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RESUMO 
 

Moringa oleifera é conhecida por apresentar diversos efeitos benéficos à saúde, incluindo redução da 
hiperglicemia, que é associada a quadros de diabetes mellitus. A enzima α-amilase realiza a hidrólise de 
amido e glicogênio, liberando monossacarídeos que aumentam o nível da glicemia sanguínea. Assim, o 
objetivo deste trabalho foi obter extrato de folhas de Moringa, quantificando compostos fenólicos, 
flavonoides e o percentual de atividade antioxidante, bem como verificar se o extrato altera a cinética da α-
amilase, atuando como seu inibidor. O extrato das folhas de Moringa foi obtido utilizando etanol 70% e este 
foi posteriormente quantificado quanto ao teor dos compostos citados. Constatou-se que o extrato 
apresenta níveis significativos de compostos bioativos e promoveu aproximadamente 82 % de inibição do 
radical DPPH. A cinética enzimática revelou que o extrato de Moringa possui compostos que são potenciais 
inibidores da α-amilase e o gráfico de duplo-recíproco confirma a atividade inibitória do produto, 
caracterizado como um inibidor reversível do tipo misto. Desta forma, sugere-se que o extrato de Moringa, 
além de fornecer compostos com efeitos funcionais, como elevada atividade antioxidante, contém 
compostos que podem atuar como um complemento no controle da hiperglicemia, inibindo a α-amilase. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Compostos bioativos em Moringa; Extração hidroalcoólica de Moringa; Extrato de 
Moringa; Inibidor enzimático.  
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Formulações a base de plantas medicinais apresentam extenso histórico de 
utilização para prevenção e tratamento de inúmeras doenças. Nativa do norte da Índia, 
Moringa oleifera é relatada como fonte de vários nutrientes e compostos com diversas 
atividades funcionais (OKECHUKWU, et al. 2013). Inúmeros benefícios são atribuídos a 
esta planta, tais como atividade antioxidante, hepatoprotetora, anti-inflamatória, anti-
hipertensiva, além de ser associada à diminuição da hiperglicemia, possuindo efeito 
antidiabético (FARID & HEGAZY, 2019). No entanto, recentemente a ANVISA proibiu em 
todo território nacional a fabricação, importação, comercialização, propaganda e 
distribuição de todos os alimentos que contenham Moringa oleifera, além de quaisquer 
formas de apresentação da planta in natura. O motivo da resolução se deve à falta de 
avaliação e comprovação tanto da segurança do uso da Moringa quanto das alegações 
terapêuticas a ela atribuídas, assim, mais estudos devem ser realizados para comprovar 
seus benefícios e avaliar seus riscos (ANVISA, 2019).  

Diabetes mellitus está entre as doenças crônicas mais comuns e, a longo prazo, a 
hiperglicemia pode ocasionar complicações como retinopatia, nefropatia, neuropatia, além 
de problemas cardiovasculares, diminuindo a qualidade de vida do paciente. Os agentes 
terapêuticos utilizados para o tratamento da diabetes incluem a insulina e medicamentos 
orais, dentre os quais grande parte apresenta efeitos colaterais. A fitoterapia é 
considerada uma das áreas mais importantes para a complementação da medicina 
tradicional, evitando efeitos colaterais indesejados (HAWASH, et al. 2019). 

A α-amilase, endoenzima produzida pela saliva e suco pancreático, participa da 
hidrólise do amido e glicogênio, produzindo os monossacarídeos glicose e maltose, 
aumentando o nível de açúcar no sangue.  Inibidores desta enzima são utilizados a fim de 
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reduzir a absorção de glicose pelo organismo (HAWASH, et al. 2019). Com o intuito de 
verificar a ocorrência de inibição da α-amilase, bem como a presença de compostos 
bioativos no extrato de Moringa, este trabalho teve como objetivo obter extrato 
hidroalcoólico a partir das folhas da planta e avaliar a cinética enzimática na ausência e 
presença deste extrato, além de quantificar os teores de compostos fenólicos, flavonoides 
e atividade antioxidante do produto obtido com a extração.  

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Folhas de Moringa, fornecidas por produtor rural da região de Maringá, Paraná, 
Brasil, foram separadas do caule, secas ao sol por dois dias e acondicionadas em saco 
de polietileno até uso posterior. O extrato foi obtido com etanol 70%, segundo 
metodologia de Martins, et al. (2016), com modificações. Uma amostra de 25,0 g de 
folhas secas foram colocadas em erlenmeyer com 450 mL de solução de etanol e água 
(7:3 v/v) e submetidas a agitação em shaker por sete horas a 200 RPM. Filtrou-se o 
extrato e adicionou-se mais 300 mL do solvente. O extrato resultante foi seco em 
evaporador rotatório (Büchi brand) e o pó resultante foi armazenado em dessecador até a 
realização de análises. 

Determinou-se o teor de compostos fenólicos totais do extrato seco (0,2 mg/mL), 
seguindo metodologia de Singleton et al. (1999), com resultados expressos em µg de 
equivalente de Trolox por g de amostra. O teor de flavonoides foi quantificado de acordo 
com Jia et al. (1999), com concentração do extrato de 1,0 g/mL. Os dados foram 
expressos em µg de equivalente de quercetina por g de amostra. A atividade antioxidante 
do extrato (1,0 mg/mL) foi determinada pela capacidade de eliminar radicais DPPH pelo 
método de Blois (1958). Os resultados foram expressos em porcentagens de inibição dos 
radicais livres pela amostra (%). Os dados foram submetidos à análise estatística e os 
resultados foram expressos como a média das duplicatas ± erro padrão da média, e 
submetidos à análise de variância (ANOVA), seguida por teste de Tukey com nível de 
significância estabelecido em 5 %. 

