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RESUMO 

A resistência bacteriana aos antimicrobianos tornou-se um problema de saúde pública que determina 
a busca de novas alternativas de tratamento. Neste contexto, as fontes naturais têm despertado 
interesse por apresentarem potenciais terapêuticos e econômicos e também menos efeitos adversos 
que os fármacos comuns. Várias plantas já foram estudadas e mostraram-se eficientes por apresentar 
efeito inibitório no crescimento de microrganismos. A Moringa oleífera lam, apresenta interesse 
medicinal por ser um dos vegetais mais ricos em nutrientes além de propriedades coagulantes e 
floculantes e dezenas de outras propriedades como: anti-diarréica, anti-inflamatória, anti-microbiana, 
anti-espasmódica, anti-diabética, diurética, vermífuga, ação anti-tumoral, anti-pirética, antie-pilética, 
hepatoprotetera, estimulante cardíaco e circulatório, antioxidante, contribuem para atividade 
antipalúdica, entre outros. O presente estudo teve como objetivo estudar a eficiência de extratos 
proteicos obtidos por dois diferentes métodos de extração das folhas “in natura” da planta Moringa 
oleifera a fim de observar sua atividade na inibição do crescimento de bactérias gram-positivas e 
gram-negativas. Os métodos de extração empregados foram o método de Sacarose/TCA/acetona e 
o de Glicerol/TCA/acetona, que revelaram diferenças no rendimento, sendo respectivamente de 1,4 
mg/mL contra 1 mg/mL, apresentando maior êxito em extrair e solubilizar as proteínas totais o método 
de Sacarose/TCA/acetona. E no ensaio de susceptibilidade bacteriana em meio líquido, foram 
empregados os extratos de proteínas totais brutos, sem qualquer purificação do material, 
apresentaram atividade de inibição de crescimento de diferentes bactérias empregadas em torno de 
30% a 50%. Das linhagens bacterianas utilizadas no ensaio, ambos os extratos foram mais eficientes 
contra S. epidermidis. Os resultados mostraram que o melhor método de extração de proteínas totais 
é o método de Sacarose/TCA/acetona e o de melhor inibição do crescimento de bactérias alvos foi o 
método de Glicerol/TCA/acetona. Assim conclui-se que as folhas de Moringa oleifera possuem 
peptídeos que apresentam bom potencial de aplicação como antimicrobiano, que podem ser utilizados 
no desenvolvimento de novos fármacos e que o método de extração destes peptídeos tem influência 
direta no potencial antimicrobiano da M. oleífera.  

 
Palavras-chave: Atividade Antimicrobiana. Proteínas Totais. Extração de Proteínas.  
 

ABSTRACT 

Bacterial resistance to antimicrobials has become a public health problem that determines the search 
for new treatment alternatives. In this context, natural sources have aroused interest in presenting 
therapeutic and economic potentials and also fewer adverse effects than common drugs. Several 
plants have already been studied and have been shown to be efficient because they have an inhibitory 
effect on the growth of microorganisms. Moringa oleifera lam has a medicinal interest in being one of 
the most nutrient rich vegetables in addition to coagulating and flocculating properties and dozens of 
other properties such as antidiarrheal, anti-inflammatory, antimicrobial, anti-spasmodic, anti-diabetic, 
diuretic, vermifuge, anti-tumor action, antipyretic, anti-pyloric, hepatoprotein, cardiac and circulatory 
stimulant, antioxidant, contribute to antimalarial activity, among others. The present study had as 
objective to study the efficiency of protein extracts obtained by two different methods of extracting the 
"in natura" leaves of the Moringa oleifera plant in order to observe its activity in inhibiting the growth of 
gram-positive and gram-negative bacteria. The extraction methods employed were the Saccharose / 
TCA / acetone and Glycerol / TCA / acetone methods, which showed differences in yield, respectively 
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1.4 mg / mL to 1 mg / mL, being more successful in extracting and solubilize the total proteins the 
Sucrose / TCA / acetone method. And in the bacterial susceptibility assay in liquid medium, total crude 
protein extracts were used, without any purification of the material, showed growth inhibition activity of 
different bacteria employed around 30% to 50%. Of the bacterial strains used in the assay, both 
extracts were more efficient against S. epidermidis. The results showed that the best method to extract 
total proteins is the Sucrose / TCA / acetone method and the best inhibition of the growth of target 
bacteria was the Glycerol / TCA / acetone method. Thus, it is concluded that the Moringa oleifera 
leaves have peptides that present good potential as an antimicrobial, which can be used in the 
development of new drugs and that the extraction method of these peptides has a direct influence on 
the antimicrobial potential of M. oleifera. 
 
