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RESUMO 
 
 

CRUZ, J.N. Hidrolisado proteico da semente de cupuaçu como fon te de 
peptídeos inibidores da enzima conversora da angiote nsina I . 2014. 104p. (Tese 
de Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2014. 
 

 

Peptídeos com ação inibitória da enzima conversora da angiotensina I (ECA) podem 
ser obtidos a partir de diversos alimentos e exercer efeito anti-hipertensivo. O 
cupuaçu (Theobroma grandiflorum S.), fruto nativo da Amazônia, possui sementes 
comestíveis contendo proteína de reserva similar à do cacau (Theobroma cacao L.), 
as quais parecem ser fonte de peptídeos inibidores da ECA. Desse modo, o objetivo 
deste trabalho foi investigar in vitro a ocorrência de peptídeos inibidores da ECA no 
hidrolisado proteico da semente de cupuaçu obtido por ação da Alcalase. O 
hidrolisado revelou o desaparecimento de proteínas entre 27 a 180 kDa, incluindo as 
globulinas, e o surgimento daquelas abaixo de 15 kDa após 2 h de hidrólise, 
indicando a formação de peptídeos menores. O ensaio de atividade utilizando o 
substrato Abz-FRK(Dnp)-P-OH revelou que o hidrolisado total promoveu 65% de 
inibição da ECA e esse pool peptídico foi fracionado em cinco frações (F1-F5) por 
cromatografia em fase reversa (RP-HPLC). Após a etapa de purificação, o 
monitoramento da inibição apontou, ao final, duas frações (3.2.8 e 3.4.10) com maior 
atividade inibitória. Oito peptídeos foram identificados por LC-MS/MS, sendo três 
deles já conhecidos como inibidores da ECA. Outros cinco novos peptídeos 
identificados (FLEK, GSGKHVSP, LDNK, MVVDKLF e MEKHS) foram sintetizados e 
tiveram sua ação inibitória validada por ensaios in vitro. O peptídeo GSGKHVSP 
apresentou a menor IC50 (3,11 µM) e Ki (0,74 µM), sendo um inibidor tipo misto 
quanto ao seu mecanismo de inibição revelado pelo gráfico de Lineweaver-Burk. Os 
resultados permitem concluir que o isolado proteico da semente de cupuaçu pode 
ser uma fonte para obtenção de peptídeos anti-hipertensivos, a despeito de serem 
necessárias investigações sobre a resistência desses peptídeos à digestão 
gastrointestinal e a eficácia da inibição in vivo. 
 

 

Palavras-chave: peptídeos bioativos, atividade inibitória da ECA, hidrolisado 
proteico, semente de cupuaçu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 

CRUZ, J.N. Hydrolyzed cupuassu seed protein as a source of ang iotensin I- 
converting enzyme inhibitory peptides . 2014. 104p. (Tese de Doutorado). 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2014. 
 

 
Peptides with angiotensin I-converting enzyme (ACE) inhibitory activity may be 
obtained from several foods and cause antihypertensive effect. Cupuassu 
(Theobroma grandiflorum S.), a native fruit from Amazon, has edible seeds with a 
storage protein similar to that of cocoa (Theobroma cacao L.) which seems to have 
incrypted ACE inhibitor peptides. Thus, the aim of this project was to investigate the 
in vitro formation of ACE inhibitory peptides in protein hydrolysate from cupuassu 
seeds using Alcalase enzyme. The hydrolysate revealed the disappearance of 
proteins between 27 and 181 kDa after 2h hydrolysis, including the globulin, and the 
increase of those below 15 kDa, indicating the formation of peptides. The ACE 
inhibitory activity assays using the substrate Abz-FRK(Dnp)P-OH revealed the 
hydrolysate had 65% ACE inhibition and the pool of peptides was fractionated into 
five fractions (F1-F5) by reversed phase high-performance liquid chromatography 
(RP-HPLC). After the purification step, two fractions (3.2.8 e 3.4.10) exhibited the 
highest ACE-inhibitory activity. Eight peptides had been identified by LC-MS/MS and 
three of them were ACE inhibitors. The other newly identified peptides (FLEK, 
GSGKHVSP, LDNK, MVVDKLF and MEKHS) were synthesized and in vitro assayed 
for ACE inhibitory activity. The peptide GSGKHVSP had the lower IC50 (3.11 µM) and 
Ki (0.74 µM). Lineweaver-Burk plots suggest this peptide is a mixed-type inhibitor 
according to the inhibition mechanism. The results indicate that protein isolate from 
cupuassu seeds may be a good protein source of antihypertensive peptides and 
further investigation is needed in order to evaluate the resistance of these peptides to 
gastrointestinal digestion and the inhibitory activity in vivo. 
 

 

Keywords: bioactive peptides, ACE-inibitory activity, protein hydrolysate, cupuassu 
seed. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, é crescente a busca de novas fontes de alimentos que, além da 

relevância de seus nutrientes, apresentem eventuais componentes capazes de 

trazer benefícios à saúde humana, diminuindo o risco de doenças crônicas. Esses 

compostos bioativos são definidos como constituintes nutricionais ou não 

nutricionais presentes em baixas concentrações em determinados alimentos e que 

promovem efeitos positivos na saúde (BIESALSKI et al., 2009). Como esses 

compostos, em sua maioria, são produtos derivados do metabolismo secundário das 

plantas, são encontrados, principalmente, em frutas, leguminosas, sementes e 

grãos. Inúmeros compostos bioativos são conhecidos e já foram caracterizados de 

acordo com sua estrutura química e também com relação à função biológica. 

Estudos epidemiológicos indicam a associação da ingestão desses compostos com 

efeitos cardioprotetores, antioxidantes, anti-inflamatórios, antimicrobianos, entre 

outros (KRIS-ETHERTON et al., 2002; PATIL et al., 2009; THILAKARATHNA et al., 

2012).  

O avanço das pesquisas na identificação de novos compostos bioativos 

impulsionou, nos últimos anos, a sua utilização como alimentos ou ingredientes 

funcionais, representando uma das áreas de maior interesse e investimento na 

indústria de alimentos. Sendo assim, a identificação de novos compostos em 

diferentes fontes de alimentos que sejam capazes de melhorar o estado de saúde e 

reduzir o risco de doenças tornou-se uma estratégia com boas perspectivas para o 

desenvolvimento de alimentos capazes de enriquecer a dieta humana.  

Nesse contexto, estudos recentes têm demonstrado que diversas proteínas 

alimentares, além da sua função básica nutricional, podem ser fontes de peptídeos 

capazes de exercer atividades biológicas específicas quando liberados de sua 

sequência original (WILSON et al., 2011; HERNÁNDEZ-LEDESMA et al., 2010; 

MURRAY et al., 2007). Esses peptídeos bioativos tem sido amplamente estudados e 

considerados como positivos para a saúde humana, uma vez que podem promover 

efeitos benéficos no sistema imune, cardiovascular e gastrointestinal (HARTMANN e 

MEISEL, 2007). Devido a esses efeitos positivos, houve um aumento das pesquisas 

voltadas para a descoberta de novos peptídeos bioativos a partir de diferentes fontes 

proteicas, os quais podem ser utilizados como ingredientes em alimentos funcionais 

(ERDMANN et al., 2008; HARTMANN e MEISEL, 2007). De acordo com a ANVISA 
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(Resolução nº18/99), alimentos ou ingredientes com propriedades funcionais são 

aqueles que, além de ter funções nutricionais básicas, podem promover efeitos 

metabólicos e/ou fisiológicos e/ou efeitos benéficos à saúde, sendo cientificamente 

comprovados e devendo ser seguro para consumo sem supervisão médica. Nesse 

sentido, as alegações podem fazer referências à manutenção da saúde e à redução 

do risco de doenças. 

Os peptídeos bioativos são definidos como sequências de aminoácidos que 

se encontram nas proteínas nativas e podem exercer funções biológicas quando 

liberados por um processo de hidrólise in vivo ou in vitro (HARTMANN e MEISEL, 

2007). Potentes peptídeos bioativos podem ser derivados de proteínas alimentares a 

partir da proteólise enzimática durante a digestão gastrointestinal ou em razão do 

processamento enzimático industrial (ERDMANN et al., 2008). 

Muitos peptídeos possuem atividade biológica comprovada, podendo ser 

obtidos a partir das proteínas do leite, da carne, de organismos marinhos e até 

mesmo de sementes e grãos (HARTMANN e MEISEL, 2007). Dependendo da 

sequência de aminoácidos, alguns peptídeos bioativos podem apresentar 

propriedades antimicrobianas (BENKERROUM 2010; KIM e WIJESEKARA, 2010), 

promover redução na pressão arterial (KIM e WIJESEKARA, 2010; KODERA e 

NILO, 2006) ou no colesterol plasmático (WERGEDAHL, 2004), apresentar atividade 

antioxidante (KIM e WIJESEKARA, 2010), além de poderem atuar como 

imunomoduladores, dentre outros efeitos benéficos.  Muitos desses peptídeos 

bioativos podem exercer mais do que um dos efeitos mencionados, portanto, podem 

apresentar mais de uma atividade biológica. 

Entre esses peptídeos com atividade biológica relevante, destacam-se os 

peptídeos com ação inibitória da enzima conversora da angiotensina I (ECA), a qual 

atua no sistema renina-angiotensina responsável pela pressão sanguínea. A inibição 

dessa enzima exerce um efeito anti-hipertensivo e diversos estudos evidenciam 

peptídeos com essa atividade biológica sendo obtidos a partir de diversas fontes 

proteicas. 

Detalhes específicos sobre o sistema Renina-Angiotensina e a importância da 

atuação da enzima conversora da angiotensina I (ECA) nesse sistema são descritos 

a seguir, assim como, os mecanismos de atuação de peptídeos bioativos com 

atividade inibitória sobre a ECA. 

 



3 

 

1.1 SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA 

 

Entre os vários sistemas bioquímicos inter-relacionados responsáveis pela 

regulação cardiovascular, um dos mais importantes é o sistema renina-angiotensina. 

Esse sistema é considerado como um dos principais reguladores da pressão arterial 

que consiste numa cascata de reações bioquímicas iniciada pela liberação da renina 

(Figura 1 ). 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 -  Esquema do sistema Renina-Angiotensina e do sistema Calicreína-Cinina, indicando a 
atuação da enzima conversora da angiotensina I (ECA). Adaptado de Li et al. (2004). 

 
A renina é uma enzima proteolítica, composta por aproximadamente 350 

aminoácidos, sintetizada e armazenada sob a forma inativa, pró-renina, nas células 

justaglomerulares localizada nos rins (NEVES et al., 2006). 
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De uma maneira geral, quando a pressão arterial diminui, a renina é liberada 

e ativada na corrente sanguínea e atua na clivagem do seu substrato, o 

angiotensinogênio. O angiotensinogênio é um glicopeptídeo com massa molecular 

de aproximadamente 60kDa, produzido em vários tecidos, como no adiposo, fígado, 

cérebro e outros órgãos. Quando clivado na sua porção N-terminal, resulta na 

liberação do decapeptídeo (Asp-Arg-Val-Tir-Ile-His-Pro-Fe-His-Leu) angiotensina I. 

Logo após essa formação, ocorre a liberação do octapeptídeo angiotensina II (Asp-

Arg-Val-Tir-Ile-His-Pro-Fe) em resposta à clivagem do dipeptídeo C-terminal (His-

Leu) da angiotensina I. Além de aumentar a resistência periférica, sendo um potente 

vasoconstritor, a angiotensina II estimula a síntese de aldosterona pelo córtex 

suprarenal, o qual diminui a excreção de sal e água pelos rins, promovendo o 

aumento da pressão arterial (CRISAN e CARR, 2000; LI et al., 2004). Esta reação é 

catalisada pela ECA, presente em diversos órgãos, mas principalmente nos pulmões 

(ERDOS, 1976; LI et al, 2004). A ECA é uma dipeptidilcarboxipeptidase, também 

classificada como zinco metalopeptidase, sendo dependente do íon cloreto para sua 

ativação. É responsável pela clivagem de cadeias polipeptídicas liberando unidades 

dipeptídicas a partir da extremidade C-terminal (CARMONA et al., 2009; GUANG et 

al, 2012). 

A ECA também é responsável por catalisar a degradação de um 

vasodilatador, a bradicinina, um nonapeptídeo com ação hipotensora no sistema 

calicreína-cinina (CHEUNG et al., 1980). 

A ECA é expressa em duas isoformas: germinal, expressa somente nas 

células dos testículos (tECA, 90-110 kDa), com apenas um domínio (domínio-C) e 

um único sítio catalítico; e a isoforma somática (sECA, 150-180 kDa), expressa na 

maioria dos tecidos (em células epiteliais, endoteliais e neuroepiteliais) e no plasma 

com dois domínios homólogos, classificados como N e C, cada um com um sítio 

catalítico e propriedades bioquímicas distintas (PAN et al., 2011; TZAKOS et al., 

2003; CORRADI et al., 2006). A atividade do domínio-C depende da concentração 

do íon cloreto, enquanto o domínio-N pode ser ativo na ausência desse íon (GUANG 

et al., 2012). Os dois domínios participam na hidrólise dos substratos angiotensina I 

e bradicinina. Nesse contexto, inibidores da ECA podem atuar em ambos os 

domínios, mas estudos apontam que o domínio-C promove maior eficiência catalítica 

na conversão da angiotensina I ao passo que na degradação do substrato 

bradicinina, ambos os domínios promovem a mesma eficiência catalítica 
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(BERNSTEIN et al., 2011; FUCHS et al., 2008). Desse modo, inibidores com 

seletividade para cada domínio da ECA têm sido mais bem investigados para 

esclarecer a função de cada um na redução da pressão arterial (LUNOW et al., 

2015; GEORGIADIS et al., 2003; AKIF et al., 2010). 

As drogas sintéticas como o captopril, enalapril, lisinopril são potentes 

inibidores da ECA, evidenciando a importância dessa enzima no organismo uma vez 

que, efetivamente, diminuem a pressão arterial em indivíduos com hipertensão, e, 

consequentemente, diminuem o risco de doença coronariana e acidente vascular 

cerebral, melhorando até mesmo o prognóstico de pacientes com insuficiência 

cardíaca e diabetes (SICA et al., 2008).  

Várias proteínas alimentares contêm peptídeos potencialmente capazes de 

inibir a ECA e têm sido isoladas de fontes diversas, incluindo, em sua grande 

maioria, as proteínas do soro de leite (RICI et al., 2010), organismos marinhos (KIM 

e WIJESEKARA 2010) e a soja (KODERA et al., 2006). Proteínas contendo 

peptídeos com potencial inibição da ECA também ocorrem em outros alimentos 

menos estudados, mas que constituem fontes alternativas potenciais, como, por 

exemplo, a ervilha (ROY et al., 2010), o grão de bico (YUST et al., 2003; ROY et al., 

2010), a lentilha (ROY et al., 2010) e outras sementes comestíveis com alto valor 

protéico, como o amendoim (JAMDAR et al., 2010; QUIST et al., 2009) e o amaranto 

(TIENGO et al., 2009; SILVA-SÁNCHEZ et al., 2008). Essas matrizes proteicas 

alternativas têm sido estudadas como fontes de peptídeos bioativos com base em 

duas principais justificativas: o reaproveitamento de resíduos gerados pela indústria 

de alimentos, com o objetivo de adicionar mais valor agregado a esses subprodutos, 

como por exemplo, o soro do leite; e a seleção de proteínas que apresentam 

sequências específicas para uma determinada atividade biológica de interesse. 

(UDENIGWE e ALUKO, 2012). 

 

1.2  CARACTERÍSTICAS DE PEPTÍDEOS INIBIDORES DA ECA  

 

Diversos estudos na literatura relatam que a maioria dos peptídeos inibidores 

da ECA apresentam algumas características em comum, o que evidencia uma 

relação estrutura-atividade (GUANG e PHILLIPS, 2009; ERDMANN et al., 2008; 

HONG et al., 2008), ou seja, a atividade biológica inibitória está relacionada com 

características estruturais desses peptídeos. Além disso, esses inibidores, em sua 
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maioria, atuam como substratos competitivos da ECA, os quais se ligam ao sítio 

ativo da enzima, impedindo a complexação com o seu substrato angiotensina I 

(GUANG e PHILLIPS, 2009). 

Peptídeos com atividade de inibição sobre a ECA, comumente, apresentam 

sequências curtas contendo de dois a doze aminoácidos (MATSUI e MATSUMOTO, 

2006), uma vez que a estrutura do sítio catalítico da ECA não acomoda peptídeos 

maiores, de acordo com Hernández-Ledesma et al. (2011). Além disso, essa 

atividade inibitória pode ser modulada de acordo com a massa molecular desses 

peptídeos. Pan et al. (2012), por exemplo, obtiveram o hidrolisado da proteína do 

soro do leite e avaliaram a atividade de inibição da ECA quando filtrado em 

membranas de exclusão molecular de <6, 6-10 e >10 kDa. Os resultados indicaram 

que a atividade inibitória da ECA aumentou à medida que a massa molecular das 

frações hidrolisadas diminuiu. Cheung et al. (2009) avaliaram a atividade inibitória da 

ECA no isolado proteico de aveia e também observaram que os hidrolisados 

fracionados em membranas de exclusão molecular <0,5, 0,5-1, >1 kDa 

apresentaram a maior atividade de inibição em sua menor massa molecular (<0,5 

kDa), sugerindo que sequências peptídicas menores apresentam maior atividade 

biológica. 

Estudos evidenciam a preferência da ECA por substratos que contenham 

resíduos de aminoácidos hidrofóbicos (aromáticos ou de cadeia ramificada) no 

tripeptídeo C-terminal (CHEUNG et al., 1980).  De acordo com Li et al. (2004), a 

relação estrutura-atividade dos diferentes peptídeos inibidores da ECA indica que a 

ligação dessa enzima é fortemente influenciada pela sequência do tripeptídeo C-

terminal do substrato e/ou do inibidor, uma vez que interagem com os subsítios S1, 

S1´ e S2´ do sítio ativo da enzima e, também, podem interagir diretamente com o íon 

catalítico (Zn2+) (PAN et al., 2011; Ni et al., 2012). Portanto, a ação dos peptídeos 

inibidores é fortemente influenciada pela sequência dos aminoácidos que constituem 

esses fragmentos.  

A presença de aminoácidos como fenilalanina, prolina, triptofano e tirosina 

nas três últimas posições C-terminal confere a esses peptídeos maior atividade de 

inibição (LI et al., 2004; MATSUI et al., 2006). Mais especificamente, a presença de 

aminoácidos aromáticos como Pro, Ala, Val e Leu são mais favoráveis para ligação 

ao antepenúltimo subsítio (S1), enquanto Ile é mais favorável ao penúltimo subsítio 

(S1´) e Pro e Leu são os aminoácidos mais favoráveis para ligação ao último 
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subsítio (S2´) (ONDETTI e CUSHMAN, 1982 descrito por JAO et al., 2012). 

Recentemente, Lunow et al. (2015) observaram que aminoácidos alifáticos na 

posição N-terminal e o triptofano na posição C-terminal em dipeptídeos são 

estruturas mais favoráveis no potente efeito inibidor do domínio-C da ECA. 

A presença desses aminoácidos, revelados pelo sequenciamento peptídico, 

tem sido demonstrada em diversos estudos, proporcionando uma base mais sólida 

para a relação estrutura-atividade (JANG et al., 2011; LO et al., 2005). Como 

exemplo, maior atividade de inibição da ECA foi observada no tripeptídeo DLP 

obtido da hidrólise proteica da soja (WU e DING, 2002) e no peptídeo RVPSL após 

hidrólise da proteína do ovo (LIU et al., 2010). Da mesma forma, foi encontrada 

inibição da ECA em oligopeptídeos como VWDPPKFD, FEDYVPLSCF e FNVPLYE 

provenientes da hidrólise das proteínas do subproduto do salmão (AHN et al. 2012). 

Todos esses estudos indicaram a forte influência de aminoácidos hidrofóbicos como 

a prolina, valina, leucina e fenilalanina no grupo C-terminal dos peptídeos obtidos de 

diversas fontes proteicas, como relatado anteriormente. Portanto, propriedades 

composicionais e sequenciais desses peptídeos estão diretamente ligadas a sua 

capacidade de inibição da ECA. 

A ação dos peptídeos inibidores da ECA é dose-dependente e, portanto, 

depende da sua potência, que é normalmente expressa em IC50 (concentração de 

peptídeo inibidor necessária para inibição de 50% da atividade da ECA) (ROY et al., 

2010). A avaliação da atividade inibitória da ECA, por exemplo, nos peptídeos FFYY 

e WHP provenientes da hidrólise das proteínas do leite de soja resultou em valores 

significativamente baixos (1,9 µM e 4,8 µM, respectivamente) de IC50, o que 

evidencia a potencial atividade biológica desses dois peptídeos identificados nessa 

fonte proteica (TOMATSU et al., 2013) quando comparados aos peptídeos RIGLF e 

AHEPVK, identificados da hidrólise das proteínas do cogumelo comestível Agaricus 

bisporus, com valores de IC50 maiores (115,9 e 62,8 µM, respectivamente) (LAU et 

al., 2014). Valores baixos de IC50 também foram observados nos peptídeos VSV e 

FL (0,15 µM e 133 µM, respectivamente) das proteínas da canola (WU et al., 2008) e 

os peptídeos VNP e VWP das proteínas do arroz (6,4 e 4,5 µM, respectivamente) 

(CHEN et al., 2013), todos identificados após purificação do hidrolisado obtido pela 

digestão com Alcalase. Esses estudos apontam que a composição de aminoácidos 

hidrofóbicos em sequências peptídicas curtas responda, de fato, pelo efeito inibidor 

da ECA, como mencionado anteriormente. 
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1.3  ETAPAS ENVOLVIDAS NO ESTUDO DE PEPTÍDEOS BIOAT IVOS IN VITRO 

 

A análise in vitro de peptídeos bioativos envolve diversas etapas na obtenção, 

bem como, diferentes estratégias para alcançar a purificação e identificação desses 

peptídeos antes de testa-los in vivo (Figura 2 ).  

