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RESUMO 

 

O resíduo (torta) obtido após a extração de óleo das sementes de pinhão-manso (Jatropha 

curcas) para a produção de biodiesel é tóxico. Apesar dos entraves relacionados à sua 

utilização na alimentação animal, existem evidências de que esse resíduo tem grande 

potencial de utilização biotecnológica graças ao arsenal de moléculas que o constitui. Assim, 

o presente trabalho teve como foco a purificação e caracterização de um inibidor de tripsina 

da torta de pinhão-manso, vislumbrando um maior aproveitamento desse resíduo. A análise da 

composição centesimal revelou ser a torta de pinhão-manso composta principalmente por 

proteínas (37,21%), fibras (34,26%) e lipídios (19,16%). O extrato bruto obtido a partir da 

torta sob condição alcalina (tampão borato de sódio 100 mM, pH 10,0) mostrou a presença de 

lectina (319,76 UH/gF), inibidor de papaína (1.287,38 UI/gF), protease (2,69 UA/gF) e, 

principalmente, de inibidor de tripsina (1.649,7 UI/gF). O inibidor de tripsina, denominado 

JcTI, foi purificado do extrato bruto por fracionamento com ácido tricloroacético (2,5%) 

seguido de cromatografias de afinidade (tripsina-sepharose-4B) e de exclusão molecular 

(sephacryl S-200). JcTI é uma glicoproteína (6,4% de carboidratos) com massa molecular na 

faixa de 20-21 kDa, pI de 6,6, sequência NH2-terminal 

(VRDICKKEAERQDLSSCENYITQRRGY) exibindo similaridade em torno de 60% com 

albuminas vegetais e altamente estável ao calor, salinidade e pH. JcTI (500 µg/mL) retardou o 

crescimento de vários fungos fitopatogênicos de importância agrícola, incluindo 

Colletotrichum gloeosporioides, Colletotrichum lindemuthianum, Fusarium oxysporum e  

Fusarium solani. Esse inibidor também mostrou atividade antibacteriana frente a bactérias 

patogênicas ao homem, tais como Bacillus subtilis, Salmonella choleraesuis e Staphylococcus 

aureus, com concentração inibitória mínima inferior a 5 µg/mL. Os resultados obtidos 

demonstram o potencial do JcTI para aplicação biotecnológica como uma nova proteína de 

defesa contra fungos fitopatogênicos e bactérias patogênicas ao homem. 

Palavras-chave: Jatropha curcas, torta de pinhão-manso, inibidor de tripsina, atividades 

antimicrobiana. 



 

ABSTRACT 

 

The residue (cake) obtained after the extraction of oil from jatropha (Jatropha curcas) seeds 

for biodiesel production is toxic. Despite of the obstacles related to its use in the animal feed, 

there are evidences that this residue has great potential for biotechnology applications due to 

its arsenal of molecules. Thus, the present study aimed to purify and characterize a trypsin 

inhibitor from jatropha cake, in order to make a better use of this residue. The centesimal 

composition analysis showed to be the jatropha cake mainly composed of proteins (37.21%), 

fiber (34.26%) and lipids (19.16%). The crude extract obtained from the jatropha cake under 

alkaline condition (100 mM sodium borate buffer, pH 10.0) showed the presence of lectin 

(319.76 HU/gF), papain inhibitor (1,287.38 IU/gF), protease (2.69 AU/gF) and, especially, 

trypsin inhibitor (1,649.7 IU/gF). The trypsin inhibitor, named JcTI, was purified by 

fractionation of the crude extract with trichloroacetic acid (2.5%) followed by affinity 

chromatography (trypsin-sepharose-4B) and molecular exclusion (sephacryl S-200). JcTI is a 

glycoprotein (6.4% carbohydrates) with molecular mass in the range of 20-21 kDa, pI of 6.6, 

NH2-terminal sequence (VRDICKKEAERQDLSSCENYITQRRGY) showing identity around 

60% with plant albumins and highly stable to heat, pH and salinity. JcTI (500 µg/mL) slowed 

the growth of important phytopthogenic fungi, including Colletotrichum gloeosporioides, 

Colletotrichum lindemuthianum, Fusarium oxysporum and Fusarium solani. This inhibitor 

also presented antibacterial activity against human pathogenic bacteria such as Bacillus 

subtilis, Salmonella choleraesuis and Staphylococcus aureus, with minimum inhibitory 

concentration less than 5 µg/mL. The results demonstrate the potential of JcTI for 

biotechnological application as a new defense protein against phytopthogenic fungi and 

human pathogenic bacteria. 

Key words: Jatropha curcas, Jatropha cake, trypsin inhibitor, antimicrobial activity. 
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1.1. Caracterização do problema 

 

A busca por novas fontes de energias renováveis em substituição aos 

combustíveis fósseis, fonte não renovável de energia, poluente e causadora de desequilíbrios 

ambientais, tem sido crescente nos últimos anos (NOGUEIRA, 2010). Dentro desse cenário, 

os biocombustíveis obtidos a partir de óleos vegetais surgem como uma alternativa 

promissora, capaz de contribuir para a redução da emissão dos gases causadores do efeito 

estufa (ACHTEN et al., 2008; NOGUEIRA, 2010). Mesmo existindo dúvidas e restrições 

com relação ao impacto associado aos biocombustíveis, é crescente o interesse global na sua 

produção, havendo uma previsão de que até 2030 eles cheguem a 7% do combustível total 

utilizado nas rodovias (NOGUEIRA, 2010).  

No Brasil, o óleo diesel é um dos produtos do petróleo mais consumido. Ele é 

essencial para o transporte público do país, representando cerca de 50% da energia total 

consumida nesse setor e quase 98% se considerado apenas veículos como caminhões, tratores 

e ônibus (MME, 2010). Isso levou a criação do Programa Nacional de Produção e Uso de 

Biodiesel, lançado de acordo com a Lei 11.097/2005 em janeiro de 2005, que estabeleceu a 

obrigatoriedade da adição de um percentual mínimo de 5% de biodiesel ao óleo diesel 

comercializado ao consumidor, objetivo este que foi atingido em janeiro de 2010 (ANP, 

2010).  

A produção de biodiesel no Brasil corresponde às necessidades nacionais, sendo 

produzido, principalmente, a partir do óleo de soja (80,62%), óleo de algodão (3,56%) e de 

algumas outras fontes minoritárias, tais como óleo de girassol, óleos de fritura, etc (ANP, 

2010). Todavia, outras espécies vegetais podem e são utilizadas para tal finalidade, incluindo 

a mamona (Ricinus communis) e o pinhão-manso (Jatropha curcas) (ACHTEN et al., 2008; 

DEVAPPA; MAKKAR; BECKER, 2010a).  

As amêndoas das sementes de pinhão-manso apresentam um teor de lipídio em 

torno de 50% (MAKKAR et al., 1997). Além disso, o óleo extraído mostra todas as 

características necessárias para ser transformado em biodiesel, aliadas ao fato de que é 

considerado não comestível, portanto, isento de processo competitivo vinculado à produção 

de alimentos, a exemplo da soja (MAKKAR et al., 1997; ARRUDA et al., 2004; 

SATURNINO et al., 2005; DEVAPPA; MAKKAR; BECKER, 2010b). Outra vantagem da 

produção de biodiesel a partir do pinhão-manso é que essa espécie de planta possui grande 

adaptabilidade a diferentes situações ambientais e edafoclimáticas, inclusive às condições 
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adversas do solo, seca e alta pluviosidade (DEVAPPA; MAKKAR; BECKER, 2010a). Isto 

facilita o cultivo e garante a sua alta produtividade e, consequentemente, de óleo. 

