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Resumo – A síntese enzimática de peptídeos usando proteases tem atraído uma enorme atenção nos últimos anos. Um 

desafio chave na síntese de peptídeos é encontrar suportes para imobilização de proteases capazes de trabalhar em meio 

aquoso em alta performance, produzindo oligopeptídeos solúveis em água. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi 

imobilizar a protease bromelaina através do método Freezingthawing em géis poliméricos de poli (álcool vinílico) na 
ordem de produzir oligopeptídeos solúveis em água derivados da lisina. O cálculo de rendimento da oligolisina e do 

grau médio de polimerização (GP) foi monitorado por RMN H1 . Micrografia Eletrônica de Varredura (MEV) foi 

responsável por associar o tamanho de poros com a performance de cada sistema durante a produção de oligopeptídeos 

derivados da lisina. Esses sistemas produziram oligômeros em somente 1 hora com grau médio de polimerização (GP) 

mais alto que a bromelaína livre. 
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IMOBILIZATION OF BROMELAIN PROTEASE ON PVA GELS FOR THE 

OLIGOPETIDES SYNTHESIS 
Abstract: Enzymatic synthesis of peptides using proteases has attracted a great deal of attention in recent years. One 

key challenge in peptide synthesis is to find supports for protease immobilization capable of working in aqueous 

medium at high performance, producing water-soluble oligopeptides. Therefore, the aim of this paper was to 

immobilize the bromelain protease by Freezingthawing method on polymeric gels of Poli (vinyl alcohol) in order to 
produce water-soluble oligopeptides derived from lysine. Calculations of oligolysine yield and average degree of 

polymerization (DPavg) were monitored by 1H-NMR analysis. Scanning Electronic Micrograph (SEM) was responsible 

to associate to the porous size with performance of each system during the production of oligopetides from lysine. 

These systems produced oligomers in only 1 hour with DPavg higher than free bromelain. 
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Introdução 

A técnica de imobilização por aprisionamento em uma matrix polimérica (entrapment) 

representa um dos métodos mais simples para imobilização de enzimas [1]. Por definição, esse 

método baseia-se em processos nos quais a enzima é embebida em uma matrix formada por 

ligações físicas ou químicas. 

Polímeros sintéticos vêm sendo muito utilizados no processo de aprisionamento de 

biocatalisadores [2,3]. Dentre os polímeros utilizados com esse objetivo, o poli(álcool vinílico) 

representa uma alternativa promissora para o desenvolvimento de matrizes sob a forma de gel para 

imobilização de enzimas, principalmente, devido a sua não toxicidade, hidrofilicidade, 

biocompatibilidade e o seu alto número de grupos hidroxila, que são os responsáveis pelas 

interações intermoleculares e intramoleculares nas cadeias poliméricas do PVA [4,5,6]. 

De acordo com a literatura, a utilização de criogéis de poli (álcool vinílico) pelo método 

freezing-thawing com altas concentrações do polímero em meio aquoso constitui uma das principais 

alternativas para o processo de imobilização de enzimas. Esses suportes apresentam algumas 

vantagens quando comparados a outros hidrogéis comumente usados para o mesmo propósito: (i) 

condições favoráveis de transferência de massa; (ii) excelente estabilidade das propriedades 

reológicas da matriz de PVA; (iii) termoestabilidade; (iv) resistência à degradação biológica; (v) 

biocompatibilidade, não toxicidade e baixo custo [7]. A síntese de peptídeos catalisada por 
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proteases representa uma alternativa promissora frente ao uso de catálise química. Em paralelo, o 

uso de criogéis à base de PVA constitui uma alternativa interessante como matriz de imobilização, 

devido à simplicidade e à capacidade de manter a atividade hidrolítica e sintética da protease ao 

longo dos ciclos. Dessa forma, o objetivo desse trabalho consiste em avaliar a síntese de 

oligopeptídeos utilizando diferentes técnicas de imobilização da protease bromelaína em sistemas 

de PVA. 

 

Experimental 

Imobilização da protease bromelaína em criogéis 

Método 1 

Após a solubilização do polímero (PVA) em água destilada em diferentes concentrações, 25 mL de 

uma solução enzimática de bromelaína de 10 mgL em solução tampão (0,1M de fosfato de potássio 

- pH 7,5) foi lentamente adicionada através de um gotejamento controlado a essa solução 

polimérica. A matriz obtida (PVA-bromelaína) foi submetida a diferentes f-t ciclos até a obtenção 

de uma matriz moldável e estável. A estabilidade foi determinada com base no número de f-t ciclos 

(N), onde N representa o número de vezes com que o sistema PVA-enzima foi submetido ao 

congelamento (freezing – “f”) a - 20 °C (freezing) e descongelamento (thawing – “t”) à temperatura 

ambiente, seguidamente (Método Freezingthawing) [8]. 