De um modo geral, o processo compreende as seguintes etapas básicas: 1°) 

seleção de uma fonte proteica; 2°) hidrólise pela ação d e enzimas industriais, 

gastrointestinais e/ou até mesmo por processo fermentativo, 3°) screening in vitro da 

potencial atividade de interesse, 4°) fracionamento do pool peptídico em sub-frações 

até a sua purificação; 5°) sequenciamento dos peptídeos com maior atividade e 6º) 

síntese dos potenciais peptídeos detectados para validar a atividade in vitro e, 

posteriormente também, in vivo (PANCHAUD et al., 2014; MAMONE et al., 2009; 

SAAVEDRA et al., 2013; UDEDIGWE e ALUKO, 2012). 

Mais recentemente, análises in silico tem sido utilizadas para a pré-avaliação 

de uma determinada proteína como potencial precursora de peptídeos bioativos com 

base em dados encontrados da literatura e armazenados em banco de dados on 

line. O banco de dados mais utilizado é o BIOPEP1 (MINKIEWICZ et al., 2008; 

DZIUBA et al., 1999), que apresenta em torno de 2600 diferentes sequências de 

peptídeos classificadas em 27 tipos de atividade biológica de acordo com a 

estrutura-atividade já estabelecida, sendo as atividades anti-hipertensivas, 

antimicrobianas e antioxidantes as mais relatadas (PANCHAUD et al, 2012). Além 

disso, esse banco de dados possui uma ferramenta denominada “ação da enzima” 

que permite uma previsão teórica de fragmentos que podem ser gerados a partir da 

simulação da digestão de uma proteína por ação de enzimas de escolha, 

objetivando identificar a possível presença de atividade biológica por esses 

fragmentos. Ou seja, é possível realizar uma simulação da digestão proteica in silico 

para detectar quais fragmentos peptídicos bioativos podem ser gerados de uma 

sequência proteica conhecida a partir da ação de uma determinada enzima, uma vez 

que se conhece a sua especificidade (UDENIGWE, 2014). Para esta análise, estão 

incluídas no banco de dados 29 endopeptidases com especificidade conhecida e é 

possível realizar a ação proteolítica combinada com até três enzimas distintas. 

                                                           
1
 BIOPEP: http://www.uwm.edu.pl/biochemia/index.php/pl/biopep 
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Figura 2  - Fluxograma das etapas envolvidas no estudo de peptídeos bioativos, desde a obtenção, 
estratégias de purificação até a caracterização estrutural dos peptídeos. O asterisco indica que em 
cada etapa é necessário realizar um screening in vitro da atividade avaliada. Adaptado de Udenigwe 
e Aluko, 2012 e Saavedra et al., 2013. 
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As enzimas gastrointestinais tem sido as mais utilizadas para esse tipo de análise, 

uma vez que permite simular o processo de digestão e prever se os peptídeos 

gerados apresentam uma ou mais atividade biológica, ou ainda, se peptídeos 

gerados pela ação de outras enzimas e com estruturas bioativas já conhecidas são 

resistentes à digestão para manter sua atividade. Sendo assim, o objetivo do método 

in silico é reduzir o tempo necessário de ensaios experimentais empíricos na 

descoberta de novos peptídeos bioativos formados a partir da ação de inúmeras 

proteases em diversas fontes proteicas (UDENIGWE, 2014).  

No caso do amaranto, por exemplo, a análise in silico revelou que a globulina 

11S apresentou a maior ocorrência de peptídeos anti-hipertensivos quando 

comparada a outras proteínas de reserva da semente, apontando, que essa fração 

pode ser mais bem investigada em ensaios futuros in vitro como precursora de 

peptídeos bioativos (SILVA-SÁNCHEZ et al., 2008). Também como análise in silico 

pelo BIOPEP, para avaliar o potencial uso da aveia como fonte proteica na geração 

de peptídeos inibidores da ECA, os resultados apontaram que a protease 

Termolisina resultaria em mais fragmentos com essa atividade, o que, de fato, foi 

confirmado no ensaio experimental in vitro, revelando a eficiência e a eficácia na 

seleção teórica de proteases pelo BIOPEP (CHEUNG et al., 2009). Lau et al. (2014) 

encontraram três potentes peptídeos inibidores da ECA (RIGLF, AHEPVK e PSSNK) 

provenientes do cogumelo comestível Agaricus bisporus e realizaram uma 

simulação da digestão gastrointestinal (pepsina, tripsina e quimotripsina) in silico e, 

também, in vitro para comparar as respostas quanto a estabilidade desses peptídeos 

bioativos após a digestão gastrointestinal.  A análise pelo BIOPEP revelou que os 

peptídeos RIGLF e PSSNK, após digestão, originaram, respectivamente, um 

tripeptídeo (IGL) e um tetrapeptídeo (SSNK), e o peptídeo AHEPVK foi o único 

estável ao processo de digestão. De fato, essas previsões foram confirmadas 

quando foram realizados experimentos e analisados por cromatografia por filtração 

em gel. Ressalta-se, no entanto, que embora o método in silico tenha mostrado boa 

capacidade preditiva, o trabalho experimental ainda é necessário para confirmar a 

real formação dos peptídeos bioativos, a sua reprodutibilidade e a comprovação do 

efeito biológico de interesse (UDENIGWE e ALUKO, 2012). 

A etapa de obtenção dos peptídeos pela ação de hidrólise enzimática, os 

métodos mais utilizados para a detecção da atividade inibitória da ECA e as 
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estratégias que têm sido adotadas para alcançar a purificação dos peptídeos estão 

descritos mais detalhadamente a seguir. 

 

 

1.3.1  Obtenção de peptídeos inibidores da ECA por hidrólise enzimática 

 

Muitos peptídeos inibidores de ECA têm sido descobertos a partir de 

hidrólises enzimáticas de diversas fontes proteicas, empregando enzimas 

gastrointestinais, como pepsina, tripsina e quimotripsina, ou proteases obtidas de 

fontes bacterianas e fúngicas, como a Alcalase e a Termolisina (KORHONEN e 

PIHLANTO, 2006). Análises comparativas entre a atuação de diferentes enzimas 

constituem uma etapa fundamental na obtenção de peptídeos com atividade 

inibitória, uma vez que a especificidade dessas enzimas proteolíticas resulta em um 

perfil peptídico potencialmente capaz de inibir ou não a ação da ECA. Concentrados 

proteicos do grão de bico e da ervilha, por exemplo, apresentaram percentuais 

maiores de inibição da ECA quando hidrolisados pela combinação de enzimas 

gastrointestinais (pepsina/tripsina/quimotripsina) e pela ação da Papaína em relação 

a combinação das enzimas Alcalase/Flavourzyme (BARBANA e BOY, 2010), 

evidenciando a importância da escolha da enzima para formar peptídeos bioativos.  

Além da especificidade proteolítica, as condições de hidrólise também 

influenciam na formação desses peptídeos e, consequentemente, no seu potencial 

de inibição da ECA. Parâmetros como temperatura, pH, relação enzima/substrato e 

tempo de hidrólise devem ser considerados (GUANG e PHILLIPS, 2009). Nesse 

sentido, a otimização do processo de hidrólise tem sido realizada por diferentes 

combinações entre esses parâmetros, as quais podem resultar em respostas 

positivas ou negativas na ativividade biológica em questão. Em isolado proteico de 

aveia (CHEUNG et al., 2009), diferentes respostas na capacidade inibitória da ECA 

foram observadas nos hidrolisados obtidos por várias combinações entre a razão 

enzima/substrato e o tempo de hidrólise. Valores altos na relação enzima/substrato 

(3%) por um tempo curto de hidrólise (20 min) promoveram uma atividade maior de 

inibição quando comparado com valores baixos na relação enzima/substrato (0,1%) 

por um longo período de hidrólise (120 min), sugerindo que as condições hidrolíticas 

são capazes de influenciar na atividade biológica dos peptídeos formados. 
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 O grau de hidrólise (em inglês, Degree of Hydrolysis - DH) tem sido 

considerado um parâmetro importante no monitoramento do ensaio de hidrólise, 

padronizando a obtenção do hidrolisado. O DH representa a porcentagem de 

ligações peptídicas clivadas em relação ao número total de ligações peptídicas e, 

dependendo da extensão da hidrólise, normamelmente acima de 10%, pode resultar 

na formação de peptídeos com baixa massa molecular e, portanto, potenciais 

inibidores da ECA. Por outro lado, alguns estudos tem revelado que essa inibição 

também pode diminuir com hidrólises prolongadas, sugerindo que peptídeos 

inibidores podem ser formados inicialmente, e, subsequentemente, perderem sua 

estrutura ativa. (VERMEIRSSEN et al., 2003). Em hidrolisados do soro de leite (VEN 

et al., 2002), a maior atividade de inibição foi obtida após 5 h de reação, atingindo 

31% no valor de DH. No entanto, a extensão dessa hidrólise provocou a perda do 

efeito inibidor, revelando que existe um tempo de hidrólise ótimo na formação de 

peptídeos com capacidade de inibição da ECA. Do mesmo modo, alguns estudos 

tem reconhecido que altos valores do grau de hidrólise não garantem que esses 

peptídeos formados apresentem uma maior atividade inibitória. Chiang et al. (2006) 

compararam a atividade de inibição da ECA em isolados proteico de soja a partir de 

sua hidrólise pela ação de cinco enzimas proteolíticas (Alcalase, Flavourzyme, 

pepsina, tripsina e quimotripsina). Embora a enzima Flavourzyme tenha apresentado 

o maior grau de hidrólise (24%), seu hidrolisado obteve somente 70% da atividade 

inibitória da ECA ao passo que as demais enzimas avaliadas atingiram somente 

10% no grau de hidrólise, mas promoveram uma inibição da ECA entre 80 a 90%. 

Como descrito anteriormente, a especificidade da enzima é determinante para gerar 

peptídeos com atividade biológica.  

A simulação de uma digestão gastrointestinal in vitro permite avaliar a 

resistência de peptídeos bioativos que possam apresentar atividade inibitória da 

ECA. Isso é importante quando se considera o uso desses peptídeos como 

ingredientes em alimentos funcionais. No entanto, a mesma eficácia pode não ser 

garantida nos ensaios realizados in vivo, uma vez que o efeito fisiológico desejado 

depende, além da resistência à proteólise, do alcance desses peptídeos no tecido ou 

órgão-alvo para exercer seu efeito anti-hipertensivo (JAO et al., 2012). Nesse caso, 

ressalta-se a importância de que uma avaliação in vitro é um método preliminar 

utilizado para se conhecer as estruturas formadas desses peptídeos e sua 

potencialidade biológica antes de estudos in vivo (WILSON et al., 2011). Quist et al. 
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(2009) constataram a formação, in vitro, de peptídeos inibidores da ECA em 

amendoins crus e torrados tanto pela ação da Alcalase como também pela 

combinação das enzimas pepsina/pancreatina, indicando essa matriz como provável 

fonte de peptídeos anti-hipertensivos a partir da digestão in vivo. Tiengo et al. (2009) 

encontraram valores maiores de inibição da ECA no concentrado protéico do 

amaranto (com e sem tratamento térmico) quando pré-hidrolisado com a Alcalase 

seguida de uma simulação da digestão gastrointestinal (pepsina-pancreatina), 

sugerindo que a ingestão de proteínas previamente hidrolisada com Alcalase pode 

resultar em um efeito hipotensor in vivo.  

De fato, muitos peptídeos tem revelado resistência à ação das proteases 

digestivas mantendo sua capacidade inibitória sobre a ECA ou, até mesmo, 

apresentado um aumento nessa atividade de inibição após a simulação da digestão. 

No entanto, muitos perdem sua estrutura ativa após a ação das enzimas 

gastrointestinais. Como exemplo, seis peptídeos identificados como potenciais anti-

hipertensivos provenientes da caseína foram submetidos in vitro à hidrólise pelas 

enzimas digestivas e os resultados indicaram que apenas dois peptídeos tiveram um 

aumento na capacidade inibitória por apresentaram valores menores de IC50, porém 

os demais tiveram sua potência de inibição reduzida, tendo um aumento na IC50 

(CONTRERAS et al. 2013), apontando que a ação digestiva pode causar um efeito 

positivo ou negativo frente ao efeito inibidor.  

Sendo assim, inúmeras estratégias em relação à proteólise têm sido 

aplicadas objetivando formar peptídeos inibidores da ECA com estruturas variadas a 

partir de diversas fontes proteicas e estabelecer um melhor entendimento na estreita 

relação entre estrutura-atividade em ensaios in vitro, oferecendo boas perspectivas 

para, posteriormente, avaliá-los em ensaios in vivo.  

Diversos estudos têm revelado que peptídeos com inibição da ECA quando 

avaliados in vitro também demonstraram efeito hipotensor quando analisados in 

vivo. Como exemplo, Chen et al. (2013) avaliaram in vivo o efeito anti-hipertensivo 

dos peptídeos VNP e VWP quando purificados do hidrolisado da proteína do arroz 

(IC50 de 6,4 e 4,5 µM, respectivamente). Os resultados in vivo revelaram que, após a 

administração oral individual de cada peptídeo a 5mg/kg em ratos espontaneamente 

hipertensivos (SHRs), a pressão arterial sistólica foi significativamente mais baixa 

para ambos os peptídeos em um período de 8 h, indicando que os mesmos foram 

resistentes à ação das enzimas digestivas, não perdendo seu efeito anti-
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hipertensivo.  Suetsuna et al. (1998) observaram que sete dipeptídeos isolados e 

purificados das proteínas do alho apresentaram atividade inibitória da ECA tanto in 

vitro quanto in vivo, sendo o efeito anti-hipertensivo atribuído,  principalmente,  

àqueles peptídeos que apresentaram tirosina em sua estrutura. Por outro lado, 

alguns estudos apontaram a perda do efeito anti-hipertensivo in vivo após o 

processo de digestão como, por exemplo os peptídeos RPYL, LIWKL, LNNSRAP, 

derivados da lactoferrina bovina, que perderam seu efeito hipotensor após 2 h pós-

administração em SHRs (RUIZ-GIMENEZ et al., 2012). Atribuiu-se esses resultados 

a degradação dos peptídeos ativos após a digestão das enzimas digestivas, sendo 

previamente verificado nas análises in vitro.  

Ressalta-se que embora os estudos em sua maioria tem indicado de forma 

positiva o efeito anti-hipertensivo pelos peptídeos isolados de diversas fontes 

proteicas, ainda não superam a ação prolongada das drogas sintéticas. Desse 

modo, o consumo de peptídeos bioativos de fontes proteicas alimentares contribuiria 

na manutenção da pressão arterial, principalmente daqueles indivíduos em estágios 

de pré-hipertensão (NEVES et al., 2006). 

 

 

1.3.2  Avaliação in vitro da atividade inibitória da ECA  

 

Diversos métodos têm sido utilizados para uma pré-avaliação da atividade 

biológica de peptídeos provenientes de hidrolisados proteicos através de ensaios in 

vitro de inibição da ECA.  

O método mais comumente utilizado para medir a atividade de inibição in vitro 

é baseado no protocolo desenvolvido por Cushman e Cheung (1971) e tem sido 

aplicado por diversos autores. O método baseia-se na hidrólise do tripeptídeo 

Hipuril-Histidil-Leucina (HHL) pela ECA, formando ácido hipúrico (HA) e Histidil-

Leucina (HL) como produtos. O HA é extraído com acetato de etila e quantificado em 

espectrofotômetro a absorbância em 228nm. Entretanto, este método apresenta 

algumas desvantagens, tais como o emprego de várias etapas para extrair e 

quantificar o produto da reação e o fato de que tanto o substrato (HHL) quanto o 

produto (HA) apresentarem máximo de absorção a 228 nm, podendo superestimar a 

quantidade do produto formado.  
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Diante disso, um método alternativo mais confiável para o ensaio da reação 

de catálise da ECA foi desenvolvido por Wu et al. (2002) pela completa separação 

do HA e do HHL pela Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC)  

Mais recentemente, um método mais rápido e mais sensível foi desenvolvido 

para avaliar a atividade da ECA utilizando um substrato fluorogênico baseado na 

Técnica de Transferência de Energia de Fluorescência por Ressonância (FRET) 

(CARMONA et al., 2006). O método consiste na hidrólise pela ação da enzima 

conversora da angiotensina de um peptídeo sintético com supressão intramolecular 

de fluorescência. O substrato fluorogênico utilizado é o Abz-Phe-Arg-Lys(Dnp)-Pro-

OH (simplificado para Abz-FRK(Dnp)-P-OH), no qual o Abz (ácido o-amino benzóico) 

é o grupo fluorescente ligado ao grupo N-terminal do peptídeo sintético Phe-Arg-Lys 

e o grupo receptor Dnp (2,4-dinitrofenil) está incorporado ao ɛ-amino grupo de um 

aminoácido da cadeia peptídica. Ao ser hidrolisado pela enzima, o substrato Abz-

FRK(Dnp)-P-OH sofre a liberação do produto Abz-FR, emitindo fluorescência. O 

método é bastante vantajoso em relação àquele relatado anteriormente, sendo 

bastante sensível, rápido, simples e econômico, além de permitir o monitoramento 

do ensaio em tempo real. O método tem sido utilizado amplamente em ensaios na 

determinação da atividade da ECA na área da saúde, principalmente em tecidos e 

no plasma, apresentando boa correlação com o método utilizando o substrato HHL 

(ALVES et al., 2005). Assim, o método também pode ser aplicado na determinação 

da atividade de inibição da enzima por peptídeos bioativos isolados de diferentes 

fontes proteicas. 

 

 

1.3.3 Técnicas de fracionamento e purificação dos p eptídeos bioativos 

 

A separação de peptídeos bioativos a partir de hidrolisados proteicos é uma 

etapa fundamental para a investigação das propriedades biológicas. No hidrolisado 

total, há a presença de peptídeos bioativos juntamente com outras sequências 

peptídicas (POULIOT et al., 2006) e, além disso, o efeito bioativo observado nesse 

hidrolisado pode ser resultante de um sinergismo entre as moléculas. Nesse sentido, 

etapas de fracionamento dessa mistura peptídica são necessárias para discriminar 

as diferenças mais sutis entre as frações quanto à bioatividade, até que se isolem os 

peptídeos mais potentes. Em outras palavras, o ensaio da atividade biológica de 
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cada fração resultante do processo de separação deve ser de capaz de apontar 

claramente o efeito bioativo em questão para que apenas a fração que contém os 

peptídeos de interesse seja, ao final, submetida à etapa de purificação (PIMENTA, 

2009). 

Existe uma grande variedade de métodos visando à separação de 

biomoléculas, utilizando técnicas mais simples como ultrafiltração por membrana de 

exclusão molecular e/ou técnicas cromatográficas, de acordo com as diferentes 

propriedades dos hidrolisados quanto à massa molecular, carga elétrica, solubilidade 

e afinidade. Portanto, as técnicas aplicadas têm por objetivo isolar essas moléculas 

bioativas de uma mistura complexa, sendo importante encontrar um equilíbrio entre 

a pureza e a eficiência de cada técnica utilizada (GUANG et al., 2009; POULIOT et 

al., 2006). 

Entre as diversas técnicas utilizadas para o fracionamento e purificação 

peptídica estão a cromatografia por fase reversa (em inglês, RP-HPLC), 

cromatografia de troca-iônica (em inglês, IEC) e a cromatografia por exclusão 

molecular, conhecida também, como filtração em gel (em inglês, SEC) (POULIOT et 

al., 2006). A cromatografia por fase reversa tem sido a técnica mais utilizada como 

estratégia no fracionamento, principalmente na etapa de purificação peptídica tendo 

sido aplicada em diversos estudos, como, por exemplo, no isolamento de peptídeos 

inibidores da ECA provenientes das proteínas do leite de soja (TOMATSU et al., 

2013) e também do isolado proteico de soja (LO E LI-CHAN et al., 2005; GOUDA et 

al., 2006), da canola (WU  etal., 2008) e das proteínas do amendoim (QUIST et al., 

2009; GUANG e PHILLIPS, 2009). O hidrolisado obtido da proteína de reserva 

(legumina) do grão de bico pela ação da Alcalase, por exemplo, foi fracionado por 

cromatografia em fase reserva e resultou em seis potentes peptídeos inibidores da 

ECA (YUST et al., 2003), mostrando que a técnica cromatográfica foi eficaz para o 

isolamento dos peptídeos bioativos presentes no hidrolisado total. 

No entanto, ressalta-se que é possível realizar a combinação entre os 

métodos de modo que se complementem e resultem em uma separação ainda mais 

eficiente e facilitem a identificação dos peptídeos bioativos (PANCHAUD et al., 

2012). Por exemplo, para o hidrolisado proteico do salmão, foram empregadas três 

técnicas cromatográficas (IEC, SEC e RP-HPLC) distintas e consecutivas para a 

separação e purificação dos peptídeos inibidores da ECA, promovendo uma melhor 

eficiência na identificação de três peptídeos bioativos com IC50 entre 7,7 µM a 10,7 
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µM (AHN et al., 2012). No hidrolisado obtido de duas frações proteicas (lisozima e 

cistatina) do ovo, as etapas de separação consistiram em uma ultrafiltração em 

membrana de exclusão molecular, cromatografia por filtração em gel e, 

posteriormente, cromatografia em fase reversa. A fração ativa foi identificada como 

sendo dois peptídeos inibidores da ECA caracterizados pelas sequências SWVE e 

DILN (POKORA et al., 2014), revelando que as técnicas escolhidas foram eficientes 

no isolamento desses peptídeos. 

Uma vez que a fração peptídica com atividade é revelada, o sequenciamento 

por espectrometria de massas (em inglês, MS) tem sido a principal ferramenta 

utilizada para determinar a sequência do(s) peptídeo(s) e identificá-los para que, 

então, se estabeleça a relação estrutura-atividade. Após essa identificação, a última 

etapa que se segue na análise in vitro de peptídeos bioativos é a sua síntese, 

objetivando validar a bioatividade, determinar o valor de IC50 e estabelecer o tipo de 

inibição.  