O óleo extraído das sementes de pinhão-manso, como mencionado anteriormente, 

não é comestível. Este fato é decorrente, particularmente, do alto teor de diterpenos, como os 

ésteres de forbol, que causam uma série de transtornos alimentares e até a morte dos 

organismos que os ingere.  O resíduo (torta) gerado após a extração do óleo também é tóxico, 

exigindo cuidados para o seu descarte (BELEWU; AKANDE, 2010). Todavia, chama a 

atenção o alto teor de proteínas existente nessa torta. Existem, inclusive, diversos trabalhos 

focados no desenvolvimento de métodos de detoxificação da torta a fim de torná-la útil na 

alimentação animal. Porém, esses métodos nem sempre são efetivos ou viáveis 

economicamente (DEVAPPA; MAKKAR; BECKER, 2010a).  

A toxicidade da torta de pinhão-manso tem sido atribuída, com maior ênfase, aos 

ésteres de forbol, mas é sabido que esse material possui uma diversidade de moléculas 

bioativas com propriedades tóxicas e antinutricionais (MAKKAR; FRANCIS; BECKER, 

2008). Em relação às proteínas, uma proteína inativadora de ribossomos tipo I, a curcina, é 

encontrada na torta de pinhão-manso. Essa proteína apresenta um grande potencial de uso 

como agente quimioterapêutico para o tratamento de câncer (LIN; YAN; CHEN, 2003).  

Além da curcina, elevadas atividades hemaglutinante e inibitória de tripsina foram 

encontradas na torta de pinhão-manso (DEVAPPA; MAKKAR; BECKER, 2010a).  

Apesar dos entraves relacionados ao uso da torta de pinhão-manso na alimentação 

animal, existem evidências de que esse resíduo tem grande potencial de utilização 

biotecnológica graças ao arsenal de moléculas que o constitui. Diversas substâncias isoladas 

de plantas são utilizadas na agricultura para tornar as plantas mais resistentes a pragas, 

patógenos e às condições de estresses abióticos, o que têm proporcionado o aumento da 

produtividade de muitas culturas (McDOWELL; WOFFENDEN, 2003).  

Os inibidores proteases, como os de tripsina, são exemplos de proteínas que, há 

bastante tempo, vêm sendo estudados sob o ponto de vista biotecnológico. Isto é devido ao 

envolvimento dessas moléculas no mecanismo de defesa da planta, visto que são induzidas 

em situações de estresse e apresentam atividade tóxica para várias espécies de insetos, fungos 

e bactérias fitopatogênicos (BROCK et al., 1977; KIM et al., 2005; YANG; SUGIO; WHITE 

2006; KIM et al., 2006; GATEHOUSE, 2011). O desenvolvimento de plantas transgênicas 

expressando genes de outras plantas que codificam para inibidores de tripsina, por exemplo, 
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as tornaram mais resistentes ao ataque de insetos do que as plantas normais (BOUTER; 

GATEHOUSE; HILDER, 1989; JOHNSON et al., 1989; BI et al., 2006).  

A torta de pinhão-manso possui uma alta atividade inibitória de tripsina 

(MARTÍNEZ-HERRERA et al., 2006; ANNONGU; BELEWU; JOSEPH, 2010, BELEWU; 

AKANDE, 2010; DEVAPPA; MAKKAR; BECKER, 2010b). Porém, até o momento, não há 

relatos de nenhum inibidor de protease isolado a partir desse resíduo. Assim, a proposta do 

presente trabalho é o isolamento e caracterização bioquímica de um inibidor de tripsina a 

partir da torta de pinhão-manso, vislumbrando um maior aproveitamento desse resíduo, que 

parece ser uma boa fonte de biomoléculas com potencial de utilização no controle de pragas e 

patógenos.  
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1.2. Fundamentação teórica 

 

1.2.1. Aspectos biológicos e importância econômica do pinhão-manso (Jatropha curcas L.) 

 

O pinhão-manso é uma espécie arbustiva pertencente à família Euphorbiaceae, 

família a qual também pertence a mandioca, seringueira e mamona. É também conhecido 

como pinhão-do-paraguai, purgueira, pinha-de-purga, grão-de-maluco, pinhão-de-cerca, 

pinhão-bravo, dentre outras denominações. Acredita-se que seja uma planta nativa da 

América tropical, sendo encontrada desde o México até a Argentina, e nas Antilhas 

(ARRUDA et al., 2004; SATURNINO et al., 2005;  DRUMOND et al., 2007).  

Em relação às características fenotípicas, o pinhão-manso atinge em média de dois 

a três metros de altura, seu caule é esverdeado, cinzento e acastanhado, liso e macio, de lenho 

mole e medula desenvolvida, porém, pouco resistente. Tem frutos em cápsula ovoides com 

extremidades achatadas de 2,7 cm de comprimento e 2,0 cm de largura, em média. A semente 

é ovalada, com amêndoa rija revestida por uma película branca rica em óleo (PEIXOTO, 

1973) (FIGURA 1).  

O pinhão-manso é altamente adaptável às condições adversas sendo, inclusive, 

resistente a muitas pragas e patógenos (OPENSHAW, 2000; DEVAPPA; MAKKAR; 

BECKER, 2010a). É uma planta que se desenvolve bem em quase todos os tipos de solo e 

requer pouca irrigação (KUMAR et al., 2011). Seu plantio é empregado no controle de 

erosão, contensão de encostas e dunas, ao longo de canais, rodovias, ferrovias e cercas vivas 

(SATURNINO et al., 2005). Todavia, devido ao alto teor de lipídios das sementes, seu cultivo 

visa, principalmente, a extração de óleo para a produção de biodiesel e indústria de 

cosméticos (TEIXEIRA, 1987; MAKKAR et al., 1997).  

 Nos últimos anos, o pinhão-manso tem recebido a atenção de várias 

organizações de pesquisa, governantes, agências de desenvolvimento internacional e 

indústrias localizadas nas regiões tropicais e subtropicais devido à possibilidade, como 

mencionado anteriormente, de utilização de seu óleo na produção de biodiesel e no controle 

de erosão. No México, por exemplo, foi lançado pelo governo um programa chamado 

CONAFOR (Conselho Nacional de Florestas), que paga cerca de 570 US$ por hectare para 

fazendeiros que cultivam pinhão-manso com densidade populacional de 1660 plantas por 

hectare (HERRERA et al., 2010).  
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Figura 1 - Inflorescência (A), detalhes das flores feminina (B) e masculina (C), folha (D), 

sementes (E), frutos (F) e planta adulta de pinhão-manso (Jatropha curcas L.) cultivada no 

campus do Pici. 
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Na Índia, também existem políticas de incentivo ao cultivo do pinhão-manso, 

principalmente porque o óleo obtido dessa espécie é considerado não-comestível. A produção 

de óleo comestível nesse país é insuficiente e boa parte é adquirida de outros países, de modo 

que a produção interna de biodiesel a partir de óleos comestíveis se torna inviável (KUMAR; 

CHAUBE; JAIN, 2012). No Egito, o plantio de pinhão-manso tem crescido vertiginosamente. 

Em apenas dois anos, as áreas destinadas ao cultivo dessa espécie aumentaram cerca de sete 

vezes (ABOU-ARAB; ABU-SALEM, 2010).  