Método 2 

Esse método foi baseado no gotejamento controlado da solução (PVA- enzima) em solventes de 

baixa polaridade e em uma fase hidrofóbica contendo óleo vegetal. As partículas esféricas de 

PVAenzima foram resfriadas à temperatura de -20 C, seguidas de resfriamento gradual (- 0.5 C 

min.-1 ) à temperatura ambiente e submetidas à lavagens com NaCl 0.1 M. Posteriormente, foi 

determinada a atividade hidrolítica e sintética dos sistemas. 

Método 3 

250 mg de bromelaína foi solubilizado em 25 mL de uma solução de polietileno glicol 400 (PEG- 

400), posteriormente, essa solução foi gotejada lentamente em uma solução de PVA 10%. O mesmo 

procedimento foi adotado para o polietileno glicol 600 (PEG-600). Os sistemas (PVA-

PEGbromelaína) obtidos após essa etapa foram submetidos a inúmeros f-t ciclos, utilizando a 

mesma metodologia citada anteriormente. 

 

Influência do número de f-t ciclos nas propriedades estruturais dos sistemas PVA-enzima 

Com intuito de avaliar a morfologia e a difusividade dos criogéis obtidos, foi realizado ensaios de 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). As amostras foram analisadas em um microscópio 

eletrônico de varredura (MEV), com tensão de 20 kV e corrente de emissão 0.2 x 10-10 A. As 

micrografias dos sistemas, PVA-Enzima, referentes aos diferentes número de f-t ciclos, foram 

avaliadas as imagens de 500 e 1000 vezes de magnificação. 

 

Síntese de oligopeptídeos solúveis em água usando as proteases imobilizadas 

Um total de 490 mg do substrato lisina foi solubilizado em 4 mL de solução tampão fosfato de 

potássio e em seguida transferido para um erlemeyer. Posteriormente, 40 mg de protease sob a 

forma livre e imobilizada foi adicionada lentamente e o sistema mantido sob pH e agitação 

constante sob temperatura de 40 °C por 2 horas. A quantificação dos dímeros, trímeros, tetrâmeros 

e oligômeros derivados da lisina foi feita através da integração das áreas referentes aos sinais na 

região 4.1 – 4.4 ppm, correspondente aos prótons metínicos do carbono  da unidade repetida de 

lisina na cadeia principal, e da área referente ao próton metínico do carbono  na unidade de lisina 

em 3.9 ppm. 

 

Resultados e Discussão 

Imobilização da protease bromelaína por aprisionamento em gel de PVA – Criogéis 
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De acordo com os resultados preliminares, os géis obtidos com formato cilíndrico 

apresentaram uma menor eficiência catalítica quando comparados aos obtidos com formato de 

filme. Isso pode ser explicado pela menor área superficial, o que diminuiu a acessibilidade do 

substrato à matriz. Dessa forma, o tipo de geometria adotada para todos os sistemas de imobilização 

(Géis de PVA) foi o formato de filme. 

A massa molar de PVA e sua concentração foram fatores determinantes para a estabilização 

dos criogéis. O criogel obtido com 8% de PVA apresentou maior atividade hidrolítica, quando 

comparado aos outros criogéis de PVA. Os criogéis apresentaram uma textura elástica com formato 

quadrangular de dimensões na faixa de 3x3x1 mm. Uma característica fundamental dos criogéis 

obtidos foi a heterogeneidade dos poros, devido ao processo criogênico (Método freezing-thawing). 

 

Influência da concentração polimérica e do tempo de congelamento na formação dos poros 

De acordo com a literatura, inúmeros fatores podem influenciar a porosidade dos criogéis, 

dentre os quais, destacam-se: a concentração do polímero e da enzima, o tempo de congelamento e 

descongelamento, a presença de reagentes e o número de ciclos de freezing-thawing (congelamento 

e descongelamento) [11,12]. A Figura 1 mostra a influência da concentração do polímero PVA e o 

tempo de congelamento na formação de poros dos criogéis obtidos. 
 

Figura 1 – Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) da área transversal dos criogéis de 

PVA – Criogéis de PVA com concentração de polímero 12% (a) e 8% (b) (tempo de congelamento: 12 

horas, concentração de enzima 3mgmL e número de f-t: 3). Criogéis de PVA com concentração de 

polímero 12% (a’) e 8% (b’), respectivamente, após o congelamento de 48 horas (concentração de 

enzima 3 mgmL e número de f-t: 3). 

