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Resumos 
EccoS Rev. Cient., UNINOVE, São Paulo: (v.2 n.2): 155-164

WABISZCZEWICZ CESAR, Ana Cláudia. Otimização dos parâmetros de 
extração líquido-líquido em duas fases aquosas na recuperação da bro-
melina presente no abacaxi. Dissertação de Mestrado apresentada à 
Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Engenharia Química da 
Universidade Estadual de Campinas, dezembro de 2000.

Orientador: 
Prof. Dr. Elias Basile Tambourgi

O Brasil encontra-se entre um 
dos maiores produtores mundiais de 
abacaxi, ocupando o segundo lugar no 
ranking mundial. Visando ao aproveita-
mento do material considerado resíduo 
agrícola (caule e folhas) e resíduos de 
processamento do fruto, muitos estudos 
têm sido realizados para a obtenção de 
enzimas proteolíticas do abacaxi. 

As enzimas proteolíticas de ori-
gem vegetal são provenientes princi-
palmente do figo(ficina), do mamão 
(papaína) e do abacaxi (bromelina). 

Por bromelina entende-se o 
conjunto de enzimas proteolíticas 
produzidas por plantas da família das 
Bromeliáceas. É uma enzima de amplo 
uso na indústria alimentícia para o 
amaciamento de carne e clarificação da 
cerveja, para o amaciamento do couro, 
e, na indústria farmacêutica, é empre-
gada em distúrbios de digestibilidade e 
circulação. 

A partição em sistemas de duas 
fases aquosas é uma alternativa aos 
processos de separação existentes, que 
vem sendo muito estudada nos últimos 
anos. Em sistemas aquosos bifásicos, as 
fases são compatíveis com quase todas 
as proteínas conhecidas.

O presente trabalho estuda a 
recuperação da bromelina do caldo 
prensado do abacaxi, por extração lí-
quido-líquido em duas fases aquosas, 
utilizando técnicas de planejamento 
fatorial para a otimização dos ensaios ex-
perimentais, reduzindo assim o número 
de experimentos a serem realizados, o 
custo e o tempo de desenvolvimento do 
trabalho. Foram calculados os efeitos 
das variáveis em estudo, e as interações 
entre elas. Realizando ensaios em bate-
lada, procurou-se delinear as melhores 
condições para a extração e recuperação 
da enzima, utilizando como indicador 