 Além do grande potencial de utilização já mencionado, o pinhão-manso 

poderia ainda ser utilizado na alimentação de ruminantes e animais monogástricos, pois suas 

sementes, e os resíduos gerados a partir da extração do óleo, são muito ricos em proteínas cuja 

composição de aminoácidos atende aos requerimentos nutricionais desses animais. Todavia, é 

sabido que vários genótipos de pinhão-manso apresentam toxicidade para animais, incluindo 

cabras (BELEWU; AKANDE, 2010; DEVAPPA; MAKKAR; BECKER, 2010b), aves 

(ANNONGU; BELEWU; JOSEPH, 2010), peixes (MAKKAR; BECKER, 1999), dentre 

outros organismos. Os sintomas comumente observados são diarreia, dores abdominais, 

vômito e/ou morte (DEVAPPA; MAKKAR; BECKER, 2010b). Vale ressaltar, que existem 

variedades consideradas não tóxicas, havendo políticas de incentivo ao seu plantio. 

 

1.2.2. Propriedades da torta (resíduo) do pinhão-manso 

 

As chamadas tortas são resíduos obtidos após a extração de óleo das sementes ou 

amêndoas, principalmente de espécies vegetais pertencentes ao grupo das oleaginosas, dentre 

as quais podem ser citadas a soja, o amendoim, mostarda e pinhão-manso. Esses resíduos 

podem ser classificados como comestíveis e não comestíveis. Aqueles chamados comestíveis 

apresentam alto valor nutricional, apresentando um percentual proteico que varia entre 15 e 

50%. Essa composição pode variar de acordo com a variedade, condição de crescimento e 

método de extração. Por apresentar um alto teor de proteínas, esse resíduo pode ser utilizado na 

alimentação animal, principalmente, de ruminantes. Aqueles chamados não comestíveis, 

incluindo a torta de mamona, por exemplo, devido à sua composição de nitrogênio (N), fósforo 

(P) e potássio (K), podem ser usados como fertilizantes orgânicos, ou, ainda, como 

bioprotetores de plantas contra nematoides de solo, insetos e outros parasitas, aumentando sua 

resistência à infecção (RAMACHANDRAN et al., 2006).  
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As tortas apresentam composição química variável, sendo essa composição objeto 

de estudo de vários pesquisadores. Na TABELA 1, está citada a concentração protéica de 

tortas de várias espécies vegetais. Embora, as tortas tenham como uma de suas principais 

utilização a nutrição de animais, elas também podem ter outras aplicações biotecnológicas, 

compreendendo: produção de enzimas, sendo utilizada como substrato; cultivo de cogumelos, 

como suplementação da palha de arroz; fabricação de antibióticos, pesticidas e outros 

bioquímicos ou, ainda, como fonte de energia na produção de biogás (RAMACHANDRAN et 

al., 2006).  

No caso do pinhão-manso, a torta é originada apenas da prensa das amêndoas, 

sendo as sementes previamente destegumentadas para a extração do óleo. Após esse processo, 

o óleo remanescente é extraído com auxílio de um solvente orgânico (FIGURA 2).  A torta de 

pinhão-manso tem alto valor nutricional, é constituída por, em média, 24% de proteínas, 

sendo os teores de aminoácidos essenciais, com exceção da lisina, mais altos do que os 

valores de referência da FAO/WHO para crianças de 3 a 5 anos (MAKKAR; FRANCIS; 

BECKER, 2008). Entretanto, as tentativas para utilizá-la na dieta animal não foram 

satisfatórias, tendo sido observado sintomatologias adversas, inclusive, em alguns casos, 

morte (GOONASEKERA et al., 1995; MAKKAR; BECKER, 1999; RAKSHIT et al., 2008; 

ANNONGU; BELEWU; JOSEPH, 2010; BELEWU; AKANDE, 2010; DEVAPPA; 

MAKKAR; BECKER, 2010b). 

 

1.2.3. Moléculas bioativas presentes nas sementes e torta de pinhão-manso 

 

Espécies de Jatropha têm se revelado como fontes de moléculas interessantes do 

ponto de vista científico e farmacológico. São, em geral, conhecidamente tóxicas e irritantes e 

seu óleo apresenta atividade purgativa devido à presença de ésteres diterpenos, como os 

ésteres de forbol. Tais compostos foram extraídos, isolados e caracterizados de várias espécies 

do gênero, dentre elas J. curcas (pinhão-manso) (ADOLF; OPFERKUCH; HECKER, 1984).  

Os ésteres de forbol são considerados as substâncias mais tóxicas presentes no 

pinhão-manso. Essas moléculas são indutoras da formação de tumores e estão envolvidas na 

resposta inflamatória (GOEL et al., 2007). Esses compostos são lipossolúveis, sendo 

extraídos em grande parte juntamente com o óleo (GONÇALVES; MENDONÇA; 

LAVIOLA, 2009). Genótipos de pinhão-manso encontrados no México foram considerados 

não tóxicos por mostrar ausência ou baixa concentração desses ésteres (PANIGRAHI et al.,  
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Tabela 1 - Percentual proteico de várias tortas de sementes ricas em óleo 

Torta Proteína (%) Referência 

Algodão 49,5 FRIESECKE, 1970 

Amendoim 29,0 THAVASI et al., 2007 

Coco 19,2 NALINI; MANJU; MENON, 2004 

Girassol 35,0 GENEAU et al., 2008 

Mamona 31,1 ANNONGU; JOSEPH, 2008 

Pinhão-manso 24,4 MAKKAR; FRANCIS; BECKER, 2008 

Soja 44,0 UZUN et al., 2006 
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Figura 2 - Processo de extração de óleo a partir de sementes de pinhão-manso e 

obtenção da torta.  
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1984; MAKKAR et al., 1997; DEVAPPA; MAKKAR; BECKER, 2010b). Assim, tem sido 

atribuida a denominação de “comestíveis” ou “não tóxicos” aos genótipos que apresentam 

baixos níveis de ésteres de forbol e de “não comestíveis” ou  “tóxicos”  àqueles  que  contêm  

altos teores desses compostos (HE et al., 2011). Vale ressaltar que os ésteres de forbol, 

diferentemente de outros compostos, não são inativados por processos de detoxificação 

convencionais, tais como o tratamento térmico (MAKKAR; FRANCIS; BECKER, 2008).  

Várias proteínas bioativas têm sido estudadas no pinhão-manso. A curcina, por 

exemplo, é uma proteína inativadora de ribossomos do tipo I, de massa molecular de 28,2 

KDa, que também tem sido apontada como responsável pelos efeitos tóxicos do pinhão-

manso (LI et al., 2010). Todavia, diferentemente dos ésteres de forbol, não existe uma relação 

direta entre o teor de curcina e a toxicidade do pinhão-manso (HE et al., 2011). A curcina tem 

sido utilizada em estudos contra o câncer na forma de imunoconjugados (DEVAPPA; 

MAKKAR; BECKER, 2010a).  

Outros compostos bioativos de origem protéica têm sido estudados como 

aquoporinas, glucanases e lipases, além de peptídeos cíclicos com potencial de uso 

farmacêutico, tais como jatrofidina (atividade antifúngica) e curcacidiclina (atividade 

antimalárica) (DEVAPPA; MAKKAR; BECKER, 2010a). Em adição, a farinha das sementes 

apresenta alta atividade hemaglutinante, passível de inativação pelo tratamento térmico 

(MARTÍNEZ-HERRERA et al., 2006). Em consonância com essa atividade detectada, já foi 

isolada uma hemaglutinina de extrato de sementes de pinhão-manso (CANO; HYLANDS, 

1989).  