De uma maneira geral, a grande maioria dos peptídeos inibidores da ECA são 

competitivos quanto ao modo de inibição. Como, por exemplo, os peptídeos VNP 

VWP, obtidos da hidrólise das proteínas do arroz (CHEN et al., 2013) e o peptídeo 

VLIVP obtidos da hidrólise da principal proteína de reserva da soja (glicinina) 

(GOUDA et al., 2006) foram reportados como inibidores competitivos. No entanto, 

peptídeos não-competitivos e acompetitivos também já foram identificados em fontes 

proteicas como, por exemplo, no cogumelo (JANG et al., 2011), no salmão (LEE et 

al., 2014) e na fração albumina do amaranto (TOVAR-PÉREZ et al., 2009). Sendo 

assim, o mecanismo de inibição da ECA não segue um modelo único para descrever 

a relação estrutura-atividade (JAO et al., 2012), uma vez que a interação dos 

inúmeros peptídeos inibidores da ECA identificados em diversas fontes proteicas 

depende de suas características individuais. 

 

 

1.4  SEMENTES COMESTÍVEIS COMO FONTES PROTEICAS ALT ERNATIVAS  

 

O Brasil possui inúmeras frutas nativas com sementes comestíveis, 

principalmente na região da Amazônia, que apesar do grande potencial nutricional e 

socioeconômico, são ainda pouco conhecidas. As formas de aproveitamento desses 

frutos são variadas, indo do consumo in natura à utilização de sua polpa para a 
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fabricação de sucos na indústria de alimentos. No entanto, o consumo de suas 

amêndoas e castanhas, frescas ou após algum tipo de processamento é, 

normalmente, restrito a população local, sendo consideradas resíduos durante o 

processamento industrial desses frutos. Desse modo, existe interesse no 

aproveitamento dessas sementes como fontes alternativas de nutrientes para a dieta 

humana. As informações sobre a composição química de sementes tropicais, 

principalmente originadas de frutos nativos, indicam um bom potencial de 

aproveitamento nutricional ou de desenvolvimento de novos produtos a partir das 

reservas de proteínas, que apresentam teores, em média, de 8 a 20% em nozes e 

sementes comestíveis (FREITAS e NAVES, 2010).  

Uma vez que essas sementes podem ser aproveitadas como fontes de 

proteína, outro uso seria para a obtenção de hidrolisados proteicos com atividade 

biológica. Desse modo, a obtenção de peptídeos derivados de hidrólise proteica com 

atividade biológica diferenciada representam uma nova oportunidade de 

aproveitamento de sementes comestíveis que constituem fontes proteicas pouco 

exploradas. Entre as diversas sementes de frutos nativos com teor proteico 

relevante, destacam-se as de cupuaçu (Theobroma grandiflorum Schum).  

 

 

1.4.1  A semente de cupuaçu como fonte de peptídeos  bioativos 

 

O cupuaçu (Theobroma grandiflorum) é um fruto nativo da Amazônia e está 

entre as 22 espécies mais conhecidas do gênero Theobroma, ocupando o segundo 

lugar do gênero em relação ao potencial econômico, sendo o cacau (Theobroma 

cacao) a ocupar a primeira posição. O cupuaçu tem conquistado mercado devido ao 

sabor exótico de sua polpa, que apresenta excelentes características de aroma, 

sabor e textura sendo bastante apreciada no preparo de sucos, sorvetes e cremes 

(LOPES et al., 2008; ROCHA NETO et al., 1997; GONDIM et al., 2001). No entanto, 

a utilização das sementes comestíveis desse fruto é, normalmente, restrita a 

população local, sendo consideradas resíduos durante o beneficiamento do fruto. No 

Brasil, a produção de cupuaçu está concentrada na maioria dos estados da região 

Norte, sendo Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e Roraima os maiores produtores do 

fruto no país (ESCRIVÁ, 2002; GONDIM et al., 2001). Em 2012, o estado do Pará 

ocupou o primeiro lugar como produtor com uma produção de 74.524 toneladas do 
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fruto, com um crescimento em torno de 80% na produção em relação aos quatro 

anos anteriores, de acordo com os dados estatísticos divulgados pela Secretaria de 

Agricultura do Estado do Pará (SAGRI)2 (Figura 3 ). 
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Figura 3  - Quantidade de cupuaçu produzido (toneladas) no período entre 2003 a 2012 no estado do 
Pará. Fonte: LSPA/IBGE. 
 

 

A composição média relativa ao peso dos frutos corresponde a 43% de casca, 

38% de polpa e 17% de sementes, sendo que o rendimento da polpa varia com o 

tamanho do fruto, genótipo, localidade de produção e período de colheita 

(VENTUERI et al., 1993; ROCHA NETO et al., 1999). O cupuaçu apresenta, em 

média, 36 sementes por fruto, sendo que essa quantidade depende da sua 

variedade, que são agrupadas de acordo com o seu formato. A variedade Redondo 

é a mais cultivada, sendo conhecida pela sua forma arredondada, a variedade 

Mamorana é caracterizada pela sua forma alongada e a variedade Mamau é 

conhecida por não apresentar sementes e seu formato é semelhante à variedade 

Redondo (GONDIM et al., 2001). Ainda em relação às sementes de cupuaçu, elas 

apresentam alto valor nutritivo, com aproximadamente 9,27% de proteínas, 65% de 

gordura, 15,54% de carboidratos, além de 7,14% de fibras (COHEN et al., 2004). 

Em razão de constituir um expressivo resíduo e de apresentar composição 

nutricional relevante, houve um aumento das pesquisas voltadas para o 

                                                           
2
 SAGRI: http://www.sagri.pa.gov.br/publicacoes/view/77/a_fruticultura_no_estado_do_para 
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aproveitamento das sementes de cupuaçu devido à semelhança de suas amêndoas 

com as do cacau. Mesmo sendo morfologicamente distinto, o cupuaçu apresenta 

grande proximidade filogenética ao cacau, pois ambos pertencem ao mesmo 

gênero, e as semelhanças entre essas duas espécies têm sido evidenciadas em 

relação às proteínas e às propriedades de suas sementes (REISDORFF et al., 2004; 

SILVA e FIGUEIRA, 2005; LOPES et al., 2008). O perfil proteico das sementes do 

cupuaçu e do cacau é bastante similar, sendo caracterizado pela predominância das 

frações albumina e globulina, sendo esta última a principal proteína de reserva de 

ambas as sementes (REISDORFF et al., 2004; VOIGT et al., 1993). A similaridade 

observada para a fração globulina entre essas espécies já foi comprovada pelo nível 

de identidade dos genes entre o gênero Theobroma, equivalente a 99% (WITHLOCK 

e BAUM, 1999). Desse modo, o aroma análogo ao chocolate, obtido a partir das 

sementes de cupuaçu, é atribuído à semelhança proteica entre as espécies, uma 

vez que a hidrólise enzimática das proteínas de reserva das sementes do cacau está 

associada ao desenvolvimento do aroma característico do chocolate durante o 

processo de aproveitamento da semente, sendo alcançado após as etapas de 

fermentação, secagem e torração. 

Durante a fase de fermentação anaeróbica, as leveduras consomem os 

açúcares da polpa mucilaginosa aderida à semente, produzindo etanol e, 

posteriormente, ácido acético e lático. O aumento da acidez e da temperatura 

provocam a morte do embrião e a desestruturação das membranas celulares 

facilitando a mobilização dos substratos e a atuação de enzimas, provocando uma 

série de reações relacionadas ao sabor, aroma e cor (AFOAKWA et al., 2009; 

KRATZER et al., 2009; REISDORFF et al., 2004). Estas alterações resultam da ação 

de duas enzimas endógenas sobre as  proteínas de reserva das sementes. A 

endoprotease aspártica libera peptídeos hidrofóbicos no pH 3,5 ao passo que a 

carboxipeptidase libera peptídeos hidrofílicos e aminoácidos livres no pH 5,2 

(REISDORFF et al., 2004; VOIGTet al., 1994; KIRCHHOFF et al., 1989). Nesse 

contexto, diversos estudos têm mostrado que peptídeos hidrofóbicos, hidrofílicos e 

aminoácidos livres formados pela ação das duas enzimas endógenas (endoprotease 

aspártica e carboxipeptidase) durante o processo de fermentação do cacau, e de 

seu análogo cupuaçu, são os principais precursores do aroma característico dessas 

sementes (REISDORFF et al., 2004; VOIGT et al., 1994). Após a fermentação, 

secagem e torração (Figura 4 ),  há o escurecimento da semente pela reação de 
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Figura 4  – Etapas de processo do aproveitamento das sementes de cupuaçu: 
natura), ainda com resíduos de polpa aderida (A), fermentada e seca 
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1.5  JUSTIFICATIVA 

 

Como apresentado acima, as sementes de cupuaçu possuem teor proteico 

relevante e uma considerável qualidade proteica, com grande potencial para sua 

utilização na indústria de alimentos. Contudo, ainda não há estudos voltados para a 

avaliação dessas proteínas como precursoras de peptídeos bioativos. Como 

mencionado anteriormente, proteínas capazes de originar peptídeos com atividade 

biológica específica já foram encontradas em sementes comestíveis com alto valor 

proteico, como o amendoim (JAMDAR et al., 2010; QUIST et al., 2009) e o amaranto 

(TIENGO et al., 2009; SILVA-SÁNCHEZ et al., 2008).  No entanto, o conhecimento 

disponível acerca de peptídeos bioativos obtidos a partir das sementes das espécies 

do gênero Theobroma é bastante limitado, sendo algumas evidências relatadas 

apenas para a espécie Theobroma cacao (cacau). Sabe-se que as proteínas de 

reserva do cacau e, também, as de cupuaçu constituem a principal fonte de 

peptídeos, pois, como já descrito, o processo proteolítico a partir dessas proteínas 

durante a fermentação resulta em peptídeos hidrofóbicos, hidrofílicos e aminoácidos 

livres essenciais para a formação do aroma característico de ambas as sementes. 

Nesse contexto, os aminoácidos hidrofóbicos aparecem em uma proporção elevada 

em relação aos demais aminoácidos após o processo fermentativo nas sementes do 

cacau (KIRCHHOFF et al., 1989) e do cupuaçu (ROHSIUS et al., 2006). De fato, há 

evidências experimentais de que os peptídeos resultantes da atuação das próprias 

enzimas endógenas nas proteínas da semente do cacau apresentam atividade 

inibitória da ECA e, também, capacidade antioxidante (SAMADI et al., 2011).  

No entanto, o processo de aproveitamento das sementes frescas de cupuaçu 

é restrito às regiões de produção, sendo ainda consideradas como resíduo na 

indústria de alimentos. Diante das características composicionais de peptídeos 

estarem diretamente ligadas à capacidade de apresentarem atividades biológicas 

específicas, como, por exemplo, a atividade inibitória da ECA, é possível que sejam 

produzidos peptídeos inibidores a partir das proteínas de reserva das sementes 

frescas pela ação de proteases com especificidade para aminoácidos hidrofóbicos, 

uma vez que a composição de aminoácidos hidrofóbicos na semente de cupuaçu é 

bastante considerável (CARVALHO et al., 2009). Entretanto, é importante ressaltar 

que peptídeos com essa atividade inibitória não são caracterizados apenas pela 
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composição de aminoácidos, mas também são influenciados, principalmente, pelas 

sequências de aminoácidos. 

A esse respeito, uma avaliação in silico da potencial presença de peptídeos 

com atividade biológica pode ser feita utilizando o banco de dados on line BIOPEP 

(MINKIEWICZ et al., 2008), como já descrito anteriormente. Uma avaliação in silico 

na sequência da proteína de reserva do cacau (ID: 1114) efetuada no início desse 

projeto, empregando as ferramentas do BIOPEP, constatou potenciais fragmentos 

peptídicos com capacidade de inibição da ECA. De fato, essa previsão in silico 

corrobora as evidências dessa atividade biológica observadas para as proteínas da 

semente do cacau, como mencionado anteriormente (SAMADI et al., 2011).  

Uma vez que estudos demonstram a similaridade da fração globulina entre as 

duas espécies e já foi constatada a formação de peptídeos com atividade biológica a 

partir de suas proteínas de reserva no cacau, é bastante provável que as proteínas 

de reserva das sementes frescas de cupuaçu também sejam precursoras de 

peptídeos bioativos, com destaque para aqueles com atividade inibitória da ECA. 

Diante do crescimento produtivo de cupuaçu, o potencial de formação de 

peptídeos bioativos a partir de isolados proteicos da semente fresca poderá 

contribuir para um maior aproveitamento das sementes e, consequentemente, maior 

valor comercial desse fruto, uma vez que seu valor econômico, atualmente, é 

fortemente baseado apenas na comercialização da polpa, enquanto as suas 

sementes ainda são pouco aproveitadas pela indústria de alimentos. 
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2. OBJETIVO 

 

Avaliar, in vitro, a presença de peptídeos bioativos com ação inibitória sobre a 

ECA em isolado proteico da semente fresca de cupuaçu. 

 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Obter o isolado proteico da semente fresca de cupuaçu; 

• A partir do isolado proteico, obter o hidrolisado pela ação enzimática da 

Alcalase e verificar a eficácia dessa digestão in vitro na obtenção de 

peptídeos;  

• Avaliar o efeito inibitório do hidrolisado sobre a ECA;  

• Fracionar o hidrolisado para identificar as frações peptídicas com maior 

atividade de inibição; 

• Sequenciar os peptídeos detectados nas frações peptídicas com maior 

atividade de inibição da ECA; 

• Sintetizar os peptídeos identificados nessas frações, determinar o valor de 

IC50 e estabelecer o tipo de inibição por meio da cinética enzimática. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 MATERIAL 

 

As sementes de cupuaçu (Theobroma grandiflorum S.) da variedade Redondo 

foram provenientes do cultivo comercial da Fazenda Riachuelo, localizada no 

município de Ilhéus, no estado da Bahia, Brasil. Dez quilos de semente fresca (in 

natura) (Figura 5 ) foram colhidas em março/2011, sendo imediatamente congeladas 

(-20ºC) após sua colheita, de acordo com as informações relatadas pelo produtor.  

As sementes frescas, previamente congeladas, tiveram suas cascas 

removidas para a obtenção da parte comestível (cotilédone) que foi triturada em 

nitrogênio líquido e armazenada em ultrafreezer a -80°C. Aproximadamente 500 g 

de material triturado da semente fresca foram utilizados para análises posteriores. 

 

  

Figura 5 –  Sementes frescas (in natura) de cupuaçu ainda com resíduos de polpa aderida. 
 

 

3.2 COMPOSIÇÃO CENTESIMAL 

 

 

3.2.1 Determinação do teor de umidade 

 

Aproximadamente 1 g de amostra triturada da semente fresca foi pesada em 

cadinho previamente preparado para esta análise. A umidade foi determinada em 
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estufa com circulação de ar, baseando-se no método da AOAC, 930.15, sendo a 

análise realizada em triplicata. 

 

 

3.2.2 Determinação dos lipídeos 

 

Os lipídeos foram extraídos utilizando-se o método de Soxhlet a partir de 2 g 

de amostra liofilizada da semente fresca baseando-se no método da AOAC, 

2003.06, sendo a análise realizada em triplicata. 

 

 

3.2.3 Determinação do teor de proteínas 

 

Para esta análise foram utilizados aproximadamente 60 mg de amostra 

liofilizada e desengordurada da semente fresca. O teor de proteínas foi determinado 

de acordo com o método proposto pela AOAC, 960.52, sendo a análise realizada em 

triplicata. 

 

 

3.2.4 Determinação do teor de cinzas 

 

Para esta análise foram pesados 2 g de amostra liofilizada e desengordurada 

da semente fresca em cadinho previamente preparado para esta análise. O material 

foi incinerado em mufla a 550ºC. A análise do teor de cinzas foi baseada no método 

900.02A da AOAC (2000), sendo realizada em triplicata.  

 

 

3.2.5 Determinação de carboidratos 

 

O teor de amido foi determinado por método enzimático, como descrito por 

Cordenunsi e Lajolo (1995). Aproximadamente 0,5 g de amostra liofilizada e 

desengordurada da semente fresca foram homogeneizados em 5 mL de NaOH 0,5 

N em homogeneizador tipo Potter por 5 min. Para a neutralização foram adicionados 

5 mL de ácido acético 0,5 N. Esta solução foi transferida para balão volumétrico (25 
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mL), completando-se o volume com água desionizada. Uma alíquota de 1 mL foi 

transferida para tubo de centrífuga (15 mL), adicionada de 4 mL de etanol absoluto e 

centrifugada a 10.000 x g por 10 min. O sobrenadante foi descartado e o precipitado 

foi lavado por duas vezes com o auxílio de 4 mL de etanol 80% e centrifugado nas 

condições descritas anteriormente. Após o descarte do sobrenadante e evaporação 

do etanol, foi adicionado ao precipitado 1 mL de amiloglicosidase (14 U.mL-1; pH 

4,8), seguido por incubação a 37°C por 2 h. A reação fo i interrompida por 100 µL de 

ácido perclórico 0,6 N. A glicose resultante foi quantificada através do método de 

glicose/peroxidase/ABTS, segundo Bergmeyer (1974), utilizando-se curva-padrão de 

glicose. 

Os açúcares solúveis foram extraídos três vezes com etanol 80% a 80ºC. 

Após a centrifugação, alíquotas dos sobrenadantes foram retiradas e submetidas a 

evaporação do etanol em concentrador speed-vac. O teor de açúcares solúveis foi 

analisado por HPLC (DX500, EUA), utilizando um detector de pulso amperométrico e 

coluna CarboPac PA1 (250 x 4 mm), em corrida isocrática com fluxo de 1 mL.min-1 

de NaOH (18 mM). Os açúcares solúveis totais foram determinados como a soma 

dos valores de glicose, frutose e sacarose. 

 

 

3.2.6 Determinação do teor de fibras 

 

A fibra alimentar (solúvel, insolúvel e total) foi determinada segundo o método 

enzímico-gravimétrico. Para esta análise, 1 g de amostra liofilizada e 

desengordurada da semente fresca, em triplicata, foi submetida à digestão 

enzimática sequencial por amilase termoestável, protease e amiloglucosidase de 

acordo com o método da AOAC, 991.43 e AACC 32-07. 

 

 

3.3 OBTENÇÃO DO HIDROLISADO PROTEICO 

 

As etapas de preparação da amostra e obtenção do hidrolisado proteico estão 

descritas a seguir. 
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3.3.1 Preparo da amostra 

 

Antes da obtenção do isolado proteico, 60 g de sementes frescas, 

previamente trituradas, foram liofilizados e desengordurados no extrator Soxhlet por 

aproximadamente 18 h, utilizando como solvente éter etílico. O material 

desengordurado foi mantido em capela sob ventilação por uma hora para a 

evaporação do solvente residual e, posteriormente, armazenado em dessecador. O 

mesmo material foi submetido a uma extração com clorofórmio por 8 h, também no 

Soxhlet, para a remoção parcial de alcaloides, como proposto por Voigt et al. (1993).  

Após essas etapas, foi realizada, também, a remoção parcial dos compostos 

fenólicos presentes na amostra de acordo com Amin et al. (2002) e Voigt et al. 

(1993). Aproximadamente 25 g de material desengordurado da semente fresca 

foram submetidos a três lavagens em acetona fria 80% (5:100 v/v) contendo 0,1% 

de ácido tioglicólico. A suspensão foi agitada por 1 h a 4°C e, então, centrifugada a 

10.000 x g por 15 min a 4°C. Posteriormente, esse mat erial foi lavado mais três 

vezes em acetona fria a 70% contendo, também, 0,1 % de ácido tioglicólico e a 

suspensão foi agitada por 30 min a 4°C e centrifugada n as mesmas condições 

descritas anteriormente. Para a remoção da água residual e com o objetivo de uma 

melhor extração, o material foi submetido a duas lavagens em acetato de etila por 30 

min a 4°C e centrifugada a 10.000 x g por 15 min a 4 °C. O solvente residual 

presente no material foi evaporado em concentrador speed-vac (SC210A, Savant). 

Para verificar a eficiência da remoção desses fenólicos, uma pequena porção 

do material obtido de cada semente foi dispersado com 2 mL de 5 M HCl e aquecida 

por poucos segundos. O desenvolvimento de cor rosa indicou a presença residual 

de compostos fenólicos. 

O material obtido da semente fresca foi armazenado em dessecador a 

temperatura ambiente para posterior obtenção do isolado proteico. 

 

 

3.3.2 Obtenção do isolado proteico da semente fresc a de cupuaçu 

 

O isolado proteico foi obtido de acordo com o descrito por Carvalho et al. 

(2009). O material obtido na etapa anterior foi disperso em água na proporção de 

1:15 (m/m), adicionando-se NaOH 1 N para se obter pH 9,0. A suspensão foi 
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mantida sob agitação durante 1 h e, em seguida, centrifugada a 1.500 x g por 20 

min. O precipitado foi submetido a duas lavagens consecutivas em solução alcalina 

de mesmo pH, a fim de se obter a maior recuperação possível de proteínas.  

Ao sobrenadante foi acrescentada solução de HCl 1 N, até se obter o pH 3,5 

(CARVALHO et al., 2009). Esta suspensão foi mantida sob agitação durante 30 min 

e centrifugada a 1.500 x g por 20 min. O precipitado foi submetido a duas lavagens 

consecutivas em solução ácida, pH 3,5 (pH do ponto isoelétrico das proteínas).  

O precipitado obtido foi liofilizado, constituindo-se no isolado proteico e o teor 

proteico foi determinado pelo método de Kjeldahl, usando o fator de conversão 6,25. 

 

 

3.3.3 Determinação da composição de aminoácidos 

 

A composição de aminoácidos totais do isolado proteico da semente fresca de 

cupuaçu foi realizada pelo Laboratório de Fontes Proteicas, no Departamento de 

Alimentos e Nutrição, na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). O 

método cromatográfico foi aplicado de acordo com White et al. (1986). Para o 

aminoácido triptofano, o ensaio foi determinado após hidrólise enzimática com 

pancreatina e reação com ácido glioxílico e quantificado por reação colorimétrica a 

540 nm. 

