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RESUMO
As lipases são enzimas que catalisam reações químicas, tendo como substratos naturais os triglicerídeos. As de origem
vegetal são mais vantajosas devido a sua fácil obtenção de fontes naturais renováveis, como a Moringa oleífera, que
possui uma composição rica em proteínas e lipídeos, tornando-a uma potencial fonte de lipase. Diante do exposto, o
trabalho teve como objetivo avaliar a atividade lipolítica da lipase extraída de sementes de Moringa oleífera com relação
ao tempo de extração e ao pH ótimo. Para avaliar o tempo, obteve-se o extrato bruto a partir de sementes trituradas em
tampão de fosfato de sódio (100mM, pH 7,0) utilizando a proporção 4,5 (v/m), mantidas a 25 °C e 250 rpm, durante 0, 3,
6 , 9, 12, 15 horas. A atividade lipolítica foi avaliada com a adição de 1 mL do extrato bruto em uma emulsão de tampão
fosfato de sódio ( 100mM, pH 7,0), contendo 5% de goma arábica e 5% de azeite de oliva, mantida sob agitação durante
30 min. a 37 °C e 130 rpm, sendo posteriormente titulada. Para a avaliação da influência do pH, variou-se o pH da
emulsão de 4,0  a 8,0.  Também foi  medida a produtividade da semente.  Uma unidade de atividade (U)  equivale à
quantidade de enzima que libera 1 μmol de ácido graxo por minuto. O tempo ótimo obtido foi de 15 horas, enquanto o
melhor pH encontrado foi 4. Nele, mediu-se uma atividade de 0,11 U/mg, mostrando que a Moringa oleifera pode ser
uma potencial fonte desta enzima.

PALAVRAS-CHAVE: Catalisador; Atividade lipolítica; Extrato enzimático.

1 INTRODUÇÃO

Em muitas indústrias, as reações químicas necessárias para as transformações de óleos e
gorduras  naturais  são  realizadas  com  a  ação  de  catalizadores  específicos,  que  normalmente
necessitam de  altas  temperaturas  e  pressões  para  ocorrer.  Tais  métodos  envolvem alto  gasto
energético na planta, e são desvantajosos frente à utilização de enzimas como catalizadores de
reação, que atuam em temperatura ambiente com elevada seletividade (AVELAR et al., 2013). 

As lipases são enzimas que se adequam à situação descrita, e podem ter fontes animais,
vegetais e microbianas. Dentre estas, as fontes vegetais são as mais vantajosas, devido ao fato de
serem renováveis, e de a lipase ser de fácil obtenção, já que pode ser encontrada em sementes,
caules, raízes e folhas, por exemplo (SANTO et al, 2013). Exemplos de potenciais fontes de lipase
são o arroz, a mamona e o trigo, e a cada dia mais plantas vêm sendo estudadas (VESCOVI, 2012). 

Nesse contexto, pelo fato de ser rica em proteínas e lipídeos, a  Moringa oleífera mostra-se
como  uma  potencial  fonte  de  lipase  (SANCHES-MACHADO  et  al.,  2015).   Tendo  como  nome
popular “moringa”, essa planta é originária do noroeste da Índia, e por adaptar-se bem a climas
tropicais foi introduzida no Brasil na década de 50 (YUSOFF et al., 2016). Por ser uma notável fonte
de vitaminas A, C e D, bem como cálcio e proteínas, foi empregada por diversas culturas para fins
medicinais, e a cada dia surgem novos artigos e pesquisas sobre seus benefícios (MAHMOOD, et al.
2010).

Dessa maneira, os objetivos do presente trabalho foram a avaliação da atividade lipolítica do
extrato bruto de lipase de moringa com relação ao tempo de extração e ao pH ótimo. Além disso,
com base nesses dados, foram analisadas as condições ótimas de extração. 

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1     PREPARO DO EXTRATO BRUTO ENZIMÁTICO

Para o preparo do extrato bruto enzimático, utilizou-se a metodologia de Liquat e Owusu
Apenten (2010) adaptada. As sementes de moringa foram descascadas e trituradas em um tampão
fosfato de sódio 100 mM pH 7,0 e mantidas a 25°C e 250 rpm, utilizando-se uma razão volume de
tampão/massa  de  semente  de  4,5  (v/m).  Acompanhou-se  sua  atividade  lipolítica  retirando-se
alíquotas do extrato bruto enzimático (10 mL) nos tempos de 0, 3, 6, 9, 12, 15 h. As amostras foram
filtradas em funil de Buchner para a determinação do melhor tempo de extração da semente integral.