Diversos trabalhos têm mostrado que as sementes de pinhão-manso apresentam 

alta atividade inibitória de tripsina (GOONASEKERA et al., 1995; MAKKAR; BECKER, 

1999; MARTÍNEZ-HERRERA et al., 2006; MAKKAR; FRANCIS; BECKER, 2008; 

RAKSHIT et al., 2008; ANNONGU; BELEWU; JOSEPH, 2010; BELEWU; AKANDE, 

2010; DEVAPPA; MAKKAR; BECKER, 2010b). Essas biomoléculas são apontadas como 

um dos principais fatores antinutricionais do pinhão-manso. Entretanto, apesar da alta 

atividade e do potencial biotecnológico que essas moléculas representam, não existem relatos 

de nenhum inibidor de tripsina isolado a partir de sementes de pinhão-manso.  

 

1.2.4. Inibidores de tripsina 
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Inibidores de proteases são proteínas ou peptídeos, presentes em todos os seres 

vivos, capazes de inibir a ação catalítica das enzimas através da formação de complexos 

estequiométricos com suas enzimas alvo, bloqueando ou alterando o sítio ativo da enzima 

(VALUEVA; MOSOLOV, 1999; OLIVEIRA et al., 2007; VOLPICELLA et al., 2011). Nos 

vegetais, eles são encontrados principalmente em sementes e tubérculos, mas também podem 

ser encontrados nas partes aéreas das plantas (MACEDO et al., 2006; WANG et al., 2008).  

A classificação dos inibidores de proteases pode ser baseada na especificidade e 

mecanismo de ação. De acordo com esses parâmetros, os inibidores podem ser classificados 

em serínicos, cisteínicos, aspárticos e de metalo-proteinases (RYAN,1990; RICHARDSON, 

1991). Dentre essas classes, os mais frequentemente encontrados e caracterizados são os 

inibidores de proteases serínicas (KOIWA et al., 1997). Estes podem ainda ser 

subclassificados, de acordo com suas propriedades estruturais, número e posição de pontes 

dissulfeto e sítios reativos, nas subfamílias: Kunitz; Bowman-Birk; Batata I; Batata II; 

Abóbora e Cereal (RICHARDSON, 1991; OLIVA et al., 2000). Dentre estas, as famílias de 

inibidores do tipo Kunitz e de Bowman-Birk são as mais estudadas (OLIVEIRA et al., 2007). 

Os inibidores pertencentes à subfamília Kunitz apresentam massa molecular 

variando de 18 e 26 kDa, envolvendo, em média, 180 resíduos de aminoácidos, dentre estes a 

cisteína, que podem formar pontes dissulfeto. Normalmente, apresentam um único sítio ativo 

(resíduo de arginina). Entretanto, há estudos relatando a presença de pelo menos dois sítios 

ativos em inibidores de tripsina, associados à capacidade de inibir proteases pertencentes à 

mesma classe ou de classes diferentes (RICHARDSON, 1991; MIGLIOLO et al., 2010). Por 

exemplo, o inibidor de tripsina do tipo Kunitz isolado de Adenanthera pavonina é capaz de 

inibir as enzimas tripsina e papaína, proteases serínica e cisteínica, respectivamente 

(MIGLIOLO et al., 2010). Já os inibidores do tipo Bowman-Birk possuem massa molecular 

variando de 8 a 10 kDa, apresentam uma única cadeia polipeptídica contendo dois sítios 

reativos e 14 resíduos de cisteína envolvidos em pontes dissulfeto (RICHARDISON, 1991; 

PRAKASH et al., 1996). 

Os inibidores de proteases encontrados nas plantas apresentam várias funções, 

alguns deles atuando como proteínas de armazenamento (CÂNDIDO et al., 2011), 

reguladores endógenos da atividade proteolítica (RYAN, 1990) ou, ainda, como participantes 

da morte celular programada (LIN; NG, 2008). Além disso, eles podem participar dos eventos 

relacionados à defesa de plantas em resposta a estresses bióticos e abióticos (MOSOLOV; 

VALUEVA, 2011). 
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O envolvimento dos inibidores de tripsina no mecanismo de defesa das plantas 

contra agressores é bastante explorado sob o ponto de vista biotecnológico. Em estratégias de 

controle de insetos, principalmente da ordem Bruchidae e Lepidoptera, os inibidores são 

utilizados por atuarem sobre as enzimas digestivas desses insetos, causando uma diminuição 

na absorção de nutrientes, o que compromete o desenvolvimento dos animais. Vários 

inibidores foram introduzidos em plantas transgênicas, visando o conferimento de resistência 

a insetos (CHEN, 2008). 

Os inibidores de tripsina também podem atuar sobre fungos e bactérias 

patogênicos (KIM et al., 2006; BAKER et al., 2009). Esses microorganismos são 

responsáveis por grandes perdas na agricultura devido às doenças que podem causar (WANG; 

NG, 2006). Vários trabalhos mostram o efeito tóxico de inibidores de tripsina sobre fungos 

(GIUDICI; REGENTE; CANAL, 2000; CHITOSE et al., 2000; YANG; SUGIO; WHITE, 

2006; WANG; NG, 2006) e bactérias( KIM et al., 2006; LIMA et al., 2011).  

Além do potencial de uso na agricultura, os inibidores de tripsina têm sido 

empregados como novas drogas na terapia retroviral, aumentando a expectativa de vida de 

pacientes HIV positivos, inibindo a proliferação de células de câncer de mama e hepatoma 

(YE; NG, 2011; GOMES et al., 2011).  
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22..  OOBBJJEETTIIVVOOSS 
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2.1. Objetivo geral 

 

Este trabalho teve como objetivo principal a purificação, caracterização 

bioquimíca e avaliação da atividade biológica de um inibidor de tripsina a partir da torta de 

pinhão-manso (Jatropha curcas L.).  

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Caracterização da torta de pinhão-manso quanto à sua composição proximal; 

 Estabelecimento de um protocolo de extração das proteínas da torta de pinhão-

manso; 

 Estabelecimento de um protocolo de purificação de um inibidor de tripsina a partir 

da torta de pinhão manso; 

 Caracterização do inibidor purificado quanto à massa molecular, ponto isoelétrico, 

sequência NH2-terminal, presença de carboidrato, especificidade e estabilidade; 

 Avaliação dos efeitos do inibidor purificado a microrganismos patogênicos a 

plantas (fungos) e ao homem (bactérias). 
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33..  MMAATTEERRIIAAIISS  
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3.1. Torta de pinhão-manso 

 

A torta oriunda da prensa das sementes de pinhão-manso (Jatropha curcas), no 

processo de extração do óleo, foi fornecida pelo Instituto Fazenda Tamanduá, localizado no 

município de São João do Bonfim, Paraíba. 

 

3.2. Eritrócitos 

  

Os eritrócitos utilizados nos ensaios de hemaglutinação foram obtidos a partir de 

amostras de sangue de coelho albino adulto (linhagem Nova Zelândia), mantido no biotério 

do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular (DBBM) da Universidade Federal do 

Ceará (UFC).  