 

 

3.3.4 Obtenção do hidrolisado a partir do isolado p roteico da semente fresca 

de cupuaçu 

 

Para a obtenção do hidrolisado proteico a partir do isolado, foi realizada a 

digestão in vitro com a enzima Alcalase (Subtilisina A, EC: 3.4.21.62), uma protease 

alcalina de uso industrial produzida por fermentação submersa do microorganismo 

Bacillus licheniformis que tem sido utilizada na preparação de diversos hidrolisados 

proteicos com respostas positivas na atividade inibitória da ECA.  

 Aproximadamente 143 mg de isolado proteico da semente fresca, 

correspondentes a 120 mg de proteína, foram pesados em tubo de centrífuga e 

dispersados em 12 mL de tampão fosfato de sódio (0,01 M, pH 7,5). A amostra foi 

pré-incubada por 20 min a 60°C antes da adição da enzi ma e uma alíquota foi 
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tomada para representar a amostra controle (tempo 0 h) do ensaio. Posteriormente, 

a enzima Alcalase (Sigma Aldrich, 2,4L) foi adicionada na proporção de 0,3 

Unidades Anson (AU) por grama de proteína. Durante a reação, 1,5 mL foram 

retirados do tubo nos tempos 1, 2, 4, 6 e 8 h de hidrólise. Paralelamente a esse 

ensaio, 1,5 mL foram retirados nos mesmos intervalos de tempo de um segundo 

tubo contendo apenas a enzima em 12 mL de tampão fosfato (0,1 M, pH 7,5), sendo 

mantido nas mesmas condições de hidrólise descritas anteriormente. Desse modo, 

essas alíquotas recolhidas foram consideradas como o branco da reação (ou branco 

da enzima) em cada tempo avaliado. Em ambos os tubos, o pH da reação foi 

controlado por meio de um pHmetro com sensor de temperatura, adicionando-se 

gotas de solução NaOH 1 N durante as oito horas de ensaio (adaptado de QUIST et 

al., 2009).  

Para cada tempo de hidrólise determinado, as alíquotas tomadas foram 

destinadas para análises na obtenção do grau de hidrólise (Descrito no item 3.4) e 

para o ensaio da atividade inibitória da ECA (Descrito no item 3.7).  

Para a obtenção do grau de hidrólise (DH), alíquotas de 500 µL de 

hidrolisados obtidos em diferentes tempos de proteólise foram retiradas do tubo de 

reação e centrifugadas a 1.400 x g por 5 min. Posteriormente a essa centrifugação, 

250 µL de sobrenadante foram transferidos para tubos contendo 2 mL de 1% SDS 

(Dodecil Sulfato de Sódio) e incubados por 15 min a 75°C. Cada hidrolisado foi 

congelado (-20 ºC) para posterior determinação do valor do grau de hidrólise. 

Para o ensaio da atividade inibitória da ECA, alíquotas de 1 mL de hidrolisado 

tomadas em diferentes intervalos foram transferidos para um novo tubo e a reação 

enzimática foi interrompida por incubação em banho controlado a 90ºC por 15 min. 

Cada hidrolisado foi congelado (-20ºC) para posterior ensaio da atividade inibitória 

da ECA. 

 

 

3.4  DETERMINAÇÃO DO GRAU DE HIDRÓLISE (DH) 

 

O grau de hidrólise foi determinado pela reação colorimétrica do ácido 2,4,6-

trinitrobenzeno sulfônico (TNBS) com os grupos α-amino das proteínas e peptídeos 

formados durante a reação de hidrólise segundo o método de Adler-Nissen (1979), 

adaptado para ensaio em microplaca como descrito por Ven et al. (2002). 
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Um volume de 15 µL de cada hidrolisado, assim como também da amostra 

controle e do branco da enzima (todos previamente diluídos em 1% de SDS) foram 

transferidos para microplaca, acrescentando-se 45 µL de tampão fosfato de sódio 

(0,2125 M, pH 8,2). Em seguida, foram adicionados 45 µL de 0,05% TNBS e, 

imediatamente, incubados a 50°C por 1 h com leve agi tação e proteção da luz. A 

reação foi interrompida por adição de 90 µL de HCl 0,1 M. A leitura foi feita por 

absorbância a 340 nm em leitor de microplaca (Synergy H1, Biotek), utilizando-se 

como curva padrão o aminoácido L-leucina com diluições entre 0,25 a 2,5 mM em 

1% de SDS. 

Para a determinação do valor do grau de hidrólise, foi utilizada a seguinte 

equação: 

DH = (h / htotal) x 100%                                                                                   (1) 

sendo: 

 h = número de grupos amino (expresso em mmol.g-1 de proteína) liberados 

durante a hidrólise calculado a partir da curva padrão e subtraído do valor 

correspondente a amostra controle, ou seja, amostra não hidrolisada (tempo 0 h), e, 

também, do branco da enzima;  

htotal = número total de ligações peptídicas por unidade de massa proteica 

cujo valor foi obtido a partir da soma de todos os aminoácidos constituintes em 

mmol.g-1 de proteína. O valor do htotal obtido para a semente de cupuaçu foi de 7,6 

mmol.g-1 de proteína a partir da composição aminoacídica descrita no item 3.3.3. 

 

 

3.5  ELETROFORESE EM GEL DE POLIACRILAMIDA (SDS-PAG E) 

 

A determinação do perfil eletroforético das proteínas da farinha seca e 

desengordurada da semente de cupuaçu, do isolado proteico e dos hidrolisados 

obtidos em diferentes tempos de ensaio foi realizada de acordo com Carvalho et al. 

(2009), baseada no original Laemmli (1970), com algumas modificações. 

As amostras de farinha seca e desengordurada da semente de cupuaçu e o 

isolado proteico (0,4% de proteína) foram dispersas em 1 mL de tampão contendo 

42,5 % de água Mili-Q, 12,5% de Tris-Hcl (0,5 M, pH 6,8), 20% de glicerol, 20% de 

SDS, 5% de β-mercaptoetanol e 0,01% de bromofenol. Em relação aos hidrolisados, 

foram tomados diretamente 20 µg de proteína e dispersos no mesmo tampão 
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descrito anteriormente na proporção 1:1. Após a dispersão, as amostras foram 

agitadas em vortex durante 5 min, aquecidas a 95ºC por 5 min e, após resfriamento, 

as amostras foram centrifugadas a 10.000 x g por 5 min. Após essa etapa, alíquotas 

de 10 µL do sobrenadante de cada amostra foram aplicadas em cada poço no gel, 

correspondendo, portanto, a 20 µg de proteína. 

Utilizou-se um gel de separação a 15% de acrilamida com 0,75 mm de 

espessura, montado em cuba vertical de eletroforese (Mini-Protean, Bio-Rad), em 

tampão Tris-HCl 0,025 M, glicina 0,192 M (pH 8,3) contendo 0,1% de SDS (p/v). 

Como marcador de massa molecular foi utilizado o Page Ruler Prestained Protein 

Ladder (10 a 170 kDa, Thermo Scientific). 

A separação foi conduzida sob voltagem constante (200V) por 

aproximadamente 45 min a 4ºC. O gel foi corado com solução de Coomassie Brilliant 

Blue R-250 0,1% em ácido acético 10% e etanol 40% por 24 h e, posteriormente, 

descorado para revelação das bandas com solução descoradora (etanol 5% e ácido 

acético 7,5%). 

Para calculara massa molecular aparente de cada banda por comparação 

com o padrão de massa molecular foi utilizado o software Quantity-One (BioRad). 

 

 

3.6 ULTRAFILTRAÇÃO DOS HIDROLISADOS POR EXCLUSÃO MO LECULAR 

 

Os hidrolisados obtidos foram centrifugados a 2.600 x g por 15 min a 10ºC e 

os sobrenadantes foram filtrados, inicialmente, em filtro de nylon de 0,45 µm, a fim 

de remover qualquer material particulado remanescente da centrifugação. 

Posteriormente, esses sobrenadantes foram ultrafiltrados em membrana de exclusão 

molecular YM-3 (3 kDa, Amicon), centrifugando as amostras a 14.000 x g por 30 min 

a 10°C. As frações ultrafiltradas foram liofilizadas, r essuspendidas em 100 µL de 

tampão borato de sódio 0,1 M (pH 8,3) contendo NaCl 0,3 M e armazenadas a -20°C 

até a sua utilização no ensaio da atividade inibitória da ECA. 
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3.7 ATIVIDADE INIBITÓRIA DA ECA 

 

O ensaio para a atividade inibitória da ECA foi realizado de acordo com 

Lahogue et al. (2010), adaptado dos originais Cushman e Cheung, (1971) e Wu et 

al. (2002) com algumas modificações. Cada etapa está descrita nos subitens a 

seguir. 

 

 

3.7.1 Preparação da enzima conversora da angiotensin a I 

 

A enzima conversa da angiotensina I (EC 3.4.15.1) proveniente de pulmão de 

coelho (0,25U, Sigma A-6778) foi diluída em água deionizada. Preparou-se a 

solução a uma concentração de 100 mU/mL e alíquotas de 250 µL e também de 50 

µL foram armazenadas a -20°C até serem utilizadas para  os dois métodos utilizados 

para o ensaio de inibição da ECA descritos a seguir. 

 

 

3.7.2 Determinação da inibição da ECA com o substra to HHL 

 

O substrato Hipuril-His-Leu (HHL) foi dissolvido em tampão borato de sódio 

0,1 M (pH 8,3) contendo NaCl 0,3 M para a concentração final de 5 mM. A 

preparação da solução do substrato foi realizada a cada dia de ensaio. 

Um volume de 25 µL do hidrolisado (ou tampão borato substituindo o extrato 

para ser utilizado como amostra controle) e 40 µL da ECA foram misturados e 

incubados por 10 min a 37°C sob agitação constante a 450  rpm. Após esse período, 

foram adicionados 100 µL do substrato HHL em cada tubo, permanecendo sob 

incubação por 30 min. A reação foi interrompida por adição de 70 µL de HCL 1M. 

Após o ensaio, as amostras foram centrifugadas a 10.000 x g por 10 min e filtradas 

em filtro de nylon 0,45 µm para serem injetadas no cromatógrafo. A quantidade de 

produto liberado, ou seja, o ácido hipúrico (HA) formado durante a reação enzimática 

foi analisada por HPLC (1100, Hewlett Packard – HP, EUA).  

A separação do HA formado foi realizada no cromatógrafo a partir da injeção 

de 15 µL da solução de reação em coluna C18 (Eclipse XDB, Agilent) (4.6 x 150 

mm; 5 µm) e monitorada por absorbância a 228 nm. A coluna foi eluída a uma taxa 
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de fluxo de 0,7 mL.min-1 com duas misturas de solvente: A (0,05% de ácido 

trifluoroacético (TFA) em água) e B (0,05% de ácido trifluoroacético (TFA) em 

acetonitrila), de acordo com o seguinte gradiente: 5-80% B em 15 min, mantendo por 

5 min a 80% B, retornando para 5% B por 10 s, seguido por uma eluição isocrática a 

5% B por 10 min 

Para a construção da curva padrão foi utilizado uma solução padrão de ácido 

hipúrico (Sigma Aldrich) com concentrações entre 0,1 a 1,2 µg/µL. 

A inibição da ECA pela presença dos peptideos foi calculada de acordo com a 

seguinte fórmula: 

 

Inibição da ECA (%) = (HAcontrole – HAinibidor/ HAcontrole)  x  100%                         (2) 

 

sendo:  

HAcontrole = o valor de ácido hipúrico formado (expresso em µg) durante a 

reação da amostra controle (sem a presença dos hidrolisados como inibidores); 

HAinibidor = o valor de ácido hipúrico formado (expresso em µg) durante a 

reação da amostra contendo os hidrolisados como inibidores.  

Todas as amostras contendo os hidrolisados foram corrigidas pelo valor de 

HA formado na amostra do branco. Para a amostra controle foi colocado tampão 

borato como substituto da amostra com hidrolisado. Para a amostra do branco foram 

colocados 40 µL de tampão borato ao invés da adição da enzima juntamente com o 

substrato e o hidrolisado para descontar o HA formado durante a reação sem a 

presença da enzima. 

 

 

3.7.3 Determinação da inibição da ECA com o substra to Abz-FRK(Dnp)-P-OH 

 

O segundo método utilizado para avaliar a atividade inibitória da ECA foi 

baseado na técnica de Transferência de Energia de Ressonância por Fluorescência 

(FRET) desenvolvido por Carmona et al. (2006). 

O substrato fluorogênico utilizado foi o Abz-Phe-Arg-Lys(Dnp)-Pro-OH 

(simplificado para Abz-FRK(Dnp)-P-OH), sintetizado em fase sólida no Laboratório 

Especial de Toxinologia Aplicada do Instituto Butantan e a enzima conversora da 

angiotensina foi preparada conforme descrito no item 3.7.1. 
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Primeiramente, o substrato foi diluído em 100% DMSO (1 mg.mL-1) e sua 

concentração foi determinada em espectrofotômetro a 365 nm, utilizando o 

coeficiente de extinção molar do grupo Dnp (ɛ365= 17.300 M.cm-1 e PM: 831,89).  

Um volume de 150 µL de tampão Tris-HCl 0.1 M (pH 7,0) contendo NaCl (50 

mM) e ZnCl2 (10 mM) foram transferidos para microplaca preta (3915, Corning) e 

adicionaram-se 5 µL de ECA (0,5 mU) e 5 µL de hidrolisado (ou 5 µL de tampão 

para amostra controle) em cada poço. A microplaca foi mantida sob agitação rápida 

e incubada a 37°C por 5 min. Após esse período, foram a dicionados 5 µL de 

substrato Abz-FRK(Dnp)-P-OH, a uma concentração de 2 µM sob volume final. A 

emissão de fluorescência foi monitorada no leitor de fluorescência (Synergy H1, 

Biotek) durante 10 min a 37°C nos comprimentos de onda  de 320 nm (excitação) e 

420 nm (emissão). 

A taxa de emissão de fluorescência foi determinada como unidades arbitrárias 

de fluorescência por minuto (UAF.min-1). O valor obtido do coeficiente angular da 

reta, que expressa a inclinação da reta e a velocidade da reação enzimática (em 

UAF.min-1), foi adotado como 100% da atividade da enzima, representando, 

portanto, a amostra controle do ensaio.  

Cada ensaio de inibição foi realizado em triplicata e os resultados foram 

expressos a partir da média da triplicata. A porcentagem de inibição da ECA foi 

calculada pelas seguintes fórmulas: 

 

% atividade enzimática = (UAF. min-1 amostra) / UAF. min-1 controle) x 100                    (3) 

% de inibição = 100 - % de atividade enzimática                                                      (4) 

 

  

3.8 FRACIONAMENTO E PURIFICAÇÃO PEPTÍDICA EM RP- HP LC 

 

O fracionamento e a purificação peptídica foram realizados no Laboratório de 

Bioquímica e Biofísica do Instituto Butantan, em colaboração com o Dr. Daniel 

Carvalho Pimenta. 

Aproximadamente 1 mL de hidrolisado total (10 mg.mL-1 de proteína) foi 

centrifugado a 10.000 x g por 40 min a 4°C e o sobre nadante foi utilizado para as 
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etapas de fracionamento por HPLC em fase reversa (RP-HPLC) (Prominence 20A, 

Shimadzu Co., Japão).  

Na primeira etapa de fracionamento do hidrolisado, foi utilizada uma coluna 

C18 (Ascentis, Supelco) (250 x 4,6 mm; 5 µm), utilizando dois solventes no sistema: 

A (0,1% de ácido trifluoroacético (TFA) em água) e B (0,1% de ácido trifluoroacético 

(TFA) em acetonitrila). A coluna foi eluída a uma taxa de fluxo de 1 mL.min-1 com um 

gradiente de 10 a 60% de B por 30 min, monitorada a absorbância em 214 nm. As 

frações foram coletadas em tubo manualmente a cada 5 min, totalizando cinco 

frações (F1 a F5), as quais foram liofilizadas e ressuspendidas em 100 µL de água 

deionizada para o ensaio da atividade inibitória da ECA. 

A fração (F3) com a maior atividade inibitória da ECA foi submetida a um novo 

fracionamento utilizando a mesma coluna da etapa descrita anteriormente. A eluição 

foi realizada de forma isocrática com 16% do solvente B com taxa de fluxo de 1,4 

mL.min-1 por 40 min, monitorada a absorbância em 214 nm. Nesta segunda etapa, 

as subfrações foram coletadas em tubo manualmente a cada 2,5 min, resultando em 

sete subfrações (3.1 a 3.7), as quais também foram liofilizadas e ressuspendidas em 

100 µL de água deionizada para o ensaio da atividade inibitória da ECA, como 

anteriormente. 

As subfrações (3.2 e 3.4) que apresentaram a maior atividade de inibição da 

ECA foram submetidas à etapa de purificação. Foi utilizada uma coluna de fase 

reversa C18 com base de carbono (Hypercarb, Thermo Scientific) (150 x 4,6 mm) 

eluída de forma isocrática com 14% do solvente B para a subfração 3.2 e 16% de 

solvente B para a subfração 3.4 com taxa de fluxo a 1 mL.min-1 para ambas as 

frações, monitoradas a absorbância em 214 nm. De acordo com a forma de 

distribuição no cromatograma, foram coletados, ao total, oito picos da subfração 3.2 

e dez picos da subfração 3.4. Cada pico coletado foi liofilizado, ressuspendido em 10 

µL de água, submetidos ao ensaio de inibição da ECA e, subsequente, ao 

sequenciamento por MS. 

 

 

3.9  ESPECTROMETRIA DE MASSAS 

 

As análises por espectrometria de massas foram realizadas no Laboratório de 

Bioquímica e Biofísica do Instituto Butantan, em colaboração com o Dr. Daniel 
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Carvalho Pimenta utilizando um espectrômetro do tipo Electrospray - Ion Trap - Time 

of Flight (ESI-IT-TOF) (Shimadzu Co., Japão). 

Os picos coletados (3.2.8 e 3.4.10) com maior atividade de inibição da ECA 

foram secos e ressuspendidos em 0,5% de ácido fórmico em água para as análises 

no modo positivo, ou em metanol para as análises no modo negativo. Em seguida, 

as amostras foram inseridas diretamente no espectrômetro por injeção manual, em 

um injetor Rheodyne, a um fluxo de 50 µL.min-1, sendo 25 µL.min-1 de solução A 

(0,5% de ácido fórmico em água) e 25  µL.min-1 de solução B (90% de acetonitrila 

em água contendo 0,5% de ácido fórmico) para as análises no modo positivo. Para o 

modo negativo, utilizaram-se 25 µL.min-1 de solução A (água) e 25 µL.min-1 de 

metanol. A voltagem utilizada da interface foi de 4,5 KV e a voltagem do detector, 

1,76 KV, com temperatura de 200°C, sendo a fragmenta ção causada por gás de 

colisão argônio, com 50% de energia. Os espectros foram obtidos na faixa de 50 a 

2000 m/z. Para o sequenciamento de novo de peptídeos, o íon de interesse foi 

selecionado em uma janela de massa de 0,5 m/z e fragmentado. O espectro gerado 

foi analisado pelo software Peaks Mass Spectrometry (Bioinformatics Solutions Inc., 

Canadá) e manualmente verificado para acuidade e correção. 

 

 

3.10 SÍNTESE DOS PEPTÍDEOS 

 

Os cinco peptídeos (FLEK, GSGKHVSP, LDNK, MVVDKLF e MEKHS) 

identificados como potenciais peptídeos inibidores da ECA foram sintetizados pela 

empresa BIOMATIK (Estados Unidos). O grau de pureza de cada peptídeo 

sintetizado foi de 98% de acordo com as análises em HPLC e por MS. 

 

 

3.11 DETERMINAÇÃO DA IC 50 E DA CONSTANTE DE INIBIÇÃO ( Ki) 

 

Os ensaios de cinética enzimática para a determinação da IC50 (concentração 

de peptídeo inibidor necessária para inibição de 50% da atividade da ECA) e da 

constante de inibição (Ki) dos cinco peptídeos sintetizados (FLEK, GSGKHVSP, LDNK, 

MVVDKLF e MEKHS) foram realizados em fluorímetro de cubeta (SpectraMax, 
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Molecular Devices) a 37ºC, adotando-se as seguintes condições: 1000 µL de Tris-

HCl 0.1 M (pH 7,0) contendo NaCl (50 mM) e ZnCl2 (10 mM) e 10 µL do substrato 

Abz-FRK(Dnp)-P-OH (solução estoque de 1,37 mM) foram pré-incubados por 5 min. 

Posteriormente, adicionaram-se 5 µL de ECA (0,5 mU) e a velocidade da reação 

(expressa em AFU.min-1) foi registrada após 5 min, sendo considerada como a 

velocidade de hidrólise do substrato pela ação da enzima na ausência do peptídeo 

inibidor (v0). Após esse período, foram adicionadas cinco diferentes concentrações 

de cada peptídeo inibidor [I], sendo suas velocidades de inibição (vi) registradas, 

novamente, após 5 min de reação.  

A atividade de inibição da ECA foi calculada pela relação entre as velocidades 

na presença e na ausência de cada peptídeo inibidor conforme as equações 3 e 4, 

descritas anteriormente. O valor de IC50 de cada peptídeo inibidor, ou seja, a 

concentração mínima necessária para inibir 50% da atividade da ECA, foi calculado 

pelo software Grafit (versão 3.0, Erithacus Software), assim como também foi 

utilizado o software para a construção das curvas semilogaritmicas de dose-reposta 

(atividade de inibição versus concentração de inibidor) 

O valor da constante de inibição (Ki) de cada peptídeo inibidor foi calculado de 

acordo com o protocolo descrito por Beynon e Bons (2001) a partir da seguinte 

fórmula: 

 

v0 / vi = 1 + [I] / Ki(app)               (5) 

 

sendo: 

v0 = velocidade do ensaio controle (expressa em AFU.min-1), ou seja, velocidade 

de hidrólise do substrato pela ação da ECA na ausência do peptídeo inibidor; 

vi = velocidade do ensaio enzimático na presença do inibidor (expressa em 

AFU.min-1); 

[I] = concentração de inibidor (expressa em µM); 

Ki(app)  = valor da constante de inibição aparente (expresso em µM) 

 

Após a obtenção dos valores de Ki(app) para cada peptídeo inibidor em 

diferentes concentrações, os valores reais de Ki foram calculados a partir da 

seguinte fórmula: 
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Ki = ki(app) / (1 + [S] / Km)              (6) 

sendo: 

ki(app) = valor da constante de inibição aparente (expresso em µM) 

[S] = concentração do substrato Abz-FRK(Dnp)-P-OH utilizado no ensaio. Para 

esse ensaio, o substrato foi utilizado na concentração de 13,56 µM; 

Km = constante de Michaelis, cujo valor é a concentração de substrato 

correspondente à metade da velocidade máxima (Vmax) da reação enzimática. O 

valor da Km calculado pelo software Grafit (versão 3.0, Erithacus Software) 

correspondeu a 4 µM, estando de acordo com o protocolo do método descrito por 

Carmona et al. (2006) e, anteriormente por Araujo et al. (2000). 