 
De acordo com as micrografias mostradas na Figura 1, observa-se que a diminuição na 

concentração de PVA causou um aumento no diâmetro médio de poro do criogel na faixa de 

concentração polimérica estudada (Figuras 1a e 1b). Esse comportamento pode ser explicado pela 

menor interação inter e intramolecular por ligações de hidrogênio do polímero PVA em menores 

concentrações (além do menor grau de entrelaçamentos físicos), que propiciam menor viscosidade à 

solução polimérica e, consequentemente, maior diâmetro médio e interconectividade dos poros. 

 Influência da concentração da enzima na formação de poros dos criogéis 

O efeito da concentração da enzima é outro fator de grande importância na formação de zonas 

porógenas no criogel. No entanto, esse efeito reduzido à medida que a concentração do polímero é 
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aumentada. Resultados preliminares comprovaram que concentrações de PVA acima de 12% foram 

responsáveis pela formação de uma estrutura rígida, estável e sem nenhuma zona porógena. Esse 

fato pode ser atribuído aos intensos entrelaçamentos físicos do polímero (PVA), além das fortes 

interações polímero-polímero por pontes de hidrogênio, que dificultam as interações da enzima no 

meio. Dessa forma, a concentração de 8% de PVA foi adotada, por proporcionar características 

morfológicas de superfície adequadas para a avaliação da influência da quantidade de enzima na 

formação de poros nos criogéis. 

As micrografias comprovam que o número de f-t acelera o processo de formação de 

macroporos com maiores diâmetros [12], o que favorece a difusão do substrato na estrutura interna 

do criogel [9]. 

 
Figura 2 – Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) dos criogéis de PVA 8% contendo 

diferentes concentrações de bromelaína: (a) – Criogel de PVA sem bromelaína e (b e c) – Criogéis de 

PVA em presenca da protease Bromelaína (1,5 e 3,0 mgmL, respctivamente). Condições: Número de 

ciclos f-t – 3 e tempo de congelamento – 12 horas. 

 
De acordo com as micrografias apresentadas na Figura 2, a concentração da protease no 

meio é outro parâmetro que influencia não somente o tamanho do poro, mas o surgimento dele no 

criogel. Claramente, observa-se o aumento do poro na medida em que a concentração da enzima 

aumentou de 0 para 3.0 mgmL. Esse efeito pode ser atribuído a uma maior perturbação das 

interações entre as cadeias de PVA à medida que a concentração da enzima aumenta. 

 

Influência do número de ciclos f-t na morfologia interna dos poros nos criogéis 

De acordo com a literatura, o número de ciclos f-t é responsável por aumentar os domínios 

cristalinos dos criogéis. Esse efeito proporciona uma maior estabilidade mecânica, devido à melhor 

distribuição de carga e estresse mecânico nessas regiões [12]. Outro aspecto importante refere-se à 

influência do número de ciclos f-t na morfologia interna dos poros nos criogéis. A Figura 43 mostra 

a influência do número de f-t na estrutura interna dos criogéis obtidos. 
Figura 3 – Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) evidenciando as mudanças na estrutura 

interna dos criogéis de PVA 8% durante o processo de congelamento-descongelamento. (a) N= 1f-t, (b) 

N= 2f-t e (c) N= 3 f-t. Tempo de congelamento: 12 horas. 
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As atividades de síntese para a bromelaína livre e imobilizada em géis de PVA foram 

investigadas através do rendimento e do grau de polimerização dos produtos obtidos (oligolisina), 

como pode ser visualizado na Figura 1. 

 
A bromelaína imobilizada em géis de PVA apresentou um GP ligeiramente superior ao 

sistema homogêneo (bromelaína livre). Esse efeito provavelmente está relacionado ao 

microambiente da enzima no interior do poro. É possível que a síntese de oligopeptídeos em meio 

aquoso, usando proteases imobilizadas, seja mecanisticamente diferente da que ocorre em enzimas 

livres. 

 

Conclusões 

O tempo de congelamento, o número de ciclos f-t, a concentração de enzima e polímero 

influenciaram diretamente a formação de zonas porógenas nos géis de PVA. Com a diminuição da 

concentração de PVA (8%) e o aumento da quantidade de bromelaína nos criogéis (3 mg/mL), foi 

observado um aumento no diâmetro de poro. O número de f-t acelera o processo de formação de 

macroporos com maiores diâmetros. As micrografias comprovaram que 3 f-t apresentou criogéis de 

tamanho de poro superior ao de 1 f-t. A bromelaína imobilizada em géis de PVA apresentou um GP 

ligeiramente superior ao sistema homogêneo (bromelaína livre).   
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