 

3.3. Fungos 

  

As espécies de fungos utilizadas nos ensaios biológicos foram provenientes da 

micoteca mantida no Laboratório de Toxinas Vegetais (DBBM/UFC). Os fungos foram 

conservados em meios de cultura estéreis e apropriados aos seus desenvolvimentos, em 

câmara de crescimento com umidade entre 40-50%, temperatura 25-27 °C e fotoperíodo 12 h 

claro/12 h escuro. Foram utilizadas as seguintes espécies de microrganismos: 

 Colletotrichum gloeosporioides 

 Colletotrichum lindemuthianum 

 Colletotrichum musae 

 Fusarium oxysporum 

 Fusarium solani 

 Rhizoctonia solani 
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3.4. Bactérias  

 

As bactérias patogênicas Gram-positivas (Bacillus subtilis - ATCC 6633; 

Staphylococcus aureus - ATCC 25923) e Gram-negativas (Pseudomonas aeruginosa - ATCC 

13048 e Salmonella choleraesuis - ATCC 14028) foram fornecidas pelo Laboratório de 

Ecologia Microbiana e Biotecnologia do Departamento de Biologia da UFC, mantidas em 

meios de cultura estéreis (ágar nutriente). As bactérias foram crescidas por 24 horas em estufa 

a 37 °C e acondicionadas em geladeira a 4 °C, no Laboratório de Toxinas Vegetais. 

 

3.5. Camundongos 

 

Para testes de toxicidade aguda foram utilizados camundongos (Mus musculus) 

albinos Swiss, machos, com massa corporal entre 20 e 30 g, obtidos do Biotério Central da 

UFC. Os animais foram alojados no Biotério Experimental do Laboratório de Toxinas 

Vegetais, aclimatados em caixas plásticas contendo água e ração ad libitum e submetidos a 

um ciclo claro/escuro de 12 horas.  

 

3.6.  Reagentes químicos 

 

Acrilamida, N,N’-metileno bisacrilamida, ácido etilenodiamino tetra-acético 

(EDTA), ácido tricloroacético (TCA), β-mercaptoetanol, albumina sérica bovina (BSA), 

Coomassie Brilliant Blue G-250, N-α-benzoil-DL-arginina-p-nitroanilida (BApNA), N-α-

benzoil-DL-arginina-p-naftilamida (BANA), 7-dimetilaminocumarina-4-ácido acético 

(DMACA), azocaseína, urease, inibidor de tripsina de soja tipo Kunitz (tipo I-S),  papaína, 

trizma-base, ditiotreitol (DTT) foram adquiridos da Sigma-Aldrich Co. (St. Louis, EEUU). 

Os marcadores de massa molecular e matrizes cromatográficas foram obtidos da 

GE Healthcare Life Science (NY, USA). 

Os meios de cultura ágar batata, ágar nutriente, caldo Mueller-Hinton, caldo YPD 

(Yeast, Potato and Dextrose) foram obtidos da Himedia e Merk (Darmstadt, Germany). 

Os demais reagentes utilizados foram de grau analítico e obtidos comercialmente. 
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44..  MMÉÉTTOODDOOSS 
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4.1. Processamento da torta de pinhão-manso 

 

A torta de pinhão-manso (200 g) foi inicialmente macerada utilizando-se cadinho 

de porcelana e, posteriormente, triturada em moinho de café, para obtenção de uma farinha 

fina. Uma parte da farinha (50 g ) foi utilizada na determinação da composição proximal da 

torta de pinhão-manso e o restante dela submetida à delipidação para extração de proteínas e 

demais análises.  A delipidação da farinha foi realizada utilizando-se n-hexano, na proporção 

de 1:3 (p/v), até remoção total dos lipídios. Em seguida, o solvente foi evaporado em capela 

de exaustão à temperatura ambiente. A farinha delipidada foi acondicionada em recipientes 

plásticos hermeticamente fechados a 4 °C. 

 

 

PARTE I. Composição Proximal e Caracterização Bioquímica da Torta de Pinhão-

Manso 

 

4.2. Composição proximal 

 

4.2.1. Determinação de umidade 

 

A umidade da torta de pinhão-manso foi determinada seguindo a metodologia 

descrita pela AOAC (1998). Em triplicata, 1 g da farinha da torta de pinhão-manso foi 

colocado em recipientes limpos e tarados e, deixados a 110 ºC por 24 horas. Em seguida, o 

conjunto foi transferido para um dessecador até que atingisse a temperatura ambiente. Os 

frascos foram, então, pesados e colocados na estufa por mais 12 horas e, assim 

sucessivamente até a obtenção de pesos constantes. O teor de umidade foi determinado pela 

diferença entre os pesos inicial e final das amostras, sendo o valor expresso em percentagem. 

 

4.2.2. Determinação de proteínas  

 

O teor de proteína total da torta de pinhão-manso foi determinado pelo método de 

Kjeldahl, adaptado para medida do nitrogênio através do ensaio colorimétrico descrito por 

Baethgen e Alley (1989). Tubos de digestão contendo 0,02 g da farinha da torta de pinhão-

manso, 1,1 g de mistura catalítica (sulfato de potássio, sulfato de cobre e selênio metálico, na 
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proporção de 100:10:1, respectivamente) e 1,5 mL de ácido sulfúrico foram levados a um 

digestor e deixados por 2  horas em temperaturas crescentes de 100 a 400 ºC (15 minutos a 

100 ºC, 15 minutos a 150 ºC, 15 minutos a 250 ºC, 30 minutos a 350 ºC e 45 minutos a 400 

ºC). Em seguida, o material digerido foi transferido para balões volumétricos de 50 mL, que 

tiveram seus volumes aferidos com água destilada. Alíquotas desse material foram utilizadas 

na quantificação de nitrogênio pelo ensaio fotocolorimétrico (650 nm) utilizando uma curva 

padrão obtida com sulfato de amônio. A proteína total foi determinada através da 

multiplicação do teor de nitrogênio por 6,25. 

 

4.2.3. Determinação de lipídios  

 

O teor de lipídios foi determinado, em triplicata, segundo método descrito pela 

AOAC (1998). Amostras de 5 g de farinha da torta de pinhão-manso foram colocadas em 

envelopes de papel de filtro e transferidas para um sistema de Soxhlet acoplado a balões 

previamente desengordurados, secos e tarados. A extração de lipídios ocorreu continuamente 

por um período de 8 horas, sendo o n-hexano utilizado como solvente na proporção de 1:5 

(p/v). Posteriormente, o solvente foi evaporado em estufa durante 48 horas e os balões, 

contendo os resíduos de óleo, foram resfriados em dessecador e pesados em balança. Os 

lipídios totais foram calculados pela diferença entre os pesos inicial e final dos balões, para 

posterior cálculo do percentual em relação à amostra bruta inicial. 

 

4.2.4. Determinação de matéria mineral 

 

A matéria mineral foi determinada a partir de triplicatas das amostras da farinha 

da torta de pinhão-manso segundo metodologia descrita pela AOAC (1998). Amostras de 1 g 

foram levadas em cadinhos de porcelana a um forno mufla para calcinização à temperatura de 

550 ºC por 4 horas. Em seguida, os cadinhos foram transferidos para um dessecador até que 

atingissem a temperatura ambiente e, então, pesados.  O valor da matéria mineral foi 

determinado pela diferença entre os pesos inicial e final das amostras, sendo o conteúdo 

expresso em percentagem.  

 

4.2.5. Determinação de fibras 
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A determinação do teor de fibra alimentar da farinha da torta de pinhão-manso foi 

feita em triplicata segundo metodologia descrita pela AOAC (1997), utilizando kit para ensaio 

de fibra alimentar TDF-100A. Os procedimentos de digestão e filtração estão representados 

na FIGURA 3.  