 

Ao final, o valor de Ki de cada peptídeo inibidor (FLEK, GSGKHVSP, LDNK, 

MVVDKLF e MEKHS) foi calculado a partir da média dos cinco valores de Ki obtidos 

de cada concentração testada no ensaio de inibição.  

 

 

3.12 MECANISMO DE INIBIÇÃO DOS PEPTÍDEOS INIBIDORES  SINTETIZADOS 

 
 
O mecanismo de inibição da ECA na presença de cada peptídeo inibidor 

(FLEK, GSGKHVSP, LDNK, MVVDKLF e MEKHS) foi analisado a partir da equação 

de Lineweaver-Burk. 

A cinética enzimática na ausência (ensaio controle) e na presença dos 

peptídeos inibidores foi realizada em fluorímetro de cubeta (SpectraMax, Molecular 

Devices) a 37ºC, adotando-se as seguintes condições: 1000 µL de Tris-HCl 0.1 M 

(pH 7,0) contendo NaCl (50 mM) e ZnCl2 (10 mM), 5 µL de ECA (0,5 mU) e três 

diferentes concentrações de cada peptídeo inibidor em cada ensaio. Após incubação 

da enzima com cada peptídeo inibidor por 5 min, foram adicionadas seis diferentes 

concentrações do substrato Abz-FRK(Dnp)-P-OH (1,4 a 21,5 µM). A velocidade 

(AFU.min-1) da reação enzimática foi registrada após 5 min e os valores foram 

convertidos em 1/v e 1/[S]. 

A variação da Km e da Vmax em cada ensaio foi analisada pelo software Grafit 

(versão 3.0, Erithacus Software), assim como também a relação entre 1/v versus 

1/[S] a partir da transformação da equação de Lineweaver-Burk para identificar o 
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mecanismo de inibição, na qual a inclinação da reta no gráfico representa Km/Vmax; o 

intercepto do eixo 1/v (eixo y) representa 1/Vmax e o intercepto do eixo 1/[S] (eixo x) 

representa -1/Km. A partir desses resultados, cada peptídeo inibidor foi classificado 

quanto ao modo de inibição como: competitivo, acompetitivo, não-competitivo ou 

misto. 

 

 

3.13 ESTABILIDADE DOS PEPTÍDEOS PELA AÇÃO DA ECA 

 

A estabilidade de cada peptídeo inibidor pela ação da ECA foi avaliada na 

própria presença dessa enzima. Neste ensaio, 10 µL de cada peptídeo inibidor foram 

incubados com a ECA (5 µL) em 1000 mL de tampão Tris-HCl 0.1 M (pH 7,0) 

contendo NaCl (50 mM) e ZnCl2 (10 mM) por 60 min à 37 ºC e a reação foi 

interrompida após serem armazenados a -20°C. Avaliou- se a estabilidade dos 

peptídeos comparando seus cromatogramas antes e após incubação com a ECA por 

LC-MS. 

 

 

3.14 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os ensaios da atividade inibitória da ECA foram realizados em triplicata e os 

resultados foram expressos como média ± desvio padrão (DP).  

As diferenças entre as médias da atividade inibitória da ECA em relação aos 

diferentes tempos de hidrólise foram analisadas utilizando Análise de Variância 

(ANOVA), seguido do teste de Tukey. O critério de significância utilizado foi de 

p<0,05. As análises foram realizadas com o auxílio do programa GraphPad Prism 

(versão 5.0, GraphPad Software, La Jolla, CA, EUA). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1  COMPOSIÇÃO CENTESIMAL 

 

Como forma de melhor caracterizar as sementes de cupuaçu, sua 

composição centesimal foi determinada, sendo os dados expressos em base seca, 

conforme apresentado na Tabela 1.  

 

Tabela 1 -  Composição centesimal da semente fresca de cupuaçu expresso em 
porcentagem (base seca). 
 

Componentes Fresca 

Proteínas 9,09 ± 0,67 

Lipídeos 61,89 ± 0,58 

Carboidratos (por fração):  

Açúcares Totais 3,03 

Amido 6,59 ± 1,10 

Fibra alimentar 11,24 

Cinzas 2,91 ± 0,05 

 

 

De acordo com os resultados obtidos pelo método de Kjeldahl, verificou-se 

que a semente fresca de cupuaçu apresenta teor proteico (9%) bastante relevante, 

sendo ligeiramente inferior quando comparado ao teor já relatado na semente fresca 

do cacau (~15) (EFRAIM et al, 2010; MATTIETO, 2001), tendo em vista que ambas 

as sementes apresentam características proteicas similares (REISDORFF et al., 

2004). Considerando que as sementes foram provenientes do cupuaçu Redondo, 

verificou-se que o teor de proteína está próximo ao valor encontrado em sementes 

da mesma variedade do fruto de outra localidade e período de colheita (CARVALHO 

et al. 2005, LOPES, 2000), sugerindo que as condições no plantio e safra não se 

refletiram no teor proteico das sementes frescas. Em comparação a nozes e outras 

sementes comestíveis, verificou-se que o teor proteico da semente de cupuaçu é 

similar ao da macadâmia (8,4%), mas não supera os valores encontrados na 

castanha-do-pará (14%), castanha-de-caju (18%), amendoim (24%), avelã (14%) 
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(FREITAS e NAVES, 2010; VENKATACHALAM e SATHE, 2006) e semente de baru 

(29%) (SOUSA et al., 2011) 

Os lipídeos responderam pelo maior percentual da composição das sementes 

e estão próximos a teores relatados em outros estudos (VASCONCELOS, 1999 e 

MATTIETO, 2001), e acima dos valores encontrados na semente de cacau torrada 

(~50%) (COHEN et al., 2004; MATTIETO (2001), o que justifica o crescente 

interesse pelo uso desse componente da semente em diversas aplicações mas, 

principalmente, como substituinte da manteiga do cacau (ESCRIVÁ, 2002).  

As sementes frescas apresentaram um teor elevado de fibras quando 

comparado a outros estudos que obtiveram valores próximos a 4% (CARVALHO et 

al. 2005; LOPES, 2000), diferença que pode ser atribuída à metodologia utilizada. 

Por outro lado, os valores encontrados foram bastante similares aos do amendoim 

(11%), avelã (12%) e amêndoas de baru (13%). 

Verificou-se um teor inicial de aproximadamente 20% de carboidratos nas 

sementes frescas, sendo fibras e amido os elementos que mais contribuíram nesses 

percentuais de carboidratos. Nesse caso, observou-se que os açúcares solúveis 

compõem a menor parte dos carboidratos, sendo a sacarose o açúcar predominante 

com 1,3%, seguido de 0,46% de glicose e 0,33% de frutose. Os teores de açúcares 

solúveis na semente de cupuaçu fresca foram comparáveis aos da semente de 

cacau que apresentaram 1,54% de sacarose, 0,59% de glicose e 0,56% de frutose 

(MATTIETO, 2001), indicando a semelhança entre para ambas as sementes. Nesse 

contexto, sabe-se que durante a etapa de fermentação, e, principalmente, na 

torração, há a redução dos açucares totais, uma vez que ocorre a quebra da 

sacarose pelas invertases, sendo os açucares redutores consumidos na reação de 

Mailard. Essa é uma das alterações físico-químicas essenciais para o 

desenvolvimento dos precursores do aroma da semente de cupuaçu e que se 

assemelha ao aroma do cacau. 
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4.2  OBTENÇÃO DO ISOLADO PROTEICO DA SEMENTE FRESCA  DE 

CUPUAÇU 

 

 

Isolados proteicos de sementes e grãos são definidos como produtos 

contendo quase a totalidade da fração proteica, sendo removida a maior parte dos 

componentes não proteicos (SMITH e CIRCLE, 1972). Nesse sentido, a obtenção do 

isolado proteico da semente fresca consistiu inicialmente na remoção dos lipídeos 

que constitui a maior fração na sua composição nutricional, seguido da remoção 

parcial dos alcaloides e dos compostos fenólicos, sendo esses os principais 

metabólitos secundários presentes na semente. Embora a concentração de 

alcaloides nas sementes de cupuaçu seja baixa (~1,5 mg/g) (COCO et al., 2007), a 

minimização da presença desses compostos antes da obtenção do isolado proteico 

da semente fresca foi essencial, uma vez que os alcaloides contêm nitrogênio em 

sua molécula e poderiam interferir no teor proteico quando estimado pelo método de 

Kjeldahl. Já a remoção parcial dos compostos fenólicos antes da obtenção dos 

isolados proteicos da semente fresca foi essencial para evitar a interação com as 

proteínas, o que poderia interferir no ensaio da atividade de inibição da ECA, pois 

diversos estudos têm evidenciado que, além dos peptídeos, os compostos fenólicos, 

incluindo as diversas subclasses dos flavonoides, também são capazes de inibir in 

vitro a ação da ECA (GORETTA et al., 2003; GORETTA et al., 2006; OTTAVIANI et 

al., 2006). Diante disso, a remoção desses compostos foi fundamental para que a 

avaliação de inibição da ECA pudesse ser estimada em relação aos eventuais 

peptídeos bioativos, como estabelece a hipótese inicial deste trabalho. 

O isolado proteico da semente fresca de cupuaçu foi obtido no pH do ponto 

isoelétrico das proteínas, de acordo com o descrito por Carvalho et al. (2009). 

Verificou-se um aumento de 25 para 88% do teor proteico da farinha 

desengordurada após a obtenção em isolado proteico. Em relação à massa inicial da 

farinha desengordurada submetida à remoção parcial de alcaloides e compostos 

fenólicos, o processo de obtenção do isolado proteico indicou um rendimento de 

11%. Carvalho et al. (2009) relataram teores de proteínas na farinha 

desengordurada de cupuaçu e no seu isolado proteico de aproximadamente 27,6 e 

64,3%, respectivamente, e um rendimento de 14,84%. Com exceção dos valores 

proteicos da farinha desengordurada, o elevado teor proteico do isolado da semente 
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fresca de cupuaçu obtido neste trabalho pode ser atribuído, provavelmente, à 

eficiente remoção dos metabólitos secundários da semente, promovendo uma 

melhor recuperação das proteínas durante a precipitação no seu pH do ponto 

isoelétrico. 

Os valores de proteína para o isolado proteico da semente fresca de cupuaçu 

foram comparáveis aos de isolados pouco utilizados, mas que constituem uma 

alternativa potencial de utilização tecnológica, como o isolado da castanha do Pará 

(81,6%) (GLÓRIA e REGITANO-D’ARCE, 2000), o isolado proteico do grão de bico 

(88%) (SÁNCHEZ-VIOQUE et al., 1999) e ao do amendoim (88,5%) (JAMDAR et al., 

2010), revelando o grande potencial da semente fresca de cupuaçu para a sua 

utilização na indústria de alimentos, ainda que esses valores sejam inferiores aos  

de isolados comerciais como da soja (95,1%) (LUI et al., 2003) e do soro de leite 

(90,8%) (ROMAN e SGARBIERI, 2007), que são bastante utilizados como 

ingredientes na indústria de alimentos devido às suas excelentes propriedades 

nutritivas bem como suas propriedades físico-químicas e funcionais. Nesse sentido, 

o isolado proteico da semente fresca de cupuaçu apresenta importantes 

propriedades funcionais, como uma alta solubilidade e capacidade emulsificante 

(CARVALHO et al., 2005), sugerindo que embora o teor proteico seja inferior aos 

isolados de referência, exibem boas características para aplicação industrial. 

 

 

4.3 DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DE AMINOÁCIDOS 

 

 Para uma melhor caracterização do isolado proteico obtido da semente 

fresca de cupuaçu, foi determinada sua composição de aminoácidos, sendo o perfil 

aminoacídico apresentado na Tabela 2 . 
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Tabela 2  - Composição de aminoácidos do isolado proteico da semente fresca de 
cupuaçu. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Os valores correspondem a média ± desvio padrão (n=3).  
 

 

Observou-se que o ácido aspártico, o ácido glutâmico e a leucina 

apresentam-se em maiores teores quando comparados aos demais aminoácidos, 

representando aproximadamente 30% do teor total. Por outro lado, a histidina foi o 

único aminoácido encontrado com menos de 1%. Esse mesmo perfil foi verificado 

em outros estudos realizados tanto para a semente fresca de cupuaçu como de seu 

isolado (CARVALHO et al., 2009; CARVALHO et al., 2008), sugerindo que o 

processo de obtenção do isolado não resultou em perdas significativas desses 

aminoácidos como, também, daqueles aminoácidos em menores teores. A análise 

Aminoácido g/100g* 

Ácido Aspártico 11,91 ± 0,03 

Ácido Glutâmico 12,19 ± 0,07 

Serina 5,05 ± 0,10 

Glicina 4,61 ± 0,05 

Histidina 0,98 ± 0,03 

Arginina 6,13 ± 0,05 

Treonina 4,78 ± 0,05 

Alanina 3,10 ± 0,00 

Prolina 3,63 ± 0,01 

Tirosina 4,09 ± 0,06 

Valina 5,30 ± 0,02 

Metionina 2,10 ± 0,30 

Cisteína 1,86 ± 0,02 

Isoleucina 3,91 ± 0,03 

Leucina 6,50 ± 0,04 

Fenilalanina 3,59 ± 0,02 

Triptofano 2,78 ± 0,01 

Lisina 5,70 ± 0,05 
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também revelou que os aminoácidos hidrofóbicos representam ~31% do total 

proteico, destacando-se a leucina e a valina em maiores proporções. Esse 

percentual aminoacídico hidrofóbico é bastante similar ao encontrado na semente de 

baru (33%) e na semente de pequi (34%) (SOUZA et al., 2011), nas amêndoas 

(32%), na macadâmia (31%) e no pinhão (33%), mas não superam os percentuais 

encontrados na castanha-de-caju (36%) e na castanha-do-pará (39%) 

(VENKATACHALAN e SATHE, 2006).  

Diversos estudos têm sugerido que a presença de aminoácidos hidrofóbicos 

(aromáticos ou de cadeia ramificada) nas sequências peptídicas pode contribuir para 

o aumento da atividade inibitória da ECA. Nesse sentido, diversas fontes proteicas 

têm sido digeridas com a enzima Alcalase, uma vez que sua especificidade é por 

aminoácidos hidrofóbicos e os peptídeos liberados que apresentam aminoácidos 

hidrofóbicos na posição C-terrminal tem sido revelados como potentes inibidores da 

ECA. A semente de amaranto, por exemplo, apresentou na sua composição 

aminoacídica 30% de aminoácidos hidrofóbicos, sem grandes perdas desse 

percentual após a hidrólise pela ação da Alcalase, sendo esses hidrolisados 

potentes inibidores da ECA (TIENGO et al., 2009). Da mesma forma, as proteínas do 

farelo de canola apresentaram 33% de aminoácidos hidrofóbicos que ao serem 

digeridas pela Alcalase liberaram peptídeos com alta atividade inibitória da ECA (WU 

et al., 2008). Também o hidrolisado obtido após digestão das proteínas de soja pela 

ação da Alcalase apresentou um perfil aminoacídico muito semelhante às proteínas 

da soja, indicando que a hidrólise enzimática foi capaz de preservar a qualidade 

nutritiva dessas proteínas, e, além disso, esse hidrolisado apresentou dois peptídeos 

hidrofóbicos com atividade inibitória da ECA, ressaltando a contribuição da 

especificidade da enzima no alcance desse resultado (WU et al., 2002). Nesse 

sentido, esses resultados sugerem que sementes que apresentam em sua 

composição proteica em torno de 30% de aminoácidos hidrofóbicos quando 

digeridas com Alcalase podem gerar potentes peptídeos inibidores da ECA. Sendo 

assim, o percentual de aminoácidos hidrofóbicos do isolado proteico da semente de 

cupuaçu pode ser considerado promissor quanto às proteínas serem fontes de 

peptídeos bioativos quando digeridas pela Alcalase. 
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4.4  DETERMINAÇÃO DO GRAU DE HIDRÓLISE 

 

O isolado proteico da semente fresca de cupuaçu foi submetido à hidrólise 

enzimática pela ação da Alcalase, sendo o ensaio monitorado por meio da 

determinação do grau de hidrólise (em inglês, Degree of Hydrolysis - DH) durante 8 

h de reação (Figura 6 ). De uma maneira geral, as seis replicatas do ensaio de 

hidrólise realizadas apresentaram boa reprodutibilidade, apontando confiabilidade 

nos resultados.  
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Figura 6 - Evolução do grau de hidrólise do isolado proteico da semente fresca de cupuaçu pela ação 
da Alcalase em função do tempo de hidrólise. Os valores representam a média ± desvio padrão de 
seis ensaios (n=16). Letras diferentes representam diferença estatística entre os grupos (ANOVA, 
Tukey como post hoc; p<0,05) 
 
 

Observou-se um aumento significativo no valor do DH em 1 h, atingindo um 

patamar máximo após 2 h de reação. A partir desse tempo, a curva permaneceu 

constante até 8 h de ensaio, representando o valor máximo atingido no grau de 

hidrólise do isolado proteico. Sendo assim, houve aumento de aproximadamente 16 

a 20% no grau de hidrólise entre a primeira e a oitava hora de ensaio.  

Verificou-se que o tempo de hidrólise para alcançar o valor máximo de DH 

(20%) foi similar aquele para alcançar o mesmo grau de hidrólise em isolado 

proteico de amendoim pela ação da Alcalase na concentração do substrato a 10% 

(JAMDAR et al., 2010) e foi maior ao valor do DH (aproximadamente 10%) 

alcançado após 8 h de hidrólise do isolado proteico do salmão também pela ação da 
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Alcalase na concentração de substrato a 12% (AHN et al., 2012), revelando que a 

capacidade hidrolítica da enzima é influenciada não somente pelos parâmetros 

hidrolíticos estabelecidos no ensaio, mas também pela características de cada fonte 

proteica. Por outro lado, o DH do isolado proteico da semente de cupuaçu foi inferior 

aos valores de DH das proteínas de duas espécies de feijão Phaseolus lunatus e 

Phaseolus vulgaris, quando digeridas com Alcalase em 60 min, resultando em 

valores em torno de 35% e 45%, respectivamente. Essa diferença pode estar 

relacionada ao teor de aminoácidos hidrofóbicos, uma vez que ambas as espécies 

de feijão exibiram altos teores de aminoácidos hidrofóbicos, principalmente valina, 

leucina e fenilalanina, que favorecem a hidrólise com Alcalase (UCO et al., 2009).  

O grau de hidrólise é um dos parâmetros importantes na obtenção de 

hidrolisados contendo peptídeos capazes de inibir a ação da ECA, uma vez que 

hidrólise extensa (DH>10%) é positiva na formação de peptídeos com baixa massa 

molecular (ADLER-NISSEN, 1986), sendo, portanto, mais favoráveis à atividade de 

inibição da ECA. Na hidrólise do concentrado proteico do amaranto pela ação da 

Alcalase, o valor de DH foi de 16% e o hidrolisado obtido apresentou atividade 

inibitória da ECA (TIENGO et al., 2009), assim como hidrolisados da proteína do 

soro do leite com valor de DH de 14% também apresentaram efeito inibidor sob a 

ECA (ADJONU et al., 2013). Assim os valores de DH alcançados da hidrólise 

proteica dos isolados da semente fresca de cupuaçu podem ser considerados 

favoráveis à obtenção de peptídeos bioativos em questão. Além disso, observou-se 

que 2 h de reação enzimática foram suficientes para alcançar o valor máximo de DH 

e, muito provavelmente, esse é o tempo necessário na obtenção do hidrolisado com 

formação de peptídeos bioativos. Por esse motivo, a relação do grau de hidrólise e a 

atividade inibitória da ECA dos hidrolisados obtidos pela ação da Alcalase do isolado 

proteico da semente fresca de cupuaçu  também foi avaliada, conforme descrito no 

item 4.7. 

 

 4.5 PERFIL ELETROFORÉTICO DAS PROTEÍNAS DA SEMENTE DE CUPUAÇU 

E DOS HIDROLISADOS OBTIDOS PELA AÇÃO DA ALCALASE 

 

O perfil eletroforético das proteínas referentes à semente fresca de cupuaçu 

desengordurada, ao isolado proteico e aos hidrolisados obtidos pela ação da 

Alcalase em 2, 4 e 8h de ensaio estão apresentados na Figura 7. 
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Figura 7 – Perfil eletroforético das proteínas em SDS-PAGE a 15% de acrilamida, revelado com 
Coomassie Brilliant Blue R-250. (1) padrão de massa molecular Page Ruler Prestained Protein 
Ladder (170 kDa); (2) farinha seca e desengordurada da semente fresca de cupuaçu; (3) isolado 
proteico obtido da semente fresca de cupuaçu; (4) hidrolisado obtido pela ação da Alcalase em 2h de 
ensaio; (5) hidrolisado obtido pela ação da Alcalase em 4h de ensaio; (6) hidrolisado obtido pela ação 
da Alcalase em 8h de ensaio. Foram aplicadas 20 µg de proteína por poço para todas as amostras. 
Foram utilizados 5 µL do padrão de massa molecular. À direita estão indicadas as posições 
aproximadas da banda da globulina e albumina. 