Keywords: Antimicrobial Activity. Total Proteins. Protein Extraction.  
 

INTRODUÇÃO 

Cepas bacterianas têm se tornado resistentes aos antibióticos em um ritmo 

alarmante. Essa resistência adquirida é um problema crescente de saúde pública em 

todo o mundo. O uso indevido e excessivo de antibióticos influencia na resistência 

adquirida, bem como ocorrência da transferência horizontal de genes, que mesmo 

em seu uso apropriado leva a seleção de variantes resistentes. Essa preocupação 

estende-se as muitas classes de antibióticos , o que tem influenciado e levado à 

busca de novas alternativas de tratamento (CENTRE, 2007).   

A busca por agentes antimicrobianos em fontes naturais tem aumentado 

significativamente nos últimos anos, justamente por apresentar potenciais 

terapêuticos e econômicos, com vistas principalmente a menores efeitos 

indesejáveis que os fármacos existentes apresentam (COSTA, 2010). 

   Em alguns continentes, como a Europa, as plantas nativas já foram 

abundantemente pesquisadas, agora plantas de outras regiões estão sendo 

estudadas e avaliadas, principalmente na Ásia, América Latina e África. Uma vez 

que são descobertos novos compostos candidatos, é possível descobrir e 

desenvolver novos antibióticos que atinjam células alvos diferentes e sejam ativos 

contra microrganismos como bactérias, leveduras e fungos resistentes (DUARTE, 

2006). 

 Vieira (2001), testou a eficiência de três diferentes extratos foliares de broto 

de goiabeira extraídos com n-hexano, acetona e etanol  nas atividades 

antibacterianas e estes mostraram-se eficientes e apresentaram efeito inibitório no 

crescimento das linhagens bacterianas testadas e sucesso no tratamento de diarreia 

causada por estas, que tornou-se viável também devido ao rápido efeito de cura  e 

a facilidade de ser obtido, o que baixa os custos ao consumidor.  
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Entre as espécies de interesse medicinal, encontra-se a Moringa oleífera Lam, 

considerada um dos vegetais mais ricos em vitaminas e sais minerais. (COLOMBO, 

2012, apud, JESUS, 2013). Pertencente à família Moringaceae, da ordem 

Papaverales, M. oleifera é considerada uma hortaliça arbórea de pequeno porte e 

duradoura. A planta tem seu crescimento rápido que pode atingir até 12 metros de 

comprimento, possui caule estreito, casca espessa de cortiça esbranquiçada, longas 

vagens, frutos secos com sementes aladas, folhas pequenas que realizam suas 

trocas anuais e flores brancas ou creme perfumadas e sua copa aberta em forma de 

sombrinha (SHCHWARTZ, 2000, apud, GUALBERTO, 2014). Recebe esse nome 

devido ao seu alto teor de óleo, e segundo Faria (1991), no Brasil, é conhecida por 

Acácia-Branca, Lírio-Branco, Árvore-Rabanete-de-Cavalo, Quiabo-de-Quina, entre 

outros nomes, dependendo da região que ela se encontra.  

A M. oleifera tem sido objeto de estudo devido ao conhecimento popular das 

suas várias propriedades. Porém, com pouco estudo científico a respeito. A planta 

tem longa história de uso e vários efeitos biológicos, que revela o alto teor de 

carboidratos, proteínas e lipídeos, sendo ácido oleico e ácido graxo mais presentes. 

Foram identificados também alguns componentes químicos no óleo da planta como; 

fitol, timol, octadecano, ácido hexadecanoíco, docosano, tetracosano, 4-hidroxifenil-

acetonitrila (GUALBERTO, 2014).  Há também na literatura relato de compostos 

bioativos presentes na M. oleífera com grande potencial para uso medicinal, tais 

como taninos, alcaloídes, quininos, saponinas, flavonoídes, polifenóis, terpenóides, 

quercetina, kaempferol e gypenoside (SOMSAK, 2016).  