A quantificação do teor de fibras foi obtida a partir da seguinte equação: 

 

%FAT =   Ramostra -  Pamostra – Aamostra – B    x 100 

                                                                         PA 

 

Onde: 

FAT: Fibra Alimentar Total; 

R: Peso médio do resíduo da amostra (R2 - R1); 

P: Peso médio da proteína, em mg; 

A: Peso médio da matéria mineral, em mg (R3 - R1); 

PA: Peso médio da amostra, em mg; 

B: Rbranco - Pbranco – Abranco 

 

4.2.6. Determinação de carboidratos 

O teor de carboidrato foi determinado pela diferença dos demais constituintes 

(proteínas, lipídios, matéria mineral e fibra alimentar total). 

 

4.3. Caracterização bioquímica 

 

4.3.1. Extração de proteínas solúveis da torta de pinhão-manso 

 

Para determinação da melhor condição de extração das proteínas, a farinha 

delipidada da torta de pinhão-manso foi posta em contato, sob agitação, com água destilada, 

cloreto de sódio 150 mM, hidróxido de sódio NaOH 55 mM e com os seguintes tampões: 

acetato de sódio 100 mM, pH 5,2; borato de sódio 100 mM, pH 10,0;  fosfato de sódio 100 

mM, pH 7,0; fosfato de sódio 100 mM, pH 12,0; glicina-NaOH 100 mM, pH 9,0 e Tris-HCl 

100 mM, pH 7,5, na proporção de 1:10 (p/v), por 2 e 4 horas sob agitação constante a 4 °C. 

Depois, a mistura foi filtrada em pano de trama fina e o material filtrado centrifugado a  

 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 g da amostra livre de umidade em tampão fosfato de sódio 80 

mM, pH 6,0 (50 mL), contendo 0,1 mL de α-amilase (kit TDF-

100, Sigma Co., St. Louis, EEUU) 

 

 

DIGESTÃO 

Banho-maria em ebulição (95 ºC) por 15 min, agitação a 

cada 5 min 

 

Ajuste do pH  para 7,3 - 7,7 com 10 mL de NaOH 275 mM 

 

Resfriamento à temperatura ambiente 

 

Adição de 0,1 mL de protease 50 mg/mL (kit TDF-100, 

Sigma-Aldrich Co., St. Louis, EEUU) 

 
Banho-maria a 60 ºC com agitação por 30 min, 

após a temperatura interna atingir 60 ºC 

 

 

 

Resfriamento até temperatura ambiente 

 

Ajuste do pH  para 4,0 - 4,6 com 10 mL de HCl 325 mM 

 
Adição de 100 mL de amiloglucosidase (kit TDF-100, 

Sigma-Aldrich Co., St. Louis, EEUU) e homogeneização 

 
Banho-maria a 60 ºC com agitação por 30 min, 

após a temperatura interna atingir 60 ºC 

 
Resfriamento até temperatura ambiente 

 
Acréscimo de etanol 95% correspondente a 4x o 

volume já existente no recipiente 

 
Registro do peso do cadinho livre de umidade e da 

celite (referido como R1 = cadinho + celite) 

 

 

Sedimentação por 13 horas das soluções à temperatura 

ambiente 

 
Umedecimento e redistribuição da camada de celite (kit 

TDF-100, Sigma-Aldrich Co., St. Louis, EEUU) em cada 

cadinho, usando etanol 78% 
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Figura 3 - Procedimento para determinação do teor de fibra alimentar total da farinha da torta 

de pinhão-manso segundo metodologia descrita pela AOAC (1997). 

 

 

 

 
 FILTRAÇÃO 

Aplicação de sucção branda à celite e transferência do 

precipitado e suspensão para o cadinho 

 Acréscimo de 20 mL de etanol 78%, 2 porções de 10 

mL de etanol 95% e 2 porções de 10 mL de acetona 

 Secagem dos cadinhos contendo os resíduos overnight em uma 

estufa ventilada a 105 ºC ou a vácuo 

 Pesagem dos cadinhos livres de umidade (referido 

como R2 = cadinho + celite + resíduo) 

 

Das 4 repetições da amostra, duas terão suas proteínas 

totais quantificadas segundo Baethgen e Alley (1989) e as 

outras duas a matéria mineral (registrar o peso do cadinho 

+ amostra calcinizada = R3, segundo AOAC (1998) 

 

PROTEÍNAS E CINZAS 
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10.000 x g, por 30 minutos, a 4 °C. Os precipitados foram descartados e alíquotas do 

sobrenadante utilizadas para dosagem de proteínas.     

 

4.3.2. Dosagem de proteínas solúveis 

 

A dosagem de proteínas solúveis foi feita pelo método de Bradford (1976).  A 

uma alíquota de 100 µL dos extratos, em diferentes soluções/tampões, foram adicionados 2,5 

mL do reagente de Bradford. A mistura foi levemente agitada e após 10 minutos foram 

realizadas as leituras das absorbâncias a 595 nm em espectrofotômetro. A concentração foi 

estimada em relação a uma curva padrão obtida utilizando diferentes concentrações de BSA. 

 

4.3.3. Preparação do extrato bruto  

 

De acordo com os resultados obtidos no item 4.3.1., a farinha delipidada da torta de pinhão-

manso foi submetida à extração proteica com tampão borato de sódio 100 mM, pH 10,0. 

Porém, para aperfeiçoar o processo de extração das proteínas, a suspensão foi primeiramente 

submetida à sonicação antes da agitação (FIGURA 4). Após esse processo, a mistura foi 

filtrada em pano de trama fina e o filtrado centrifugado a 10.000 x g, por 30 minutos, a 4 °C. 

O precipitado foi descartado e o sobrenadante, chamado de extrato bruto (EB), dialisado 

contra tampão fosfato de sódio 50 mM,  pH 7,5, para realização dos ensaios biológicos, uma 

vez que o pH de extração era bastante básico e interferiria nos ensaios biológicos, gerando 

falsos positivos. O pH foi escolhido a fim de se não baixar o pH demasiadamente e causar a 

precipitação das proteínas presentes no extrato bruto (EB) que se encontrava a pH 10,0. 

 

4.3.4. Eletroforese em gel de poliacrilamida  

 

O perfil eletroforético do extrato bruto e das frações proteicas obtidas a partir da farinha 

delipidada da torta de pinhão-manso foi observado em gel de poliacrilamida, em presença de 

SDS, segundo metodologia descrita por Laemmli (1970) adaptada ao uso de placas. Para a 

montagem das placas foram usados gel de aplicação, encerrando 3,5% de acrilamida e 1% de 

SDS preparados em tampão Tris-HCl 0,5 M, pH 6,8, e gel de separação contendo 12,5% de 

acrilamida e 1% de SDS em tampão Tris-HCl 3,0 M, pH 8,8. As amostras foram 

primeiramente dissolvidas em tampão de amostra (Tris-HCl 0,0625 M, pH 6,8, contendo 1%  
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Figura 4 - Esquema de obtenção do extrato bruto (EB) da farinha delipidada da torta de 

pinhão-manso.   
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de SDS  e  20% de glicerol) e acrescidas de β-mercaptoetanol, quando necessário. Em 

seguida, as mesmas foram aquecidas a 100 °C durante 10 minutos e centrifugadas a 10.000 x 

g, por 5 minutos, à temperatura ambiente. Aos sobrenadantes, foi adicionado azul de 

bromofenol para o acompanhamento da corrida eletroforética. Em seguida, alíquotas de cada  

amostra foram aplicadas em poços e a corrida foi conduzida a uma corrente de 20 mA, por 

aproximadamente 4 horas. A coloração das bandas proteicas foi feita utilizando Coomassie G-

250 (“Blue Silver”) (CANDIANO et al., 2004). Já o descoramento do gel foi feito com 

solução de metanol, ácido acético e água (1,0:3,5:8,0 v/v/v). Alternativamente, a revelação 

das bandas protéicas foi realizada pela prata (BLUM et al., 1987). Como padrões de massa 

molecular foram usados fosforilase B (97 kDa), albumina sérica bovina (66 kDa), 

ovoalbumina (45 kDa), anidrase carbônica (30 kDa), inibidor de tripsina de soja tipo Kunitz 

(20,1 kDa) e 2-lactoalbumina (14,4 kDa). A massa molecular aparente das amostras foi 

estimada a partir de uma curva padrão construída com os Rfs dos marcadores de massa 

molecular utilizados. 