 

 

Como pode ser notado, foram coradas bandas intensas na semente fresca 

desengordurada com pesos moleculares entre 20 a 40 kDa e outras bandas 

adicionais mais fracas com pesos moleculares em até aproximadamente 200 kDa. 

Diversos estudos já revelaram que o perfil proteico das sementes de cupuaçu é 

bastante similar as do cacau, sendo caracterizado pela predominância das frações 

albumina e globulina, sendo esta a principal proteína de reserva de ambas as 

sementes (VOIGT et al., 1993). As globulinas se caracterizam por dois polipeptídeos 

predominantes, com pesos moleculares de aproximadamente 31 e 47 kDa, enquanto 

as albuminas se caracterizam por pelo menos um polipeptídeo com massa molecular 

de aproximadamente 21 kDa (VOIGT et al., 1993). Desse modo, o perfil da semente 

fresca desengordurada encontrado neste trabalho é bastante semelhante aos perfis 

já mostrados na literatura para o cacau e para o cupuaçu (REISDORFF et al., 2004; 

LERCETEAU et al., 1999). Ressalta-se que Carvalho et al. (2009) também 

evidenciou uma banda intensa em 40 kDa na semente de cupuaçu, e sendo, 
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portanto, muito provavelmente a banda de 43 kDa que parece corresponder ao 

polipeptídeo de 47 kDa da fração globulina no cacau (VOIGT et al., 1993) 

No perfil do isolado proteico, os resultados indicaram a forte predominância 

da banda de aproximadamente 20 kDa e mais oito bandas de menor intensidade 

quando comparado a semente fresca desengordurada. A ausência das demais 

bandas que eram evidentes antes da obtenção do isolado sugere que houve perda 

proteica durante esse processo, o que pode ser atribuído, principalmente, às várias 

etapas de lavagem para a remoção dos compostos fenólicos. 

 Já no perfil dos hidrolisados, observou-se a total perda das bandas de 180, 

55, 38, 30 e 27 kDa, acompanhada do aumento da intensidade das bandas abaixo 

de 15 kDa nos três tempos de hidrólise, correspondendo a peptídeos de baixa 

massa molecular. Além disso, não foram observadas bandas adicionais de menor 

massa molecular após hidrólise mais longa (4 e 8h de reação), indicando que as 

proteínas do isolado foram hidrolisadas rapidamente e de forma eficiente já nas duas 

primeiras horas de reação enzimática. Por outro lado, mesmo após a hidrólise por 8 

h, persistiu a banda de 20 kDa, correspondente a fração albumina, o que pode ser 

atribuído ao fato desse polipeptídeo ser um inibidor de tripsina (inibidor de tripsina 

tipo-Kunitz) e já foi mostrado que essa fração resiste até mesmo ao processo de 

fermentação da semente (LERCETEAU et al., 1999).  

Com base nesses resultados, é possível afirmar que o processo de hidrólise 

no isolado proteico pela ação da Alcalase promoveu a formação de novos peptídeos 

de baixa massa molecular a partir das globulinas e resistência à hidrólise das 

albuminas, como era esperado. De qualquer modo, a análise in silico realizada no 

banco de dados BIOPEP em relação às proteínas do cacau indicou que os possíveis 

fragmentos peptídicos gerados como inibidores da ECA são provenientes das 

globulinas. Sendo assim, fica claro que o perfil eletroforético observado indica que 

os hidrolisados foram produzidos por diferentes bandas proteicas, incluindo a fração 

globulina das proteínas do isolado, e de que são grandes as chances de que esses 

hidrolisados possam apresentar peptídeos com atividade de inibição da ECA. 
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4.6   ENSAIO DE DETECÇÃO DA ATIVIDADE DA ECA COM O SUBSTRATO HHL 

 

De modo a melhor definir as condições de ensaio da atividade de inibição da 

ECA utilizando o substrato HHL, os primeiros testes feitos no HPLC tiveram como 

objetivo confirmar a formação do ácido hipúrico (HA) que é o produto formado da 

reação da ECA com o substrato HHL. Para isso, uma solução padrão de HA foi 

injetada no cromatógrafo e o tempo de retenção encontrado foi de aproximadamente 

7,9 min. 

As condições cromatográficas estabelecidas para esse ensaio permitiram 

uma boa separação do substrato HHL e do produto HA, conforme adaptado do 

método descrito por Lahogue et al. (2010) baseado dos originais Cushman e 

Cheung (1971) e Wu et al. (2002). Os tempos de retenção do HHL e do HA foram de 

9,1 e 7,9 min (Figura 8 ), respectivamente, e não foram observados outros picos 

interferentes nesses tempos de retenção.  

 

 
 

Figura 8 – Cromatograma de eluição do substrato (HHL) e do produto (HA) após reação enzimática 
nas condições cromatográficas estabelecidas com tempos de retenção de 9,1 e 7,9 min, 
respectivamente. 
 

HHL  

HA  
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A partir da determinação das condições cromatográficas de separação do 

produto e do substrato da ECA, iniciou-se a padronização do método com a 

construção da curva de calibração de HA. Para a determinação e avaliação de 

linearidade da curva de ácido hipúrico (HA) foram injetados diferentes volumes a 

partir de uma solução padrão de HA (0,05 µg/µL) no sistema cromatográfico. Sendo 

assim, os valores da curva variaram entre 0,1 a 1 µg de HA e foram relacionados, 

respectivamente, com suas áreas de pico detectadas no cromatógrafo (Figura 9 ). A 

curva obtida apresentou um coeficiente de regressão (R²) igual a 1, indicando uma 

linearidade satisfatória para a sua utilização no ensaio de atividade inibitória da ECA. 
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Figura 9 -  Curva padrão de ácido hipúrico (HA) determinada a partir da relação entre diferentes 
valores de massa de HA (expresso em µg) com as suas respectivas áreas de picos detectados no 
cromatógrafo. 
 

 

A partir dessa etapa, foram realizados os primeiros testes da reação 

enzimática da ECA sobre o HHL. É importante ressaltar que para a realização dos 

testes do ensaio da ECA, inicialmente sem a presença do hidrolisado, foram 

utilizadas quantidades de enzima (1mU), volume de substrato (100 µL) e tampão 

substituindo o hidrolisado (25 µL) em 30 min de incubação, de acordo com o método 

de Lahogue et al. (2010). 

Como controle positivo de ação enzimática foi feito o ensaio com a presença 

apenas da enzima e do substrato para a obtenção do produto. Isso é essencial para 

confirmar a atuação da enzima nas condições de pH, tempo e temperatura 
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estabelecidas no ensaio, de modo que uma eventual inibição causada pelos extratos 

de cupuaçu possa ser detectada. A Figura 10  mostra o aumento da quantidade de 

ácido hipúrico formado durante 60 min de reação da enzima conversora da 

angiotensina na presença do substrato HHL. O aumento no teor de HA indicou que a 

enzima exerceu sua atividade na presença do substrato nas condições de pH, tempo 

e temperatura empregadas, como esperado. 

 

 

Figura 10 - Produção de ácido hipúrico (HA) a partir da reação da enzima conversora da 
angiotensina (1mU) com Hipuril-Histidil-Leucina (HHL) em função do tempo de incubação. 
 

 

Por outro lado, também foi essencial saber se houve a formação de produto 

HA de forma independente da ação da enzima durante a reação, ou seja, que 

pudesse ser formado da decomposição de substrato. Portanto, foi realizado um 

segundo ensaio com a presença apenas de substrato HHL e da solução tampão, 

sem a presença da enzima. Nesse caso, não foi detectado nenhum pico de ácido 

hipúrico, permitindo concluir que a formação de HA foi proveniente somente da 

reação enzimática com o substrato. 

Nesse tipo de ensaio, a estimativa da atividade inibitória da ECA é baseada 

na comparação do valor da área do pico de HA formado a partir da reação 

enzimática da amostra controle e da área do pico de HA formado pela ação da 

enzima com o substrato na presença do hidrolisado. Esse hidrolisado é considerado 

como a solução potencialmente inibidora e, por isso, foi importante verificar se não 
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apresentava nenhum composto com o mesmo tempo de retenção do HA, pois isso 

poderia levar a uma superestimativa do valor da área do pico de produto e, portanto, 

interferir no cálculo do percentual final de inibição da ECA. Assim, para verificar a 

ocorrência de algum interferente com o mesmo tempo de retenção cromatográfico 

do HA pelo hidrolisado proteico, alíquotas de 25 µL dos hidrolisados obtidos em 

diferentes tempos de hidrólise (0, 1, 2, 4, 6 e 8 h) foram incubados com 110 µL de 

solução tampão, substituindo o volume total de substrato e de enzima, e a reação foi 

interrompida com 100 µL de HCl 1M após 30 min. Os hidrolisados obtidos nos 

diferentes tempos de hidrólise apresentaram em seus cromatogramas um pico com 

o mesmo tempo de retenção (7,9 min) do ácido hipúrico (HA), como ilustrado na 

Figura 11 , com exceção do extrato não-hidrolisado (0 h) que não apresentou 

nenhum pico.  

 

 
Figura 11 –  Cromatograma de eluição do pico detectado com tempo de retenção 7,9 min referente ao 
hidrolisado obtido em 1 h de hidrólise a partir do isolado proteico da semente fresca de cupuaçu.  

 

 

Esses resultados revelaram que a hidrólise do isolado proteico promoveu o 

surgimento de um pico de eluição no mesmo tempo de retenção, sendo um 

importante interferente a ser considerado no cálculo de inibição da ECA. Para uma 

avaliação mais conclusiva, foi adicionada uma quantidade conhecida de solução 

padrão de HA nas amostras contendo somente os hidrolisados a fim de se verificar a 

sobreposição dos picos da solução padrão de HA com o pico presente nos 

cromatogramas dos hidrolisados no tempo de retenção 7,9 min. Esse teste revelou a 
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sobreposição de ambos os picos avaliados, como exemplificado na Figura 12,  e 

que, portanto, seria necessário subtrair o valor da área desse composto presente 

nos hidrolisados no cálculo da atividade de inibição da ECA. Sendo assim, nos 

primeiros ensaios a amostra contendo apenas os hidrolisados e o substrato HHL, 

sem a presença da ECA, foi considerada como o branco da amostra no cálculo de 

inibição (descrito no item 3.7.2). É importante ressaltar que, no entanto, à medida 

que os hidrolisados foram diluídos para avaliar a perda do efeito inibidor, o pico 

interferente também diminuiu, não sendo mais considerado no cálculo. 

 

 
Figura 12 – Cromatograma de eluição dos picos detectados com tempos de retenção 7,9 min 
referentes ao hidrolisado obtido em 1 h de hidrólise a partir do isolado proteico da semente fresca de 
cupuaçu antes e após adição de solução padrão de ácido hipúrico (HA). 

 

 

Para esses testes iniciais de detecção da atividade da ECA foi utilizada 1 mU 

de enzima, conforme descrito por Lahogue et al. (2010), cuja área do pico de HA 

formado a partir da reação enzimática corresponde a um valor de 815,5 ±0,17, ou, 

mais especificamente, 0,16 µg de HA (Figura 13 ), representando o valor de produto 

formado da amostra controle da ação enzimática. No entanto, o composto detectado 

nos cromatogramas dos hidrolisados obtidos após 1, 2, 4, 6, e 8 h com o mesmo 

tempo de retenção do HA apresentou uma área de pico de aproximadamente 825,5. 

Como esses valores de áreas entre a amostra controle e amostra do branco foram 

muito próximos, haveria maior interferência para detectar uma provável inibição da 

ECA pelos hidrolisados. Sendo assim, adaptou-se o método utilizando 4mU de ECA 

HA adicionado 

Sem adição de HA 
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nos ensaios, tanto para a amostra controle como para os ensaios de inibição da 

enzima na presença dos hidrolisados, pois a área verificada empregando essa 

quantidade de enzima (Figura 13 ) permitindo sensibilidade maior de detecção para 

o cálculo final de inibição entre os valores de HA formado da amostra controle, do 

branco e da amostra com os hidrolisados. Todos esses testes foram essenciais para 

definir o ensaio da atividade inibitória da ECA por meio da detecção do HA por 

HPLC. 
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Figura 13  - Perfil da formação de ácido hipúrico (HA) (µg) em função do aumento da quantidade de 
enzima conversora da angiotensina expressa em mU. Os valores representam a média ± desvio 
padrão (n=3) 
 

 

4.7 ATIVIDADE INIBITÓRIA DA ECA UTILIZANDO O SUBSTR ATO HHL 

 

Os primeiros ensaios da atividade inibitória da ECA foram realizados com o 

hidrolisado ultrafiltrado em membrana de exclusão molecular ≤ 3 kDa e a atividade 

de inibição foi avaliada para os produtos da digestão após 2, 4 e 8 h de hidrólise. 

Posteriormente, as reações foram submetidas à separação cromatográfica 

para quantificação de HA formado e para o cálculo da atividade inibitória da ECA. Os 

resultados, expressos em porcentagem de inibição, estão apresentados na Figura 

14. 
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Figura 14 -  Perfil de inibição da ECA, expressa em porcentagem, em função do tempo de hidrólise 0, 
2, 4 e 8 h do isolado proteico da semente fresca de cupuaçu pela ação da Alcalase. Os valores 
representam a média ± desvio padrão de um ensaio experimental (n=3). Letras diferentes indicam 
diferença estatística entre os grupos (ANOVA, Tukey como post hoc; p<0,05) 
 
 

Foi observado que os hidrolisados obtidos entre 2 h e 8h de digestão com 

Alcalase tiveram a capacidade de inibir a ação da ECA em valores superiores a 

95%, enquanto o isolado não-hidrolisado (tempo 0 h) apresentou inibição da ECA 

em torno de 20%, indicando que existe uma capacidade inicial de inibição e que a 

hidrólise proporcionou um aumento desse efeito inibidor. A importância da hidrólise 

para o aumento da atividade de inibição da ECA no isolado proteico da semente 

fresca fica ainda mais evidente quando comparado ao isolado proteico de 

amendoim, pois os isolados não-hidrolisados apesentaram altos valores de inibição 

da ECA, em torno de 66%, ao passo que os hidrolisados apresentaram entre 90 e 

97% (JAMDAR et al., 2010), mostrando um efeito menos marcante na atividade de 

inibição. 

 Além disso, esses resultados são coerentes com o perfil do grau de hidrólise 

encontrado, uma vez o valor máximo no DH alcançado foi em 2 h de ensaio, 

permanecendo constante mesmo após uma digestão mais longa. Nesse sentido, foi 

observado um perfil semelhante de inibição da ECA entre os tempos 2, 4 e 8 h de 

hidrólise, revelando que duas horas de hidrólise enzimática foram suficientes para a 

obtenção de hidrolisado com efeito inibidor sobre a ECA sem aumento frente ao 

tempo adicional de ensaio. Ao mesmo tempo, também não houve diminuição do 

efeito inibidor em razão do maior tempo de hidrólise, sugerindo que os peptídeos 
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com características de inibir a ação da ECA foram formados logo no início da 

digestão e mantendo o efeito inibidor ao longo do ensaio. Isso é importante, pois no 

isolado proteico de feijão, por exemplo, foi verificado o máximo de inibição da ECA 

(76,42%) após duas horas de hidrólise pela ação da Alcalase e observou-se uma 

queda para 52,66% de inibição após 10 h de digestão (LI et al., 2005). Neste caso, a 

extensão da hidrólise resultante da digestão mais prolongada provocou a perda da 

estrutura dos peptídeos, e consequentemente, a atividade inibitória. 

Por outro lado, embora essa avaliação prévia do potencial inibitório tenha sido 

positiva, os altos valores de inibição poderiam indicar apenas a saturação da enzima 

pela presença dos hidrolisados em concentração mais alta, não havendo, de fato, 

uma inibição real. Nesse sentido, foi feita uma avaliação com base na relação entre 

diferentes fatores de diluição dos hidrolisados obtidos após 2, 4 e 8 h de ensaio e o 

efeito inibidor sobre a ECA, assim como a diferença dessa inibição entre 2 e 8h de 

hidrólise (Figura 15 ).  
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Figura 15 – Efeito inibitório de diferentes diluições dos hidrolisados obtidos em 2, 4 e 8 h sobre a 
ECA (%). Os pontos representam inibição da ECA  nos diferentes tempos de hidrólise (%) e as barras 
representam a diferença de inibição da ECA entre 2 e 8 h (%). Os valores representam a média ± 
desvio padrão de dois ensaios experimentais (n=4).  
 
 

Observou-se que a atividade de inibição da ECA diminuiu à medida que o 

fator de diluição aumentou, o que evidencia a ação inibidora sobre a ECA pelos 

hidrolisados no ensaio de reação. Desse modo, verificou-se decréscimo de 10% na 

atividade de inibição da ECA nos hidrolisados diluídos 25 vezes em relação aos não-

diluídos (mostrados na figura 14 ), revelando alta atividade inibitória, pois 
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concentrações mais baixas do hidrolisado ≤3 kDa, ainda assim, apresentaram efeito 

inibidor. Além disso, observou-se que o a contribuição desse efeito inibidor na 

hidrólise mais extensa (8h) é muito pouca em relação a inibição da enzima obtido 

pelo hidrolisado em 2 h, indicando novamente esse o tempo suficiente para a 

formação de peptídeos ativos. 

 

4.8 ATIVIDADE INIBITÓRIA DA ECA UTILIZANDO O SUBSTR ATO ABZ-

FRK(Dnp)-P-OH 
 

 

Um segundo método para avaliar a atividade inibitória da ECA foi testado, 

utilizando o substrato fluorogênico Abz-FRK(Dnp)-P-OH. Desse modo, foram 

conduzidos testes preliminares para otimização e aplicação do método de 

fluorescência para o ensaio de inibição. Primeiramente, foi analisada a linearidade 

da reação enzimática, visando utilizar condições de relação linear entre a 

intensidade de fluorescência e a concentração do substrato. Assim, foi verificado o 

perfil de fluorescência, medida em Unidades Arbitrárias de Fluorescência por minuto 

(AFU.min-1), em relação a diferentes concentrações de substrato (1 a 8 µM) quando 

incubado com a ECA e medindo-se a taxa de fluorescência emitida durante 10 min 

de reação (Figura 16 ).  
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Figura 16 - Emissão de fluorescência, medida em unidades arbitrárias de fluorescência por min 
(AFU.min-1), a partir da reação da enzima conversora da angiotensina (0,5mU) com diferentes 
concentrações do substrato fluorogênico Abz-FRK(Dnp)-P-OH após 10 min de reação. 
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A curva obtida apresentou um coeficiente de regressão (R²) no valor 0,99, 

indicando linearidade de reação enzimática satisfatória para a sua utilização no 

ensaio de atividade inibitória da ECA. Além disso, foi verificado que 2 µM de 

substrato é a concentração mínima que permite obter valores de fluorescência 

confiáveis para o ensaio, uma vez que concentrações menores podem resultar 

apenas em emissão de ruído de fundo (background) do próprio equipamento 

utilizado. 

Com base nos resultados encontrados pelo método com o substrato Abz-

FRK(Dnp)-P-OH na presença dos hidrolisados, foi observado que o isolado não-

hidrolisado apresentou inibição da ECA em torno de 20% e os hidrolisados obtidos 

após 2, 4 e 8 h de hidrólise a partir da ação da Alcalase apresentaram valores de 

inibição da ECA acima de 80% (Figura 17 ), confirmando a observação anterior com 

o ensaio utilizando o substrato HHL e o produto detectado por HPLC. Além disso, 

verificou-se que não houve aumento do efeito inibidor frente ao aumento do tempo 

de reação de hidrólise confirmando que, de fato, duas horas de digestão é tempo 

suficiente para gerar hidrolisados com atividade de inibição da ECA, como também 

observado no ensaio utilizando o substrato HHL. 
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Figura 17 - Perfil de inibição da ECA (expressa em %) pelo método de fluorescência, em função dos 
tempos de hidrólise 0, 2, 4 e 8h do isolado proteico da semente de cupuaçu fresca pela ação da 
Alcalase. Os valores representam a média ± desvio padrão de três ensaios experimentais (n=9). 
Letras diferentes representam diferença estatística entre os grupos (ANOVA, Tukey como post hoc; 
p<0,05) 
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Os ensaios da atividade de inibição da ECA por dois métodos amplamente 

conhecidos, sendo ambos bastante aplicados, de acordo com os dados na literatura, 

indicaram que os hidrolisados obtidos do isolado proteico da semente de cupuaçu a 

partir da ação da Alcalase apresentaram efeito inibidor com valores de atividade 

inibitória bastante similares. Vale ressaltar que o método testado para avaliar a 

inibição utilizando o substrato fluorogênico apresenta vantagens como: rapidez e 

sensibilidade, quando comparado ao método testado por HPLC com o substrato 

HHL e, portanto, foi o método escolhido para ser utilizado nas próximas etapas de 

avaliação de inibição da ECA. Além disso, o hidrolisado obtido após 2 h de ação da 

Alcalase foi selecionado para as etapas seguintes de estudo, uma vez que foi esse o 

tempo mínimo de reação em que o perfil de inibição da ECA foi alcançado. 