2.2     DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE LIPOLÍTICA

Para determinar  a atividade lipolítica, foi  utilizada a metodologia descrita  por  Freire et  al.
(2013), na qual se adicionou uma emulsão contendo  5% de goma arábica, 5% de azeite de oliva em
uma solução de tampão fosfato de sódio  100 mM, pH 7,0, em erlenmeyers de 125 mL, 1 mL do
extrato bruto obtido pela metodologia descrita em 2.1. O sistema foi mantido sob agitação durante
30 min., a 37 °C e 130 rpm, sendo que findo esse período houve a adição de 10 mL de etanol 95%
com o intuito de paralisar a reação de hidrólise . Em seguida, titulou-se a mistura com solução de
NaOH 0,05 M previamente padronizada, até que o pH 11 fosse atingido. O branco foi preparado da
mesma maneira, porém a ele foi adicionado 1 mL de água destilada ao invés do extrato. 

A atividade lipolítica foi calculada com base da Equação (1), na qual Va é o volume da alíquota
de hidróxido de sódio utilizada na titulação da amostra,  Vb é o volume da alíquota utilizada na
titulação do branco, t é o tempo em minutos, M é a molaridade da solução de NaOH padronizada e E
é a quantidade de extrato utilizada no ensaio em mL.  

Atividade lipolítica=
(V a−V b ) .M .1000

t .E
(1)

Uma unidade de atividade lipolítica é a quantidade de enzima que libera 1 μmol de ácido
graxo por minuto sob as condições de 2.2. 

2.3      INFLUÊNCIA DO pH

O efeito do pH foi  medido a partir da variação do pH da emulsão descrita em 2.2 com a
utilização do extrato bruto obtido em pH 7,0. No preparo da nova emulsão, variou-se o pH de 4,0 a
8,0. Nesse caso, foi utilizada a temperatura de 37 °C e rotação de 130 rpm. 

2.4     PRODUTIVIDADE DA SEMENTE

Para avaliar o potencial de produção de lipase da semente de moringa, utiliza-se a medida de 
produtividade. Ela é dada pela Equação (2), na qual V é o volume total do extrato em mL e M é a 
massa de semente em gramas utilizada no processo. Sua unidade é U/g. 

Produtividade=
Atividade lipolítica .V

M
(2)

2.5      ANÁLISE DE DADOS
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Os  experimentos  foram  realizados  em  triplicatas  e  os  dados  coletados  foram
analisados  através  do  software  Statistica  8.0 (StatSoft,  EUA).  Além  disso,  para  a  medida  de
produtividade da semente, foi realizado o teste de Tuckey.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 1 mostra a curva obtida para os dados referentes ao tempo de extração da enzima
lipase. A partir dela é possível notar que o melhor tempo de extração para as condições descritas foi
de 15 horas, onde obteve-se a maior alividade lipolítica. Este tempo foi adotado como padrão para
as demais extrações e análises.
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Figura 1: Acompanhamento da atividade lipolítica da semente de moringa integral no período de 15h.

Para a influência do pH, por sua vez, os resultados obtidos encontram-se na Tabela 1. É
possível  observar,  a  partir  dela,  que o pH ótimo é o 4,0,  o  que mostra que a semente  possui
característica ácida. Além disso, nesse mesmo pH nota-se a maior produtividade da semente, de
19,05 U/mg.

Tabela 1: Atividade específica e produtividade para a semente integral com variação de pH.

pH
Atividade Específica

Semente Integral
(U/mg)

Produtividade
Semente Integral

(U/mg)
4 0,110ª 19,05ª
5 0,100ª,b 14,66b

6 0,058c 11,36c

7 0,098b 16,02b

8 0,096b 15,79b

* Letras iguais na mesma coluna indicam que não houve diferença estatística entre as médias (p>0,05).

Apesar  de  uma  grande  parte  das  sementes  serem  caracterizadas  por  um  pH  neutro
(ENUJIUGHA et al., 2004),  outras sementes, além das de moringa, possuem um pH ótimo ácido,
como  é  o  caso  das  sementes  de  Lupinus  luteus  L.  (pH 5,0)  e  Ricinus  communis  L. (pH 4,5),
descritas nos trabalhos de Borek et al. (2006) e Tüter (1998), respectivamente.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi possível realizar a extração de enzima lipase a partir de sementes de Moringa oleífera e
também avaliar  sua atividade lipolítica.  Também foi  possível  a  identificação do tempo ótimo de
extração como sendo 15 horas, e caracterização do extrato bruto quanto ao seu pH, para o qual o
valor ótimo encontrado foi 4,0. 
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