 

4.3.5. Determinação da atividade hemaglutinante 

 

A presença de lectinas na torta de pinhão-manso foi avaliada através de ensaio de 

atividade hemaglutinante utilizando o extrato bruto (EB), segundo metodologia descrita por 

Moreira e Perrone (1977), adaptada para tubos de ensaio. Primeiramente o EB foi diluído em 

série com NaCl 150 mM (1:2, 1:4, 1:8, 1:16, etc) e, a cada diluição, adicionada, na proporção 

de 1:1, a suspensão a 2% de eritrócitos de coelho, tratados ou não com tripsina (1 mg de 

tripsina/10 mL da suspensão, por 1 hora, com agitações periódicas, seguida de centrifugações 

e lavagens com NaCl 150 mM). Os tubos foram incubados a 37 °C, por 1 hora. Após esse 

tempo, a aglutinação dos eritrócitos foi visualizada a olho nu.  Os resultados foram expressos 

como unidades de hemaglutinação (UH), sendo uma UH correspondente ao valor recíproco da 

maior diluição na qual ainda se visualiza aglutinação de eritrócitos. 

 

4.3.6. Determinação da atividade inibitória de tripsina 

 

A presença de inibidores de tripsina foi determinada de acordo com a metodologia 

descrita por Erlanger et al. (1961), com algumas modificações. Primeiramente, foi realizada 

uma curva padrão utilizando alíquotas de 10 a 30 µL de tripsina (0,3 mg/mL). Em seguida, foi 
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adicionado o tampão Tris-HCl 50 mM, pH 7,5, contendo CaCl2 20 mM até o volume de 800 

µL. Em seguida, os tubos foram incubados a 37 °C, em banho-maria, por 10 minutos. 

Posteriormente, foram adicionados 500 µL da solução de BApNA 1,25 mM (substrato). Os 

tubos foram novamente colocados em banho-maria a 37 °C por 15 minutos e, em seguida, foi 

adicionada a solução de parada, 120 µL de ácido acético 30%. As leituras das absorbâncias 

foram realizadas em espectrofotômetro a 410 nm.  

No ensaio de determinação da atividade inibitória de tripsina foi utilizado o 

volume de tripsina determinado pela curva, 100 µL da amostra e o volume do tampão Tris-

HCl 50 mM, pH 7,5, contendo CaCl2 20 mM, de modo a alcançar o volume de 800 µL. A 

mistura foi incubada a 37 °C, em banho-maria, por 10 minutos. Em seguida, foi adicionado o 

substrato e, novamente, os tubos foram colocados a 37 °C, por 15 minutos, em banho-maria. 

A reação foi interrompida adicionando-se 120 µL de ácido acético 30%. As absorbâncias 

foram lidas no comprimento de onda de 410 nm. A atividade inibitória de tripsina foi expressa 

em unidades de inibição, que representa a diminuição de 0,01 da absorbância da atividade da 

enzima. 

 

4.3.7. Determinação da atividade inibitória de papaína 

 

A atividade anti-papainásica do extrato bruto e picos cromatográficos foi 

determinada segundo metodologia descrita por Abe e colaboradores (1992). Primeiramente 

foi realizada uma curva padrão utilizando alíquotas de 10 a 100 µL da solução de papaína [1 

mg de papaína dissolvida em água grau Milli-Q (solução estoque) e depois diluída 50 vezes 

com tampão fosfato de sódio  250 mM, pH  6,0], 40 µL de uma solução ativadora constituída 

de tampão fosfato de sódio  250 mM, pH  6,0, contendo EDTA 2 mM e DTT 3 mM, tampão 

fosfato de sódio  250 mM, pH  6,0 até o volume de 500 µL , na ausência do inibidor. O ponto 

da curva com atividade proteolítica entre 0,250 e 0,3 foi escolhida para dar prosseguimento ao 

ensaio de inibição. Para isso, alíquotas de 60 µL de uma solução de papaína [1 mg de papaína 

dissolvida em água grau Milli-Q (solução estoque) e depois diluída 50 vezes com tampão 

fosfato de sódio  250 mM, pH  6,0], 40 µL de uma solução ativadora constituída de tampão 

fosfato de sódio  250 mM, pH  6,0, contendo EDTA 2 mM e DTT 3 mM, 200 µL de tampão 

fosfato de sódio  250 mM, pH  6,0, e 200 µL das amostras a serem analisadas quanto a 

presença do inibidor foram pipetadas em tubos de ensaio, em banho de gelo. Este meio 

reacional foi imediatamente incubado em banho-maria a 37 ºC, por 10 minutos. Ao final 
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desse tempo, foram adicionados 200 µL do substrato BANA 1 mM (dissolvido em 1 mL de 

DMSO e depois acrescentado tampão fosfato de sódio  250 mM, pH  6,0, q.s.p. 700 µL). 

Após 20 minutos da adição do substrato, a reação foi interrompida com 500 µL de HCl 2% 

em etanol. Decorridos 5 minutos em temperatura ambiente, foram adicionados 500 µL do 

cromógeno DMACA 0,06%, dissolvido em etanol e, após 30 minutos, a absorbância foi lida a 

540 nm. Uma unidade de atividade anti-papainásica (UI) foi definida como sendo a 

quantidade de inibidor que diminui a atividade da papaína (controle) em 0,01 da absorbância a 

540 nm. A atividade residual (% inibição da papaína) foi determinada usando a fórmula 

descrita a seguir: 

 

 

 

 

Onde:  

T = enzima sem inibidor                                       

T* = enzima na presença do inibidor 

 

Todos os ensaios foram realizados em triplicata e com provas em branco, onde a 

reação foi parada antes da adição do substrato.    

 

4.3.8. Determinação da atividade tóxica 

 

O teste de toxicidade aguda dos extratos proteicos da torta de pinhão-manso foi 

realizado através de injeção intraperitonial em camundongos machos, segundo metodologia 

descrita por Vasconcelos e colaboradores (1994). Os animais foram observados no período de 

24 horas após inoculação quanto à ocorrência de letalidade ou não. Como controles foram 

utilizados NaCl 150 mM e tampão fosfato de sódio 50 mM, pH 7,5. 

