

Número de Publicações 

Número de Publicações 
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Ye et al.. (2021), que avaliou os efeitos da ação da bromelina na preparação da carne de pato; 

ou  o artigo “The mechanistic effect of Bromelain and papain on tenderization in jumbo squid 

(Dosidicus gigas) muscle”, dos autores Xu Jun-hui, Cao Hui-juan e Zhang Bin (2020), que 

também exploraram da ação proteolítica da bromelina na preparação da lula jumbo (Dosidicus 

gigas). 

Para os estudos realizados no Brasil na categoria “Food Science Technology”, 

conforme figura 17, pode-se destacar o “Application of an aqueous two-phase micellar system 

to extract Bromelain from pineapple (Ananas comosus) peel waste and analysis of Bromelain 

stability in cosmetic formulations”, desenvolvido por Spir et al. (2015), que foi citado em 

diversos outros trabalhos do Brasil e desenvolvidos em países como Portugal, Alemanha, 

Bélgica, Índia, Indonésia, Paquistão e Malásia. A importância deste trabalho está atrelada ao 

desenvolvimento de um método de recuperação da molécula da bromelina a partir da casca do 

abacaxi, utilizando-se de métodos de extração líquido-líquido. 

Após, executou-se o trabalho de análise da distribuição dos países que tiveram citações 

e a linha do tempo para as publicações envolvendo a categoria no Brasil, considerando desta 

vez o tópico “Immunology”, que consiste na terceira categoria com o maior número de 

publicações envolvendo o termo “Bromelain”. 

Figura 18: Distribuição dos países com citações envolvendo a categoria “Immunology”. 

Fonte: Web of Science 

Para as publicações na categoria “Immunology”, como observa-se pela figura 18, 

destaca-se os EUA com o maior número de publicações envolvendo o termo “Bromelain”, 

Número de Publicações 
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seguido do Japão e países europeus como Itália, Alemanha e Áustria. Dentre os trabalhos 

desenvolvidos nos EUA relacionados a categoria “Immunology”, um dos mais importantes 

artigos foi o intitulado “Generation of recombinant pandemic H1N1 influenza virus with the 

HA cleavable by Bromelain and identification of the residues influencing HA Bromelain 

cleavage”, desenvolvido por Wang et al. (2011), que utilizou a bromelina no processo de 

imunização do vírus responsável pela gripe influenza, H1N1. 

Para a categoria “Immunology”, observa-se a ocorrência de um único artigo 

relacionado ao termo “Bromelain” no Brasil, o artigo “Peptidases from Latex of Carica 

candamarcensis Upregulate COX-2 and IL-1 mRNA Transcripts against Salmonella enterica 

ser. Typhimurium-Mediated Inflammation”, de 2014, atrelado a um mecanismo de combate e 

imunização contra a bactéria Salmonella. 

Por fim, fez-se a mesma análise anterior da distribuição dos países que tiveram 

citações e a linha do tempo para as publicações envolvendo a categoria no Brasil, considerando 

desta vez a categoria “Engineering Chemical”, que representa a sétima posição entre as 

categorias com o maior número de publicações envolvendo o termo “Bromelain”. 

Figura 19: Distribuição dos países com citações envolvendo a categoria “Engineering 

Chemical”. 

 

Fonte: Web of Science 

Número de Publicações 
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Figura 20: Linha do tempo para as publicações envolvendo a categoria “Engineering 

Chemical” no Brasil. 

 

Fonte: Web of Science 

Pela Figura 19, nota-se novamente a presença da Índia entre os países com mais 

publicações relacionadas ao termo “Bromelain” envolvendo a categoria “Engineering 

Chemical”, seguida pelo Brasil na segunda posição. Estes resultados estão relacionados a 

estudos de métodos de purificação, extração, recuperação, adsorção, caracterização, dentre 

outros processos que visam a obtenção e melhor aproveitamento da molécula da bromelina. 

Dos trabalhos produzidos na Índia, pode-se destacar, pelo maior número de citações e 

aproveitamento em outros trabalhos, o estudo denominado “Liquid-liquid extraction of 

Bromelain and polyphenol oxidase using aqueous two-phase system”, desenvolvido por Babu 

et al. (2008)., que buscou estudar a variação dos parâmetros como peso molecular, concentração 

de componentes para a melhor separação e purificação da bromelina em sistemas bifásicos 

envolvendo a bromelina e polifenol oxidases.  

Os estudos realizados no Brasil seguiram a mesma tendência de busca por obter 

métodos e otimizar processos para se obter a molécula de maneira mais pura, destacando-se, 

pelo maior número de citações, o artigo “Purification of Bromelain from pineapple wastes by 

ethanol precipitation”, conduzido pelos autores Soares et al. (2012) , que buscou viabilizar a 

extração da bromelina através de um baixo custo, envolvendo insumos como o etanol, 

aproveitando-se de resíduos gerados no cultivo e processamento do abacaxi. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o desenvolvimento deste trabalho, foi possível observar uma gama de estudos 

de diversos aspectos acerca da molécula da bromelina. Os estudos desenvolvidos pelo mundo 

propõem, além de métodos de caracterização, estabilidade, extração e purificação da molécula 

da bromelina, aplicações em diversas áreas da indústria e medicina. A diversidade de aplicações 

para esta enzima proveniente da molécula do abacaxi está relacionada as suas mais diversas 

funções, como ação anti-inflamatória, atividade digestiva, função antibiótica, poder no combate 

a angina, problemas respiratórios, dentre outras aplicações. 

As pesquisas, de maneira geral, relacionadas a bromelina concentram-se nos EUA 

e em alguns países asiáticos como Índia e Japão. Contudo, nota-se que essa distribuição muda 

conforme as categorias de pesquisa e aplicações, de maneira que alguns países europeus e até 

o Brasil surgem com significativa relevância dependendo do macro tema pesquisado, onde os 

países asiáticos destacam-se em áreas relacionadas a bioquímica molecular e gastronomia, por 

exemplo; enquanto países europeus ganham destaque com publicações associadas á área de 

desenvolvimento de métodos imunológicos e assuntos relacionados a medicina, em geral. 

Cronologicamente, é possível observar que apesar da molécula ser estudada ou 

compor estudos desde a década de 1950, a maioria das publicações existentes e relacionadas a 

esta protease concentram-se a partir da segunda década dos anos 2000, predominando sempre 

o interesse pela área da bioquímica molecular, que aparece com uma das categorias mais 

pesquisadas quando o assunto é relacionado a bromelina. Este aumento pode estar relacionado 

ao desenvolvimento das técnicas extração e obtenção, de forma geral, da molécula, o que 

permiti aplicá-la nas diversas áreas e observar sua atuação. 

No Brasil, o destaque em número de publicações está associado a categoria da 

engenharia química, concentrados também a partir de 2010 e servindo de subsídio e ponto de 

partida para trabalhos realizados em outros países, com predominância no estudo de métodos 

para a molécula de maneira mais pura e com melhor custo-benefício.  
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

● Para continuação ao trabalho, sugere-se uma compilação dos métodos de extração e 

purificação e avaliação sobre quais possuem maior possibilidade de aplicação em larga 

escala. 

● Uma nova avaliação da bibliografia com focos regionais para maior compreensão do 

interesse da pesquisa no tema em regiões que não são grandes produtoras de abacaxi.  
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