O aproveitamento da planta é algo bem interessante pois possui várias 

utilidades como; propriedade floculantes e coagulantes, purificação da água, 

alimentação, indústria de cosméticos, produção de biodiesel, usos medicinais em 

que alguns estudos demonstraram sua eficiência em dezenas de propriedades, (anti-

diarréica, anti-inflamatória, anti-microbiana, anti-espasmódica, anti-diabética, 

diurética, vermífuga, ação anti-tumoral, anti-pirética, antie-pilética, hepatoprotetera, 

estimulante cardíaco e circulatório, antioxidante), contribuem para atividade 

antipalúdica, entre outros. Mas como os estudos são recentes em sua maior parte a 

planta é utilizada como suplemento na dieta humana (COLOMBO, 2012, apud, 

JESUS, 2013). 
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A fim de conhecer melhor os componentes orgânicos da M. oleifera, Lei Wang 

et al (2016), estudaram os componentes proteicos e peptídicos de quatro diferentes 

tecidos e encontraram 202 proteínas no total, em que somente 5 se repetiam em 

todas as partes da planta: folha, raiz, caule e casca. Mesmo assim, não foram 

identificados todos os componentes proteicos. A maioria que foi identificada possui 

atividade catalítica, funciona como complexo molecular, tem atividade de ligação, 

participa do processo celular, processo metabólico, atividade molecular estrutural, 

funciona como citoesqueleto e está envolvida no sistema imunológico. Só na folha 

foram reconhecidas 50 proteínas de 101 encontradas (WANG, 2016). Foi identificado 

também que a planta possui substâncias bactericidas como pterigospermiana, 

moringina e os glicoídeos 4- (α-L-ramnosiloxi) -benzilisotiocianato e 4- (α-L-

ramnosiloxi) –fenilacetonitrilo e assim, verificou-se que tende a ser mais eficiente 

contra microrganismos gram-positivas, que possuem a parede celular que não barra 

substâncias permitindo, desta forma, a ação destes compostos (VIEIRA, 2010). 

           Um outro estudo feito por Jung (2015), demonstrou a eficácia de M. oleifera 

no tratamento de vários tipos de cânceres, como o câncer de pulmão, câncer de 

mama e câncer de pele, com preparação dos compostos bioativos polares e não 

polares obtidos a partir de extração com água, que garantiu uma facilidade na 

absorção no corpo e possibilidade de utilização oral o qual mostrou sucesso no 

tratamento. 

Esse tipo de extração pode alternar os resultados da bioatividade da proteína 

por estar relacionado a estrutura química das substâncias ativas (VIEIRA. 2010, 

apud, LIMA). 

Embora a importância das plantas medicinais e as atividades de compostos 

hidro e lipossolúveis já terem sido analisadas, nada foi observado quanto ao extrato 

proteico contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, visto as diferenças com 

respeito as técnicas utilizadas, que podem resultar em diferentes dados de difícil 

comparação entre pesquisas. Dentre essas técnicas destacam-se os métodos de 

extração que podem ter maior rendimento e revelar um perfil maior de proteínas que 

influencia nas atividades antibacterianas. O presente estudo visa testar a eficiência 

de extratos proteicos obtidos por dois diferentes métodos de extração das folhas “in 

natura” da planta Moringa oleifera na atividade bactericida ou bacteriostática em 

bactérias gram-positivas e gram-negativas. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Material Vegetal, preparo, métodos de extração e quantificação. 

 O procedimento experimental, tampões de extração utilizados e condutas 

laboratoriais foram planejados e desenvolvidos de acordo com Silva e Souza (2009) 

e Riffel et al., (2012), acrescidos de modificações. Os ensaios foram todos realizados 

em triplicada. 

O material vegetal foi gentilmente cedido por Elizabete Lopes da cidade de 

Ourinhos – SP. As folhas foram previamente lavadas em solução de hipoclorito de 

sódio 1% e secas em estufa. Após a secagem as folhas foram pulverizadas em um 

béquer na presença de nitrogênio líquido armazenadas em congelador a -20°C. 

Foram utilizados dois métodos de extração de peptídeos: Método 

Sacarose/TCA/acetona  (Tris-HCl 40mM; Sacarose 250mM; ácido etilenodiamino 

tetra-acético (EDTA) 10mM; fluoreto de fenilmetilsulfonila (PMSF) 1mM e β-

mercaptoetanol 2%) e Método Glicerol/TCA/acetona: Tris-HCl 50mM; Glicerol 5%; 

KCl 100mM; Triton 4%; PMSF 2mM; β-mercaptoetanol 2%). 