Visando a caracterização dos peptídeos presentes no hidrolisado, foi feita 

uma separação cromatográfica preliminar desse material. Nesse contexto, o perfil 

cromatográfico do hidrolisado ≤ 3 kDa (dados não mostrados) indicou a presença de 

quase 70 picos, nenhum deles majoritários e com intensidade de UV muito baixa, 

apontando para a dificuldade na etapa de purificação dos peptídeos, exigindo a 

utilização de muito mais material para ser hidrolisado, e ainda, assim, podendo não 

ser o suficiente para isolar aqueles com o efeito biológico desejado. Por essa razão, 

estabeleceu-se uma nova estratégia de análise para investigar e identificar os 

peptídeos bioativos do material hidrolisado. Ao invés de se realizar a ultrafiltração e 

isolar os peptídeos de baixo molecular para, posteriormente, detectar a atividade de 

inibição, optou-se por realizar um ensaio biomonitorado, no qual seria feito o 

fracionamento peptídico diretamente do hidrolisado, sem a etapa de ultrafiltração, e 

seriam isoladas as frações com maior atividade biológica até a etapa de purificação 

e identificação dos peptídeos de interesse. A vantagem dessa estratégia, baseada 

somente nas frações com atividade biológica, é que a complexidade de amostra a 

ser analisada é menor, com maior probabilidade de identificar pelo menos um 

peptídeo bioativo (PIMENTA, 2009). Os ensaios de fracionamento a partir do 

hidrolisado total até a etapa de purificação dos peptídeos estão descritos a seguir. 
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4.9  FRACIONAMENTO E PURIFICAÇÃO DE PEPTÍDEOS INIBI DORES DA ECA 

 

Antes do fracionamento peptídico, foi realizado o ensaio de inibição da ECA 

do hidrolisado total para que se comprovasse que esse pool peptídico sem 

ultrafiltração também apresentava atividade inibitória. Na Tabela 3  são mostrados os 

valores de porcentagem de inibição de acordo com diferentes diluições do 

hidrolisado obtido em 2h de reação pela ação da Alcalase.  

 

 
Tabela 3  – Efeito da diluição do hidrolisado proteico total (não-fracionado) sobre a 
atividade inibitória da ECA  
 

Hidrolisado total 

Fator de diluição Inibição da ECA (%)* 

0 65 ± 0,63 

2 35 ± 1,3 

5 26 ± 1,3 

10     n.d.** 

* Os resultados representam a média ± desvio padrão (n=3). 
** Não-detectada. 
 

 

Observou-se inibição da ECA do hidrolisado total sem diluição, assim como, 

verificou-se que concentrações menores do hidrolisado quando incubados com a 

enzima, resultaram na perda da capacidade inibitória, revelando a relação entre a 

atividade e a concentração da(s) molécula(s) ativa(s). Portanto, para investigar a 

presença de peptídeos bioativos no hidrolisado total e identificar aqueles de maior 

bioatividade, o hidrolisado foi submetido ao fracionamento por RP-HPLC (Figura 

18), cuja separação é baseada na diferença das propriedades hidrofóbicas dos 

peptídeos. Nesta primeira etapa de separação, foram coletadas frações a cada 5 

min, exceto para a primeira fração, totalizando cinco frações (F1 - F5). Observou-se 

a presença maior de picos entre os tempos 15 a 30 min, concomitantemente com o 

aumento da concentração do solvente orgânico (40 a 60%) de acordo com o 

gradiente estabelecido no método. Esse perfil indica que as frações 3 e 4 

apresentaram peptídeos mais hidrofóbicos em relação as demais frações.  
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Figura 18  - Perfil cromatográfico do hidrolisado proteico da semente de cupuaçu por RP-HPLC, 
utilizando coluna C18 (Ascentis, Supelco) (250 x 4,6 mm; 5 µm). Para eluição, foi utilizado gradiente 
entre 10 a 60% de acetonitrila contendo 0,1% de TFA com taxa de fluxo de 1 ml.min-1 e detecção de 
absorbância em 214 nm. A coleta das frações foi realizada a cada 5 min, exceto para a primeira 
fração, totalizando cinco frações (F1-F5). 
 

 

Cada fração resultante da primeira etapa de fracionamento foi submetida à 

análise de atividade inibitória da ECA a partir de diferentes volumes aplicados no 

ensaio de fluorescência (substrato Abz-FRK(Dnp)-P-OH) e os resultados estão 

apresentados na Figura 19. As cinco frações apresentaram diferenças nos valores 

de atividade de inibição da ECA a partir dos diferentes volumes testados. Eluída 

primeiramente, a F1 apresentou um pico intenso entre os tempos de retenção 4 a 5 

min, o qual muito provavelmente refere-se às albuminas, as quais não foram 

hidrolisadas pela ação da Alcalase, como indicado no SDS-PAGE. Embora tenha 

apresentado inibição da ECA, essa fração tem caráter menos hidrofóbico e, 

provavelmente, sem a presença de peptídeos quando comparada com as frações 3 

e 4. Dessa forma essa fração não foi considerada relevante para ser explorada, 

posteriormente, na investigação dos peptídeos inibidores da ECA, assim como 
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também para as frações 2 e 5 que apresentaram baixa ou nenhuma inibição, 

respectivamente. 
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Figura 19 – Perfil da atividade inibitória da ECA (%) das cinco frações coletadas (F1-F5) na primeira 
etapa de fracionamento por RP-HPLC, utilizando no ensaio diferentes volumes de cada fração. Os 
valores representam a média ± desvio padrão (n=3). 
 

 

Por outro lado, as frações 3 e 4 apresentaram perfil bastante semelhante em 

relação a inibição da ECA a partir de diferentes volumes de amostra utilizados nos 

ensaios e observou-se diminuição no efeito inibidor frente aos menores volumes 

utilizados de cada fração na reação, mostrando a relação de dependência entre o 

efeito observado e a concentração da(s) molécula(s) ativas.  

Em razão da fração 3 apresentar intensidade dos picos mais pronunciada e 

características hidrofóbicas de acordo com as condições de eluição e, também, 

apresentar atividade de inibição da ECA, ela foi escolhida para ser submetida à 

próxima etapa de fracionamento. Nessa segunda etapa, as subfrações da F3 foram 

coletadas a cada 2,5 min, exceto para a primeira e última subfração, totalizando sete 

subfrações (F3.1 – F3.7) a serem analisadas (Figura 20 ).  
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3.1 

 
  
 
Figura 20  - Perfil cromatográfico do fracionamento da F3 por RP-HPLC, utilizando coluna C18 
(Ascentis, Supelco) (250 x 4,6 mm; 5 µm). A fração foi eluída de forma isocrática com 16% de 
acetonitrila contendo 0,1% de TFA com taxa de fluxo de 1,4 ml.min-1 e detecção de absorbância em 
214 nm. A coleta das frações foi realizada a cada 2,5 min, exceto para a primeira e última fração, 
totalizando sete subfrações (F3.1-F3.7). 
 

 

Cada subfração resultante dessa segunda etapa de separação foi submetida 

ao ensaio de atividade inibitória da ECA utilizando-se um volume de 10 µL de cada 

fração e os resultados estão apresentados na Tabela 4. De acordo com o ensaio, 

todas as subfrações (F3.1 a F3.7) apresentaram efeito inibidor da ECA. No entanto, 

destacaram-se as subfrações 3.2 e 3.4, as quais apresentaram maior atividade de 

inibição da ECA com aproximadamente 43 e 32%, respectivamente, quando 

comparadas com as demais frações analisadas. Por esta razão, essas duas 

subfrações foram selecionadas para a etapa de purificação, objetivando a coleta de 

picos isolados dos peptídeos e a análise do efeito inibidor da ECA para serem, 

então, posteriormente identificados por MS. 
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Tabela 4 – Atividade inibitória da ECA (%) das sete subfrações coletadas do 
fracionamento de F3 por RP-HPLC. 
 

Subfração Tempo de eluição (min) Inibição da ECA (% )* 

3.1 1,6 – 5,0  5,5 ± 1,8 

3.2 5,0 - 7,5 42,7 ± 3,3 

3.3 7,5 - 10 15,6 ± 2,3 

3.4 10,0 -  12,5 31,9 ± 2,0 

3.5 12,5 – 15,0  8,3 ± 2,7 

3.6 15,0 - 17,5  7,3 ± 2,1 

3.7 17,5 - 22,5 13,0 ± 3,7 

*Os valores representam a média ± desvio padrão (n=3). 
As frações com maior atividade de inibição da ECA estão destacadas em negrito. 
 

 

Os perfis cromatográficos da etapa de purificação das subfrações 3.2 e 3.4 

estão apresentados na Figura 21 . Embora seja uma etapa de purificação, o perfil 

cromatográfico ainda indicou muitos picos peptídicos em ambas as frações. No 

entanto, como foi alcançado o limite da técnica de separação em razão das 

características da coluna e fase móvel, optou-se por selecionar alguns picos de 

maior destaque no cromatograma e testá-los quanto à atividade de inibição da ECA. 
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Figura 21 -  Perfil cromatográfico da etapa de purificação da subfração 3.2 (A) e da subfração 3.4 (B) 
por RP-HPLC, utilizando coluna C18 com base de carbono (Hypercarb, Thermo Scientific) (150 x 4,6 
mm), em eluição isocrática de 16% de acetonitrila contendo 0,1% de TFA com taxa de fluxo de 1 
ml.min-1 e detecção de absorbância em 214 nm. Os números sobre os picos identificam aqueles que 
foram testados para a atividade inibitória da ECA. Oito picos foram selecionados da subfração 3.2 e 
dez picos foram selecionados da subfração 3.4. A seta indica o pico que apresentou maior efeito 
inibidor da ECA em cada uma das separações.  
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Para a subfração 3.2 foram selecionados oito picos e para a subfração 3.4 

foram selecionados dez picos e os resultados do ensaio de atividade inibitória da ECA 

estão apresentados nas Tabelas 5 e 6, respectivamente. 

 
 

Tabela 5 – Atividade inibitória da ECA (%) dos oito picos coletados na etapa de 
purificação da subfração 3.2 por RP-HPLC. 

 

Pico Tempo de retenção (min) Inibição da ECA (%)* 

3.2.1   2,55  n.d** 

3.2.2 3,4 n.d. 

3.2.3   4,27 n.d. 

3.2.4 5,3 n.d. 

3.2.5 6,7 n.d. 

3.2.6 11,6 n.d. 

3.2.7 12,8   5,4 ± 0,9 

3.2.8 23,0                  9,0 ± 1,2 

* Os valores representam a média ± desvio padrão (n=3). 
** Não-detectada. 
As frações com maior atividade de inibição da ECA estão destacadas em negrito. 
 
 
 

No ensaio de atividade de inibição, foram utilizados apenas 2 µL de cada pico 

coletado para serem incubados com a ECA. Ainda que a intensidade dos picos da 

subfração 3.2 tenha sido extremamente baixa, resultando em muitos picos sem 

atividade de inibição da ECA, o pico 3.2.8 foi o que apresentou um ligeiro efeito 

inibidor, destacando-se dos demais. Esses resultados sugerem que, mesmo a 

concentração baixa, esse pico tem potencial ação inibitória e que, muito 

provavelmente, esse baixo valor de inibição seja resultado dessa baixa concentração. 

Além disso, é possível que esse pico ainda não esteja totalmente purificado e que o 

efeito inibidor seja resultante da presença de dois ou mais peptídeos. No entanto, de 

uma maneira geral, os resultados apontaram de forma positiva a presença de 

peptídeos ativos nesse último pico. 
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Tabela 6 – Atividade inibitória da ECA (%) dos dez picos coletados na etapa de 
purificação da subfração 3.4 por RP-HPLC. 

 
 

Pico Tempo de retenção (min) Inibição da ECA (%)* 

3.4.1 2,5   n.d** 

3.4.2 3,07  n.d. 

3.4.3 4,3  n.d. 

3.4.4 4,6  n.d. 

3.4.5 5,3 2,0 ± 1,4 

3.4.6 5,8  n.d. 

3.4.7 6,3  n.d. 

3.4.8 6,7 1,7 ± 1,5 

3.4.9 7,4  n.d. 

  3.4.10 23 10,8 ± 2,3 

* Os valores representam a média ± desvio padrão (n=3). 
** Não-detectada 
As frações com maior atividade de inibição da ECA estão destacadas em negrito. 
 

 

De forma similar, isso pode ser observado também na subfração 3.4. Apenas 

o pico 3.4.10 apresentou um discreto efeito inibidor, se destacando das demais 

frações, sendo selecionado, juntamente com o pico 3.2.8, para ser identificado por 

MS 

Para confirmar os resultados obtidos da etapa de purificação em relação à 

atividade de inibição da ECA nos picos 3.2.8 e 3.4.10, todas as etapas de 

fracionamento foram repetidas partindo de uma quantidade seis vezes maior do 

hidrolisado total. O objetivo foi coletar as frações já previamente identificadas com 

efeito inibidor sob a ECA, porém mais concentradas para que ao final da etapa de 

purificação, se confirmasse o efeito de inibição dos dois picos selecionados para 

prosseguir na etapa de sequenciamento por MS. Os resultados da repetição da 

atividade de inibição do material resultante de um novo fracionamento até a etapa de 

purificação dos picos 3.2.8 e 3.4.10 estão mostrados na Tabela 7. 
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Tabela 7 -  Atividade inibitória da ECA das etapas de separação da fração 3. 
 
 

Etapas de separação  Volume (µL) Inibição da ECA (%)*  

Fração 3 5 100  

Subfração 3.2 

Subfração 3.4 

10 

10 

100  

100  

Pico 3.2.8 

Pico 3.4.10 

5 

5 

 41,4 

100  

  * Os valores representam a média de uma triplicata de leitura. 
 

 

Os picos 3.2.8 e 3.4.10 apresentaram claramente o efeito inibidor e a 

repetição do ensaio sob essas frações peptídicas mais concentradas mostraram 

uma atividade de inibição muito mais pronunciada em relação aos resultados 

anteriores. Além disso, a atividade de inibição foi muito mais acentuada no pico 

3.4.10, indicando a possível presença de peptídeos com atividade inibitória maior em 

relação ao pico 3.2.8. Ainda assim, ambas as frações foram selecionadas para o 

sequenciamento por MS para identificar os peptídeos responsáveis por esse efeito 

inibidor observado.   

 

 

4.10 IDENTIFICAÇÃO DOS PEPTÍDEOS INIBIDORES DA ECA  

 

O processo de sequenciamento peptídico foi realizado pela abordagem de 

separação por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas (LC-

MS/MS), que envolveu a realização de mais uma etapa cromatográfica precedente a 

análise de espectrometria de massas. Observou-se que os picos 3.2.8 e 3.4.10 

apresentaram a presença de mais de um peptídeo, conforme apresentado na figura 

22.   

Além disso, como foram encontradas sequências maiores no pico 3.4.10, na 

figura 23  é mostrado um exemplo da interpretação desses espectros desses 

peptídeos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22 – Sequenciamento peptídico 
separação por RP-HPLC monito
retenção 2,4 min; (C) Zoom do principal íon, mostrando a distribuição isotópica e o estado de cargas 
(+1); (D) Espectro de fragmentação (MS
interpretado do sequenciamento 
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Figura 23  – Dedução da sequência do peptídeo FLEK com duas cargas presente no pico 3.4.10 por 
LC-MS/MS. (A) Zoom do espectro do tempo de retenção de 9,8 min; (B) Espectro de fragmentação 
(MS2) do íon m/z 268.6; (C) Espectro MS2 processado e interpretado; (D) Atribuição dos íons (a partir 
da sequência deduzida) ao espectro real; (E) Distribuição dos erros dos íons filhos. 
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Baseado na intensidade dos picos com absorbância no UV eluídos da 

cromatografia em fase reversa, oito sequências peptídicas foram caracterizadas pelo 

sequenciamento de novo a partir dos dois picos, sendo três dipeptídeos identificados 

no pico 3.2.8 e cinco peptídeos contendo de quatro a oito aminoácidos identificados 

no pico 3.4.10 (Tabela 8 ). No total, foram identificados peptídeos de massas 

moleculares entre 200 a 850 Da, que favorecem a ligação com a ECA, como já 

mencionado. 

 

Tabela 8 – Sequência de aminoácidos e respectivas massas moleculares dos 
peptídeos encontrados nos picos 3.2.8 e 3.4.10  
 

Pico Peptídeo  Massa molecular (Da) 

3.2.8 RF 321,17 

 AF 236,26 

 SF 252,11 

3.4.10 LDNK 488,25 

 MVVDKLF 850,40 

 FLEK 533,30 

 MEKHS 630,32 

 GSGKHVSP 767,52 

 

 

Após a obtenção dessas sequências, duas abordagens foram adotadas para 

tentar identificar as proteínas de origem dos peptídeos e o eventual conhecimento já 

disponível: 1) a busca dessas sequências inseridas nas proteínas de reserva das 

sementes do gênero Theobroma tanto do cacau como de cupuaçu, utilizando-se 

como ferramenta de busca o BLASTP (comparação de sequências proteicas contra 

dados de sequências proteicas) disponível no banco de dados BLAST3, e 2) a busca 

dessas sequências especificamente no acervo de peptídeos bioativos, usando como 

ferramenta de análise “perfil da atividade biológica potencial” no banco de dados 

BIOPEP. 

Como resultado, as sequências mais curtas, como os dipeptídeos RF, AF, e 

SF foram, de fato, mais facilmente encontrados nas sequências das proteínas de 

                                                           
3 BLAST: http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi 
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reserva do gênero Theobroma em ambas as espécies. No entanto, não se constatou 

a presença das sequências peptídicas maiores identificadas neste trabalho. Assim, 

não se pode descartar que essas sequências peptídicas sejam provenientes de 

outras proteínas ainda não identificadas e, portanto, não se pode confirmar se esses 

peptídeos foram gerados a partir das globulinas, como estabelecido na hipótese 

inicial de estudo. No entanto, como forma de complementar esses resultados, foi 

realizada a busca desses peptídeos em sequências identificadas em outras 

sementes, sendo, para isso, feita a busca apenas na categoria sementes de plantas 

(tax id: 58024). Como resultado, observou-se que a sequência LDNK encontra-se 

presente, por exemplo, em uma proteina do sorgo (GI: 242077770), a sequência 

MVVDKLF encontra-se em uma proteína do feijão (GI: 593781789), a sequência 

FLEK encontra-se em uma proteína do milho (GI: 414586987), e, por fim, a 

sequência GSGKHVSP encontra-se em uma proteína do grão de bico (GI: 

502173513). Portanto, ainda que essas sequências não tenham sido claramente 

identificadas nas proteínas de cupuaçu, elas estão presentes em proteínas de outros 

vegetais e, provavelmente, estão presentes em proteínas de cupuaçu que ainda não 

foram estudadas. 

A análise in silico utilizando como ferramenta de análise “perfil da atividade 

biológica potencial” disponível no banco de dados BIOPEP revelou que os três 

dipeptídeos do pico 3.2.8 já foram reportados na literatura como peptídeos com 

atividade inibitória da ECA, corroborando os resultados encontrados quanto ao efeito 

inibidor desse pico. O dipeptídeo RF (Arg-Phe) (ID: 3489) foi isolado originalmente 

das proteínas do subproduto do processo de obtenção do saquê (em inglês, sake 

lees), cujo valor do IC50 determinado foi de 93 µM (SAITO et al., 1994). Já o 

dipeptídeo sintético AF (Ala-Phe) (ID: 7583) foi identificado como inibidor da ECA por 

Cheung et al. (1980) com um IC50 de 190 µM. E o dipeptídeo SF (ID: 7685) foi 

identificado após as etapas de fracionamento dos peptídeos presentes no alho com 

IC50 de 130,2 µM (SUETSUNA, 1998). 

Em relação ao pico 3.4.10, a análise in silico não apontou nenhum dos 

peptídeos sequenciados como inibidores da ECA que já tenham sido identificados. 

No entanto, verificaram-se sequências peptídicas com atividade de inibição que 

constituem esses peptídeos (Tabela 9 ).  
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Tabela 9 –  Peptídeos identificados no pico 3.4.10 do hidrolisado proteico da 
semente de cupuaçu e sequências peptídicas já identificadas com atividade inibitória 
da ECA disponíveis no BIOPEP*.  
 

Peptídeos 
Sequências 
peptídicas 
bioativas 

IC50 (µM) Referência 

LDNK NK 810 SUETSUNA e NAKANO, 
2000. 

    

MVVDKLF LF 349 MULLALLY et al., 1996. 

 KL 50,2 SUETSUNA e NAKANO, 2000 

    

FLEK EK n.a** PLATERINK et al., 2008. 
    
MEKHS ME n.a PLATERINK et al., 2008. 

 EK n.a PLATERINK et al., 2008 
    
GSGKHVSP VSP 10 MIYOSHI et al., 1991. 

 GS 3.800 CHEUNG et al., 1980 

 GK 5.400 CHEUNG et al., 1980 
 SG 8.500 CHEUNG et al., 1980 

* MINKIEWICZ et al., 2008 
** n.a.significa não avaliado. 
 

 

Uma vez que já se sabe que a porção C-terminal dos peptídeos é a 

responsável pela inibição da ECA, a porção dipeptídica C-terminal dos peptídeos 

LDNK, MVVDKLF e FLEK e a porção tripeptídica C-terminal do polipeptídeo 

GSGKHVSP se constituem em sequências importantes a se considerar. Muito 

provavelmente essas sequências que compõem a porção C-terminal de cada 

peptídeo identificado no pico 3.4.10 podem contribuir, individualmente, para um 

efeito inibidor, com destaque para o tripeptídeo C-terminal VSP que, além de estar 

em uma posição favorável, constitui com o menor valor de IC50 (10 µM) quando 

comparados aos demais. Além disso, esses resultados também explicam a razão 

pelo qual o pico 3.4.10 apresentou atividade inibitória da ECA de 100%, sugerindo o 

efeito sinérgico entre os peptídeos. Nesse sentido, o único peptídeo ainda 

desconhecido quanto ao efeito inibidor pela posição C-terminal é o MEKHS. No 

entanto, se esse peptídeo gerar o dipeptídeo ME após uma digestão gastrointestinal, 
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por exemplo, poderá então apresentar algum um efeito inibidor, como encontrado 

por Platerink et al. (2008).   

A partir dos resultados encontrados, todos os peptídeos sequenciados do pico 

3.4.10 apresentam alta probabilidade de mostrar efeito inibidor sob a ECA, sendo 

validados individualmente a partir da sua estrutura sintetizada como descrito a 

seguir.  

 

 

4.11 DETERMINAÇÃO DA IC 50 E DA CONSTANTE DE INIBIÇÃO ( Ki) 

 

As curvas semilogaritmicas de dose-resposta ensaiadas para cada peptídeo 

inibidor estão representadas na Figura 24 . Pelo perfil de inibição, verificou-se que os 

cinco peptídeos avaliados foram capazes de inibir a ação da ECA. No entanto, é 

possível observar que o peptídeo GSGKHVSP apresentou alta capacidade inibitória 

a baixas concentrações quando comparado aos demais peptídeos, indicando ser o 

potente inibidor. Além disso, verificou-se que os peptídeos FLEK e o MEHKS em 

concentrações entre 100 e 200 µM tiveram valores de atividade inibitória similares, 

indicando um possível limite de inibição.  