O potencial antidiabético do extrato de Moringa foi avaliado pela inibição da enzima 
α-amilase pancreática (WANG; ZHAO, 2019). O extrato foi dissolvido em tampão fosfato 
de sódio 0,02 M (pH 6,9). Adicionou-se 250 µL da amostra em 500 µL de solução de 
amido com diferentes concentrações (1,0 – 18,0 mg/mL). A mistura foi incubada a 37 ºC 
por cinco minutos. Após, adicionou-se 250 µL da enzima (2 U/mL) diluída em tampão 
fosfato de sódio. As amostras foram incubadas durante 10 minutos a 37 ºC e, em seguida, 
a reação foi interrompida com 250 µL do corante ácido 3,5-dinitro salicílico (DNS), 96 mM. 
Os tubos foram aquecidos em água fervente durante cinco minutos e, depois de 
resfriados, adicionou-se 2,5 mL de água destilada. A absorbância das amostras foi lida 
em 540 nm e a cinética enzimática foi calculada com base em uma curva padrão de 
maltose (0,5 – 10,0 mg/mL). 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

O processo de extração com etanol 70% resultou em 8,8 g de extrato, obtidos a 
partir de 25,0 g de folhas (rendimento igual a 35,2%). Utilizando etanol absoluto em 
processo de maceração por 48 horas, Okechukwu, et al. (2013) obtiveram rendimento de 
17,85%. O presente trabalho, realizado em menor tempo de extração, apresentou 
aproximadamente o dobro de rendimento, sendo uma metodologia mais eficiente.   

Compostos fenólicos possuem importante papel na diminuição da oxidação lipídica, 
conservando a qualidade do alimento e reduzindo o risco de desenvolvimento de certas 
patologias. Dentre os fenólicos, destacam-se os flavonoides, que podem atuar como 
modificadores da resposta biologia, possuindo propriedades antimicrobianas, antialérgica 
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e anti-inflamatória (OKECHUKWU, et al. 2013). O conteúdo de flavonoides encontrado no 
extrato de Moringa foi de 150,95 ± 2,29 µg de equivalente de quercetina por g de extrato. 
Em estudo realizado com capim-limão, Kieling e Prudencio (2018) obtiveram teor de 
compostos fenólicos de 72,72 µg de eq. de ácido gálico por mL de extrato aquoso de 
capim-limão, e 230,91 µg de eq. de ácido gálico por mL do óleo essencial da planta. 
Esses valores foram inferiores em relação ao encontrado no presente trabalho para o 
extrato hidroalcoólico de Moringa, que apresentou teor de compostos fenólicos igual a 
314,03 ± 17,09 (µg de equivalente de Trolox por g de produto). O extrato de Moringa 
também apresentou valor superior de atividade antioxidante, com 81,76% (± 1,36) de 
inibição do radical DPPH, enquanto o extrato aquoso de capim-limão inibiu 42,39% do 
radical. Assim, o presente trabalho obteve um extrato com altos níveis de compostos 
bioativos e elevada atividade antioxidante.  

A Figura 1 apresenta a cinética enzimática da enzima livre e na presença de 
extrato de Moringa pelo modelo de Michaelis-Menten, e o gráfico de Lineweaver-Burk 
(duplo-recíproco). 
 

 
Figura 1: Gráfico de Michaelis-Menten da cinética enzimática com e sem inibidor (A) e gráfico de 

Lineweaver-Burk (B) 

 
Através da Fig. 1 (A), observa-se que o extrato hidroalcoólico da planta promove 

excelente atividade inibitória da enzima α-amilase, com 84,69% de inibição na 
concentração de 10,0 mg/mL do substrato. O gráfico de Lineweaver-Burk da Fig. 1 (B) 
possibilita a determinação do tipo de inibidor da enzima, isto é, se a substância é um 
inibidor competitivo, incompetitivo ou misto. Analisando o gráfico, observa-se que a 
inibição é do tipo reversível, sendo o extrato de Moringa composto por substâncias que 
atuam como inibidor misto. Esta inibição é caracterizada pela ligação do inibidor a um sítio 
diferente do sítio ativo da enzima, podendo ligar-se tanto à enzima quanto ao complexo 
enzima-substrato, interferindo na atividade em ambos os casos. Com a presença deste 
inibidor, pode haver uma distorção na estrutura enzimática, fazendo com que o processo 
catalítico seja ineficiente. A mudança na intercepção dos eixos revela que ocorrem 
mudanças tanto em Vmáx quanto em Km (NELSON & COX, 2014). A enzima na ausência 
de extrato apresentou Vmáx igual a 0,97 µmol/min e Km de 5,08 mg/mL. Já a enzima com o 
extrato apresentou Vmáx igual a 0,23 µmol/min e Km de 12,13 mg/mL, confirmando que o 
extrato provoca redução na velocidade enzimática e aumento da concentração de 
substrato necessária para atingir metade da velocidade máxima. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O extrato de folhas de Moringa obtido com etanol 70% apresenta teores 
significativos de compostos fenólicos e flavonoides, além de elevada atividade 
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antioxidante. Verificou-se que a enzima α-amilase teve sua atividade altamente inibida por 
um dos compostos presente no extrato, ou pelo sinergismo entre algumas substâncias. A 
inibição foi reversível, sendo o inibidor do tipo misto. Propõe-se que o extrato de folhas de 
Moringa possui potencial uso como complemento no controle da hiperglicemia, mas são 
necessárias mais análises a fim de comprovar qual composto presente no extrato atua 
como inibidor da enzima. 
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