 Do material pulverizado, foi transferido 1g de massa para dois tubos de micro 

centrífuga de 50mL e em cada tubo foi adicionado 10mL do tampão de extração 

correspondente ao método e agitados levemente em banho de gelo por 2 horas. Em 

seguida o material foi centrifugado a 12.000 rpm por 15 minutos e os sobrenadantes 

transferidos para outros tubos contendo mais 10mL de tampão de extração e 

repetido o procedimento. Os sobrenadantes foram transferidos novamente para 

novos tubos e adicionado 10mL da solução de 10% ácido tricloroacético (TCA) em 

acetona e incubado em refrigerador a -20°C por 24 horas. Passado o período de 

incubação, os materiais foram centrifugados e lavados três vezes com a solução de 

TCA/acetona e uma vez com etanol 80%. Os precipitados resultantes foram 

mantidos em capela de exaustão até a secagem e armazenados a -20°C. 

  Os precipitados foram resuspendidos em 1 mL de tampão TRIS 10mM e 

seguidos para quantificação, em que utilizou-se o método de Bradford (BRADFORD, 

1976.) 
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Ensaio de susceptibilidade bacteriana em meio líquido pelo método de micro-diluição 

em caldo. 

Os ensaios realizados em triplicada e seguem as normas determinadas pelo 

NCCLS/CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) e Resolução RE nº 899, 

de 29 de maio de 2003 que visa a publicação do "Guia para validação de métodos 

analíticos e bioanalíticos" emitido pela ANVISA - Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. Os materiais utilizados nos procedimentos foram todos esterilizados em 

autoclave e a manipulação dos organismos realizadas em cabine de fluxo laminar. 

As linhagens bacterianas utilizadas foram Staphylococcus aureus NEWP 0023, 

Streptococcus pyogenes NEWP 0015, Staphylococcus epidermidis NEWP 0128, e 

Escherichia coli NEWP 0022, adquiridas da empresa NEWPROV®. 

 Para a realização do inoculo bacteriano, as bactérias mantidas em meio 

criogênico (80% de bactérias crescidas em caldo Mueller Hinton + 20% glicerol) 

foram semeadas em placas de petri contendo meio ágar Mueller Hinton e mantidas 

em estufa bacteriológica a 37°C por aproximadamente 12 horas. Após o crescimento 

foram coletadas 5 colônias isoladas de cada cepa com alça de platina e semeada 

em tubos de ensaio contendo 5mL de caldo Muller Hinton e incubadas a 37ºC e 

estufa bacteriológica por aproximadamente 12 horas.  Após o crescimento foi retirado 

1mL de cada tubo e feita a leitura em espectrofotômetro no comprimento de onda 

625nm e acertado os inoculos através de diluições de modo a ficarem de acordo com 

o padrão de turbidez McFarland cuja absorbância varia entre 0,08 e 0,1, contendo 

uma suspensão de aproximadamente 1 X 108 UFC/mL.  Acertada então a suspensão 

bacteriana, esta foi então diluída 1:10 com solução salina 0,9%, que resultou em uma 

diluição de 107 UFC/mL, de modo que esta suspensão, quando inoculada aos 100μL 

de meio contido na placa, resulte em uma concentração final de bactérias de 

aproximadamente 5 x 105 UFC/mL (ou 5 x 104 UFC/poço, no método de micro 

diluição). 

Das amostras de proteínas totais brutas obtidas dos dois métodos de 

extração, foram preparadas diluições seriadas de 1:10, 1:100 e 1:1000 em caldo 

Muller Hinton em que obteve-se 1mL que resultou nas concentrações de 140, 14 e 

1,4 µg/mL para o tampão Sacarose/TCA/Acetona e 100, 10 e 1 µg/mL de proteínas 

totais extraídas pelo tampão Glicerol/TCA/Acetona. O controle negativo antibiótico 

foi feito com o antibiótico ampicilina (amp) a concentração de 10mg/mL, também em 
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Caldo Muller Hinton. Após o preparo, foram distribuídos em microplaca de 96 poços, 

da seguinte maneira; controle negativo meio de cultura – 100µL, controle negativo 

antibiótico, controle positivo meio de cultura e soluções padrão de proteínas totais – 

95µL e adicionados 5µL de bactérias padronizadas nos controles (exceto negativo 

meio de cultura) e soluções padrão de proteínas totais. O volume de reação final foi 

programado para conter 100µL em cada poço. As placas foram incubadas a 37ºC  

por  12 horas e após este período foi medida a absorbância em um leitor de 

microplacas da Termo Plate em comprimento de onda de 625nm e interpretado os 

resultados. 