Esses perfis corroboram os resultados de IC50 e da constante de inibição (Ki) 

(Tabela 10). O peptídeo GSGKHVSP teve os menores valores de IC50 e Ki, 

revelando seu potencial para inibir a ação da ECA, enquanto os peptídeos FLEK, 

MEHKS e MVVDKLF apresentaram valores semelhantes de IC50 e de Ki, indicando 

capacidades inibitórias similares. Por outro lado, o peptídeo LDNK apresentou os 

valores mais altos de IC50 e Ki em relação aos demais peptídeos, revelando menor 

potência inibitória. 

GU e WU (2013) encontraram valores de IC50 muito semelhantes ao validar 

quatro peptídeos como inibidores da ECA. O peptídeo LSW (IC50 = 2,7 µM) 

apresentou alta atividade inibitória da ECA e os peptídeos IVF e LLF apresentaram 

capacidades inibitórias semelhantes (IC50 = 63 µM), mostrando que os peptídeos 

identificados neste trabalho apresentam IC50 comparáveis a outros peptídeos, 

mesmo com massas moleculares maiores. 
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Figura 24  – Determinação da IC50 dos peptídeos inibidores da ECA. As curvas semilogarítmicas para 
a determinação da IC50 relativo à inibição da ECA foram construídas a partir de diferentes 
concentrações (expressas em µM) dos seguintes peptídeos sintéticos: LDNK (A), FLEK (B), MEHKS 
(C), MVVDKLF (D) e GSGKHVSP (E). 
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Tabela 10 – Valores de IC50 e da constante de inibição (Ki) dos peptídeos sintéticos 
selecionados como potenciais inibidores da ECA. 
 

Peptídeo inibidor IC 50 * (µM) Ki 
 (µM) 

LDNK 131 ± 15,0 30,84 ± 3,1 

FLEK  79,5 ± 6,0 18,5 ± 2,3 

MEKHS  63 ± 7,6 13,31 ± 1,5 

MVVDKLF  59,34 ± 4,1 13,83 ± 2,2 

GSGKHVSP  3,11 ± 0,4  0,74 ± 0,07 

* Concentração de inibidor necessária para inibir 50% da atividade da ECA. 
 

 

Ressalta-se que são poucos os peptídeos identificados com valores de IC50 

abaixo de 1 µM como, por exemplo, o peptídeo LKP obtido do hidrolisado das 

proteínas do peixe, com valor de IC50 de 0,32 µM, e do peptídeo FKGRYYP obtido 

do hidrolisado das proteínas do frango, com valor de IC50 de 0,55 µM (FUJITA et al., 

2000). Ainda assim, esses peptídeos não superam a potente ação de drogas 

sintéticas como o captopril, por exemplo, cujo valor de IC50 é de 0,021 µM (MINE et 

al., 2010). 

Como destacado anteriormente na Tabela 9, a capacidade de inibição de 

cada peptídeo está associada aos seus fragmentos na região C-terminal. Como 

previsto, o peptídeo GSGKHVSP apresentou-se como um potente inibidor, uma vez 

que o fragmento VSP que constitui a sua sequência C-terminal já foi identificado 

com baixo valor de IC50 (MIYOSHI et al., 1991), atribuindo-se essa inibição a 

presença dos aminoácidos hidrofóbicos valina e prolina. Destaca-se, nesse caso, 

que mesmo com massa molecular maior, esse peptídeo ainda assim apresentou boa 

atividade inibitória. Esse resultado é bastante similar ao do peptídeo FFGRCVSP, 

obtido da ovoalbumina, cuja região C-terminal é também o peptídeo VSP. O valor de 

IC50 encontrado para esse peptídeo foi de 0,4 µM (FUJITA et al. 2000), e embora o 

valor seja menor do que o encontrado para o peptídeo GSGKHVSP, ainda assim 

reforça a contribuição do fragmento C-terminal para a capacidade inibitória do 

peptídeo, mesmo quando constituído de outros aminoácidos em sua estrutura. Além 

disso, o valor de IC50 do peptídeo GSGKHVSP é comparável a outros peptídeos de 

massas moleculares menores como VAP (2 µM) obtido do hidrolisado das proteínas 

do peixe (CHEN et al., 2012), FY (3,74 µM) encontrado no alho (SUETSUNA et al., 
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1998), o LSW (2,7 µM) da proteína da soja (GU e WU, 2013) e o FFYY (1,9 µM) 

obtido do leite de soja (TOMATSU et al., 2013). 

Já o peptídeo MVVDKLF, apresentou melhor resposta de inibição quando 

comparado ao seu dipeptídeo C-terminal LF, uma vez que o valor de IC50 foi muito 

menor que o valor encontrado por Mullally et al. (1996) (IC50 = 349 µM) e também 

por Gobbetti et al. (2000) (IC50 = 383 µM), sugerindo que outros aminoácidos como a 

lisina do tripeptídeo C-terminal de MVVDKLF podem ter contribuído para a maior na 

capacidade de inibição.  

Em relação ao peptídeo LDNK, seu valor de IC50 foi similar ao encontrado 

para o peptídeo PSSNK (129, 3 µM) (LAU et al., 2014) e ao peptídeo YNK (125 µM) 

(MINE e SHAHIDI, 2006), os quais apresentam o dipeptídeo NK na região C-

terminal. Por outro lado, não foram encontrados peptídeos com estruturas 

semelhantes aos peptídeos FLEK e MEKHS com atividade de inibição da ECA no 

banco de dados BIOPEP. Portanto, apesar da capacidade inibitória relativamente 

modesta, ambas se constituem em sequências inibidoras inéditas.  

 

 

4.12  MECANISMO DE INIBIÇÃO DOS PEPTÍDEOS SINTETIZA DOS 

 

Diversos trabalhos na literatura já reportaram que a maioria dos peptídeos 

com atividade inibitória da ECA isolados de diversas fontes proteicas, em sua 

maioria, são competitivos. No entanto, estudos mais recentes tem revelado que 

alguns peptídeos também podem ser não-competitivos e acompetitivos, indicando 

que a relação estrutura-atividade ainda não está totalmente esclarecida (JAO et al., 

2012). Desse modo, os cinco peptídeos sintetizados foram avaliados, também 

quanto ao mecanismo de inibição. De acordo com o ensaio realizado, os peptídeos 

MVVDKLF e LDNK se apresentaram como peptídeos inibidores competitivos 

conforme ilustrados nas Figuras 25  e 26, respectivamente.  
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Figura 25 – Gráfico de Lineweaver-Burk no ensaio de cinética da hidrólise do substrato Abz-
FRK(Dnp)-P-OH pela ação da ECA (0,5 mU) na ausência (--◌--) e na presença do peptídeo inibidor 
MVVDKLF nas concentrações de 112 µM (--●--) e 167 µM (--□--). Inserção do gráfico de Michaelis-
Menten do ensaio de cinética enzimática. 
 
 
 
 

 

Figura 26 – Gráfico de Lineweaver-Burk no ensaio de cinética da hidrólise do substrato Abz-
FRK(Dnp)-P-OH pela ação da ECA (0,5 mU) na ausência (--◌--) e na presença do peptídeo inibidor 
LDNK nas concentrações de 183 µM (--●--) e 273 µM (--□--). Inserção do gráfico de Michaelis-
Menten do ensaio de cinética enzimática. 
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Nesse caso, inibidores competitivos competem com o substrato pelo sítio 

ativo da enzima. Ou seja, não há ligação entre enzima-substrato enquanto o inibidor 

ocupar o sítio ativo. Como o inibidor se liga reversivelmente à enzima, a inibição 

diminui à medida que a concentração de substrato aumenta, uma vez que é um 

processo competitivo. Sendo assim, quando a concentração de substrato excede a 

concentração de inibidor, a probabilidade desse inibidor se ligar a enzima é 

minimizada e a reação volta a atingir a Vmax da reação. Portanto, a inibição resultante 

é dependente das concentrações de substrato e do inibidor, e da afinidade da 

enzima tanto pelo substrato como também pelo inibidor (VOET e VOET, 2011; 

NELSON e COX, 2005).  

É possível observar nos gráficos que para o peptídeo inibidor MVVDKLF, a 

Vmax não se altera (intercepto do eixo 1/v), mas o valor de Km (intercepto do eixo 

I/[S]) aumenta de 3 µM na ausência do inibidor para 8 µM na presença do inibidor 

MVVDKLF (170 µM). Valores similares no aumento de Km também podem ser 

observados na presença do peptídeo LDNK, caracterizando ambos os inibidores 

como competitivos. Drogas sintéticas como o captopril, o enalapril e o lisinopril se 

enquadram nessa classificação de inibidores (BHUYAN e MUGESH, 2011). Wu et al. 

(2014) observaram que o peptídeo ASL (IC50 = 102 µM) é um inibidor da ECA 

competitivo e os estudos in silico de mecanismo molecular de interação entre a ECA 

e o inibidor revelaram que o peptídeo estabelece ligações de hidrogênio com   

determinados resíduos de aminoácidos que compõem os subsítios S1 e S2, um 

mecanismo bastante semelhante ao lisinopril, sugerindo que peptídeos competitivos 

aparentemente possam inibir por mecanismos de interação bastante semelhantes a 

esses modelos. 

Por outro lado, os peptídeos inibidores FLEK e MEKHS foram classificados 

como inibidores não-competitivos, conforme os gráficos apresentados nas Figuras 

27 e 28.  
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Figura 27 – Gráfico de Lineweaver-Burk no ensaio de cinética da hidrólise do substrato Abz-
FRK(Dnp)-P-OH pela ação da ECA (0,5 mU) na ausência (--◌--) e na presença do peptídeo inibidor 
FLEK nas concentrações de 18 µM (--●--), 90 µM (--□--). Inserção do gráfico de Michaelis-Menten do 
ensaio de cinética enzimática. 
 

 

 

Figura 28 – Gráfico de Lineweaver-Burk no ensaio de cinética da hidrólise do substrato Abz-
FRK(Dnp)-P-OH pela ação da ECA (0,5 mU) na ausência (--◌--) e na presença do peptídeo inibidor 
MEKHS nas concentrações de 80 µM (--●--) e 160 µM (--□--). Inserção do gráfico de Michaelis-
Menten do ensaio de cinética enzimática. 
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Para esse tipo de inibição, o inibidor não compete com o substrato e pode 

ocupar um sítio diferente da enzima em relação ao sítio de ligação do substrato. 

Sendo assim, o inibidor (I) pode interagir com a enzima (EI) e, também, formar o 

complexo enzima-substrato-inibidor (ESI), não formando produto. Nesse caso, se for 

uma inibição irreversível, enzima-inibidor podem se ligar covalentemente ou o 

inibidor, por exemplo, pode alterar a conformação do sítio ativo da enzima, tornando 

a ligação com o substrato ineficiente. Nesse caso, mesmo que a concentração de 

substrato ainda seja alta, a ação catalítica da enzima estará comprometida, nunca 

atingindo a Vmax. Já o valor de Km não se altera para esse tipo de inibição (NELSON 

e COX, 2005). Ressalta-se que o valor da constante de inibição do inibidor pela 

enzima (Ki) e pelo complexo enzima-substrato (Ki’) é o mesmo (VOET e VOET, 

2011). 

É possível observar que para ambos os peptídeos, a Vmax (intercepto do eixo 

1/v) foi menor (em torno de 25%) na presença do inibidor em relação a Vmax na 

ausência do inibidor. No entanto, os efeitos sobre os valores de Km (intercepto do 

eixo I/[S]) foram mínimos, mantendo os valores em torno de 4 µM tanto na ausência 

quanto na presença dos inibidores. 

Ni et. al (2012) ao avaliarem o peptídeo inibidor TPTQQS como não-

competitivo, mostraram por meio de experimentos in silico de mecanismo molecular 

de inibição que o aminoácido C-terminal serina do hexapeptídeo interage com o Zn2+ 

que está presente no sítio ativo da enzima. Essa interação resulta em uma mudança 

na conformação do sítio catalítico, e consequentemente, na incapacidade catalítica 

da enzima. Ou seja, mesmo que o substrato possa se ligar ao sítio ativo da ECA, 

este não será convertido em produto. Pan et al. (2011) ao estudarem os 

mecanismos moleculares de interação, constataram que os peptídeos inibidores IPA 

e FP apresentaram interações hidrofóbicas, hidrofílicas, pontes de hidrogênio, assim 

como também interações com o ZN2+ no sítio catalítico da ECA, elucidando o modelo 

de inibição dos peptídeos com a enzima. Esses resultados são sugestivos de que os 

peptídeos FLEK e MEKHS identificados como não-competitivos podem ser 

inibidores da ECA pela interação de seus aminoácidos com o íon presente no sítio 

catalítico da ECA, inativando-a. 

Na Figura 29  é mostrado o efeito de inibição do peptídeo GSGKHVSP. De 

acordo com o gráfico de Lineweaver-Burk, o perfil revelado pelo peptídeo foi de 
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inibição mista, na qual houve aumento no valor de Km e diminuição na Vmax. O valor 

de Km na ausência no inibidor foi de 3 µM e na presença do inibidor o valor de Km 

aumentou de 5,8 µM (com adição de 1,34 uM de inibidor) para 10 uM (com adição 

de 10 µM de inibidor), sugerindo inibição competitiva. No entanto, para essa maior 

concentração de inibidor, houve uma redução de 46% na Vmax, como ocorre na 

inibição não competitiva e, também, na acompetitiva. Devido ao cruzamento fora dos 

dois interceptos, a inibição é classificada como mista (VOET e VOET, 2011; 

NELSON e COX, 2005). 

  

 

Figura 29 – Gráfico de Lineweaver-Burk no ensaio de cinética da hidrólise do substrato Abz-
FRK(Dnp)-P-OH pela ação da ECA (0,5 mU) na ausência (--◌--) e na presença do peptídeo inibidor 
GSGKHVSP nas concentrações de 1,34 µM (--●--), 4 µM (--□--) e 10 µM (--■--). Inserção do gráfico 
de Michaelis-Menten do ensaio de cinética enzimática. 
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29 indica claramente a capacidade de inibição do peptídeo frente ao aumento das 

concentrações de substrato testadas.  

Ahn et al. (2012) verificaram que os peptídeos FEDYVPLSCF e FNVPLYE 

apresentaram inibição mista utilizando o substrato HHL. Do mesmo modo, Lunow et 

al (2015) observaram que os peptídeos IW e IPP também apresentaram mecanismo 

de inibição mista sob a ECA utilizando o substrato Abz-FRK(Dnp)P-OH, com discreto 

aumento de Km e diminuição significativa de Vmax. Segundo os autores, esse tipo de 

inibição parece estar relacionado à capacidade do inibidor de se ligar a diferentes 

sítios da enzima devido à presença de dois domínios na ECA (domínio-N e domínio-

C). Os autores verificaram que o peptídeo IW, por exemplo, apresentou seletividade 

tanto para o domínio-N como para o domínio-C, sendo caracterizado em cada 

ensaio, individualmente, como inibidor competitivo devido ao aumento dos valores 

Km nas diversas concentrações testadas de inibição. Por outro lado, quando esse 

mesmo peptídeo inibidor foi incubado com a enzima e o substrato Abz-FRK(Dnp)P-

OH, o qual é hidrolisado por ambos os domínios da ECA com eficiências 

semelhantes (ARAÚJO et al., 2000), os resultados indicaram inibição mista. No caso 

da inibição da ECA, diversos obstáculos estão relacionados quanto ao mecanismo 

de inibição pelos peptídeos: a presença dos dois domínios da enzima que pode 

alterar o tipo de inibição e, também, pela sua classificação como uma 

metalopeptidase, na qual a remoção do zinco pelo peptídeo inibidor interfere na sua 

capacidade catalítica. Portanto, a interação entre os peptídeos inibidores e a ECA 

não está totalmente esclarecida. 

Como forma de melhor caracterizar a estabilidade desses inibidores pela ação 

da ECA, cada peptídeo foi incubado com essa enzima a 37º por 60 min e avaliados 

por LC-MS se eram inibidores verdadeiros ou se eram hidrolisados pela ação da 

própria enzima. Os resultados confirmaram que os cinco peptídeos são inibidores 

verdadeiros, uma vez que todos tiveram hidrólise pela ação da enzima menor que 

3% nas condições de ensaio (cromatogramas não mostrados). Esse ensaio foi 

fundamental, pois diversos peptídeos com atividade inibitória da ECA nem sempre 

são reportados como inibidores verdadeiros. Alguns peptídeos podem ser clivados e 

gerarem peptídeos com baixa atividade inibitória, sendo classificados como 

inibidores-substratos, ou também podem gerar peptídeos com alto poder de inibição, 

classificados como inibidores do tipo pró-droga (FUJITA et al., 2000). Tanto os 



86 

 

inibidores verdadeiros quanto os do tipo pró-droga contribuem positivamente para a 

atividade inibitória da ECA (CHEN et al., 2012).  

Diante da validação desses peptídeos como inibidores verdadeiros, foi feita 

uma previsão in silico da estabilidade desses peptídeos quando submetidos à 

simulação da digestão gastrointestinal, utilizando-se como ferramenta a função 

“ação da enzima” disponível no banco de dados BIOPEP. Para isso, foram 

selecionadas as enzimas digestivas pepsina, tripsina e quimotripsina. Os fragmentos 

resultantes da ação combinada dessas três enzimas estão indicados na Tabela 11.  

 

Tabela 11  – Previsão de fragmentos resultantes da ação de enzimas digestivas sob 
os peptídeos inibidores da ECA, usando a ferramenta “ação da enzima” disponível 
no BIOPEP*.  
 

Peptídeo inibidor 

Fragmentos da digestão 

 Pepsina 
Pepsina + Tripsina + 

Quimotripsina 

LDNK L - DNK L - DNK 

MVVDKLF MVVDKL - F MVVDK – L - F 

FLEK F – L - EK F – L - EK 

MEKHS MEKHS MEK - HS 

GSGKHVSP GSGKHVSP GSGK - HVSP 

* MINKIEWICZ et al., 2008 
 

 

Os resultados permitem estimar que, muito provavelmente, em ensaios in vivo 

apenas os peptídeos MEKHS e GSGKHVSP resistiriam à ação da pepsina. Quanto 

aos demais, há liberação dos aminoácidos fenilalanina e leucina tanto na região N-

terminal dos peptídeos LDNK e FLEK quanto na região C-terminal do peptídeo 

MVVDKLF. A pepsina cliva preferencialmente aminoácidos hidrofóbicos e 

aromáticos como Phe, Tyr, Trp e Leu. A tripsina cliva os aminoácidos Lys, Arg e a 

quimotripsina cliva os aminoácidos aromáticos (NELSON e COX, 2005).  

Por outro lado, é possível prever que nenhum peptídeo resistiria à ação 

combinada das enzimas pepsina + tripsina + quimotripsina, uma vez que as 

digestões de todos os peptídeos resultaram na liberação de di- ou tri- peptídeos 

como, também, aminoácidos livres.  
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Em relação ao peptídeo GSGKHVSP, observou-se que o fragmento HVSP é 

formado após a ação da combinação das três enzimas digestivas e muito 

provavelmente esse fragmento apresentaria atividade de inibição, uma vez que, 

aparentemente, é a região C-terminal VSP que contribui para o efeito inibidor. 

Outro peptídeo que mantém sua estrutura tripeptídica C-terminal é o peptídeo 

LDNK. Lau et al (2014) também observaram que o peptídeo PSSNK após a digestão 

das enzimas pepsina e pancreatina, resultou na liberação da prolina como 

aminoácido livre, resultando no peptídeo SSNK, o qual elevou os valores 

percentuais na atividade de inibição. Esses resultados sugerem que o fragmento 

DNK resultante da ação digestiva do peptídeo LDNK poderia também apresentar 

efeito inibitório.  

Com relação aos demais peptídeos, não foi possível prever se apresentariam 

atividade inibitória da ECA após a simulação da digestão, uma vez que seus 

fragmentos não foram encontrados no banco de dados BIOPEP como apresentando 

essa atividade biológica, sugerindo que ensaios in vitro e in vivo sejam necessários 

para confirmar a resistência desses peptídeos a ação das enzimas digestivas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os resultados indicaram boa recuperação e expressivo teor de proteínas no 

isolado proteico obtido a partir da semente fresca de cupuaçu. Da mesma forma, as 

condições estabelecidas para a obtenção dos hidrolisados pela ação da Alcalase 

foram efetivas na formação de peptídeos como potenciais inibidores da ECA.  

Cinco novos peptídeos inibidores foram identificados com sucesso a partir da 

purificação dos hidrolisados em RP-HPLC, sendo validados in vitro quanto a sua 

ação inibitória e o mecanismo de inibição. Dentre eles, destaca-se o peptídeo 

GSGKHVSP, considerado como potente inibidor, sendo os valores de IC50 e Ki 

comparáveis a outros peptídeos já descritos na literatura. Ao final, todos foram 

identificados como inibidores verdadeiros e sugere-se como trabalhos futuros a 

investigação desses novos peptídeos quanto à resistência à ação de enzimas 

digestivas, bem como da atividade biológica em ensaios in vivo. 

Apesar do aumento bastante signitificativo nas pesquisas voltadas a área de 

peptídeos bioativos nos últimos anos, os obstáculos ainda são muitos, mas 

principalmente em relação à padronização de metodologias utilizadas, às técnicas 

de purificação peptídica e à carência de estudos voltados para os efeitos in vivo e 

ensaios clínicos. Nesse sentido, os desafios são ainda maiores em relação à 

perspectiva de aplicação desses peptídeos em alimentos funcionais, seja pela 

relação custo-benefício ou pela qualidade e segurança do produto. No entanto, este 

trabalho contribuiu de forma positiva para o avanço do conhecimento nessa área, 

não somente indicando o potencial de uso da semente de cupuaçu como fonte 

proteica alternativa, mas também na identificação de novas estruturas ativas in vitro. 
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