   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os métodos de extração de proteínas totais empregados para em M. oleifera 

revelaram diferenças significativas. O tampão sacarose obteve rendimento de 1,4 

mg/mL contra 1 mg/mL obtido pelo tampão glicerol de proteínas totais brutas. As 

plantas possuem uma composição rígida em sua parede celular e a presença de 

compostos fenólicos que dificultam a extração de proteínas (HERBERT, 1999). 

Os tampões utilizados contêm em sua composição componentes como 

sacarose, glicerol e detergentes como Triton que favorecem melhor ruptura da 

membrana celular e solubilização das proteínas (CHINNASAMY; RAMPITSCH, 

2006; VÂLCU; SCHLINK, 2006; WEISS; GÖRG, 2008). Neste caso, o tampão de 

extração que obteve maior êxito em extrair e solubilizar as proteínas totais das folhas 

de M. oleifera foi aquele em que foi empregado sacarose.  

Ambos os métodos utilizam o TCA/acetona como método de precipitação das 

proteínas extraídas. Este método é muito empregado devido à rápida obtenção de 

proteínas, quando comparados com outros métodos que utilizam fenol/SDS e ureia, 

pois estes necessitam de passos adicionais como diálise para remover estes 

compostos, o que torna o processo mais demorado, porem estes podem obter um 

maior rendimento proteico quando comparado com TCA/acetona. 

Silva e Souza (2009), testaram também a eficiência de diversos tampões na 

extração de proteínas totais das raízes e folhas de Piper tuberculatum (SILVA, 2009), 

e demonstraram que os melhores tampões empregados na extração foram aqueles 

contendo sacarose e glicerol, em que o glicerol apresentou maior rendimento em 
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extração (3256 µg/mL) quando comparado com sacarose (2200 µg/mL), o que no 

nosso caso, os resultados são inversos. 

No ensaio de susceptibilidade bacteriana em meio líquido foram empregados 

os extratos de proteínas totais brutos, sem qualquer purificação do material. 

Observa-se que ambos os extratos com suas respectivas diluições e concentrações 

(figura 1) apresentaram atividade de inibição do crescimento das diferentes bactérias 

empregas em torno de 30 a 50%.  

A figura mostra que no período de incubação, as proteínas totais reduziram 

uma média considerável de 30% do crescimento bacteriano quando comparado ao 

controle de crescimento negativo.  

 O extrato proteico obtido pelo método de extração Glicerol/TCA/acetona 

conseguiu inibir o crescimento de duas bactérias, S. epidermidis e E. coli. Ainda 

demonstrou-se mais eficiente para E. coli e chegou a inibir aproximadamente 55% 

do seu crescimento. Por outro lado o extrato obtido pelo método 

Sacarose/TCA/Acetona conseguiu inibir de 30 a 40% o crescimento de S. 

epidermidis. Essa diferença nos resultados, nos levam a sugerir que podem haver 

diferenças no perfil proteico de ambos os extratos, o que pode ter dado maior poder 

de alvo e inibição dos patógenos pelo método Glicerol/TCA/Acetona. 

Observa-se também que, para ambos os extratos, as proteínas totais de M. 

oleifera foram mais eficientes contra o S. epidermidis. 
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Figura 1. Inibição do crescimento bacteriano pelo extrato de proteínas totais de Moringa oleifera, 
obtidos pelos métodos Sacarose/TCA/Acetona e Glicerol/TCA/Acetona. Positivo: meio 
de cultura e bactérias. Amp: meio de cultura contendo o antibiótico ampicilina (10mg/mL) 
e bactérias. Sacarose/TCA/Acetona e Glicerol/TCA/Acetona: extratos proteicos obtidos 
por estes métodos em três concentrações diferentes em µg/mL mais bactérias. 

 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados aqui apresentados permitem concluir que, para M. oleifera, o 

melhor método de extração de proteínas totais é o método Sacarose/TCA/Acetona. 

E apesar deste método obter um melhor rendimento, o método Glicerol/TCA/Acetona 

foi o que obteve melhores resultados tanto na inibição do crescimento, quanto ao 

número de patógenos alvos, que pode apresentar diferença no perfil proteico de 

ambos os extratos. 

As folhas de Moringa oleifera, possuem proteínas ou peptídeos que 

apresentam ação antimicrobiana e podem ser considerados um bom ponto de partida 

para o desenvolvimento ou obtenção de novas classes de antimicrobianos.  
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