 

4.3.9. Determinação da atividade ureásica 

 

A determinação da atividade ureásica foi realizada segundo metodologia descrita 

por Kaplan (1969). Alíquota de 100 µL de uma solução de uréia 500 mM foi misturada com 

700 µL de EDTA 2%, tamponado com fosfato de potássio 200 mM,  pH 6,5. Após adição de 

% inibição = (T – T*) x 100/T 
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200 µL do material diluído em tampão fosfato de sódio 10 mM, pH 7,0, contendo NaCl 150 

mM, para uma concentração de 0,2 mg de proteína por mL, a mistura foi incubada a 37 
o
C, 

por 15 minutos. Em seguida, foram adicionados ao meio reacional 1 mL da solução A (62 g 

de fenol + 0,25 g de nitropussiato de sódio/L) e 1 mL da solução B (43 mL de hipoclorito de 

sódio 5,25% + 20 g de hidróxido de sódio/L), sendo então, deixada a 37 
o
C, por mais 5 

minutos. Transcorrido esse tempo, 7 mL de água deionizada foram adicionados aos tubos, 

sendo esses cobertos com parafilme e agitados vigorosamente. As leituras das absorbâncias 

foram feitas a 625 nm e a atividade enzimática foi avaliada em relação à curva padrão obtida 

com a urease comercial (Sigma 41H7008 – 870.000 U/g). 

 

4.3.10. Determinação da atividade quitinásica  

 

A determinação da atividade quitinásica foi realizada seguindo a metodologia 

descrita por Boller (1993), que teve como parâmetro a liberação de N-acetil-D-glucosamina 

(NAG), a partir da ação hidrolítica das enzimas sobre quitina coloidal. Para essa finalidade, 

250 μL da amostra foram incubados com 250 μL de quitina coloidal, a 37 ºC, durante 1 hora. 

A atividade enzimática foi interrompida pela fervura (100 C) dos tubos, em banho-maria, por 

10 minutos. Após resfriamento em banho de gelo, os tubos foram centrifugados a 10.000 x g, 

por 10 minutos e alíquotas de 300 μL foram retiradas e incubadas com 10 μL de uma solução 

da enzima glucuronidase (EC 3.2.1.31), a 37 ºC, durante 1 hora. Essa solução de 

glucuronidase foi preparada através da diálise de um preparado bruto obtido de Helix pomatia 

(Sigma Chemical Co. - “Type HP-2”, 132.000 unidades/mL) com tampão acetato de sódio 50 

mM, pH 5,2, e diluição de 10 vezes com o mesmo tampão de reação. Para determinação de 

NAG liberada no ensaio, 310 μL do hidrolisado foram acrescidos de 190 μL de tampão 

acetato de sódio 50 mM, pH 5,2, e 100 μL de  uma solução de tetraborato de sódio e potássio 

0,6 M. Imediatamente, os tubos foram fervidos em banho-maria por 5 minutos e resfriados em 

banho de gelo. Foram adicionados, então, 1000 μL de þ-dimetilaminobenzaldeido (DMAB) 

na concentração de 0,05 g/mL, preparado em solução de ácido acético glacial contendo 12,5 

% (v/v) de ácido clorídrico 11,5 M. A mistura foi mantida a 37 ºC em banho-maria, por 20 

minutos e, imediatamente, lida a absorbância a 585 nm. Para cálculo do teor de açúcar 

liberado no ensaio, uma curva padrão foi construída a partir de soluções de glucose, com 

concentrações variando de 0,1 a 0,5 mM em tampão acetato de sódio 50 mM, pH 5,2 
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(REISSING et al., 1955). A atividade quitinolítica foi expressa em nKat/mgP, onde 1 nKat 

equivale a 1 mol de NAG liberado por segundo. 

 

4.3.11. Determinação da atividade proteásica 

 

A atividade proteolítica foi avaliada segundo metodologia descrita por Xavier-

Filho (1989). Em tubos eppendorf, foram adicionados 200 µL da solução de azocaseína 1%, 

dissolvida em tampão fosfato de sódio 25 mM, pH 6,0, 300 µL desse mesmo tampão, 21 µL 

da solução de DTT e 200 µL de amostra. Nos brancos, ao invés da amostra, foram 

adicionados 500 µL do tampão mencionado e os demais reagentes citados acima. Em seguida, 

a mistura foi incubada em banho-maria a 37 °C, por 1 hora. Após o período de incubação, foi 

adicionada a solução de ácido tricloroacético (TCA) 20% para interromper a reação e, 

posteriormente, os tubos foram centrifugados a 10.000 x g, por 10 minutos. Foi retirada uma 

alíquota de 400 µL do sobrenadante e a ela foram adicionados mais 400 µL da solução de 

NaOH 2 M, a fim de intensificar a cor do produto da clivagem da azocaseína pela enzima. A 

absorbância foi lida a 420 nm. A atividade proteolítica foi expressa em unidades de atividade 

por miligrama de proteína (UA/mgP). 

 

PARTE II. Purificação e Caracterização do Inibidor de Tripsina Presente na Torta de 

Pinhão-Manso 

 

4.4. Fracionamento do extrato proteico obtido a partir da torta de pinhão-manso com 

ácido tricloroacético 

 

O extrato proteico (2 mL) obtido a partir do processo mostrado na FIGURA 4, 

previamente dialisado (cut off de 12 kDa ) contra tampão fosfato de sódio 50 mM, pH 7,5, foi 

submetido ao fracionamento com TCA 20%,  a fim de serem obtidas frações de concentração 

final do ácido variando entre 0,5% e 5%. O procedimento foi realizado sob agitação constante 

e a 4 ºC, sendo adicionados gradativamente volumes de TCA 20% correspondentes a cada 

fração. O material foi, então, deixado em repouso por 30 minutos a 4 ºC e, em seguida, 

centrifugado a 10.000 x g, 30 minutos, 4 ºC. Os precipitados foram descartados e os 

sobrenadantes submetidos à diálise overnight contra tampão fosfato de sódio 50 mM, pH 7,5. 

As frações proteicas foram submetidas à dosagem de proteínas solúveis (BRADFORD, 1976) 
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e à quantificação das atividades inibitórias de tripsina e papaína, bem como à eletroforese 

(PAGE-SDS). 

 

4.5. Purificação do inibidor de tripsina da torta de pinhão-manso (JcTI)  

 

A fração proteica F2,5, oriunda do fracionamento com TCA (concentração final 

2,5%), foi dialisada contra água destilada, liofilizada, ressuspendida (30 mg) em 6 mL de 

tampão fosfato de sódio 50 mM, pH 7,5, contendo NaCl 200 mM e aplicada na matriz de 

Sepharose 4B acoplada à tripsina, previamente equilibrada com o mesmo tampão. Após 

percolação da coluna com o próprio tampão de equilíbrio para remoção das proteínas não 

retidas, foi aplicada uma solução de HCl 100 mM. A fração retida na cromatografia de 

afinidade foi dialisada contra água destilada e liofilizada. Esse material foi ressuspendido em 

tampão fosfato de sódio 50 mM, pH 7,5, contendo NaCl 200 mM, e submetido à 

cromatografia de exclusão molecular em matriz Sephacryl S-200 acoplada ao ÄKTA Prime, 

previamente equilibrada com esse mesmo tampão. O esquema de purificação está 

representado na FIGURA 5.  

 

4.6. Caracterização bioquímica do JcTI 

 

4.6.1. Eletroforese em gel de poliacrilamida  

 

O perfil proteico do inibidor de tripsina purificado da torta de pinhão-manso 

(JcTI) foi observado em gel de poliacrilamida, em presença de SDS, segundo metodologia 

descrita por Laemmli (1970). Ao JcTI (0,25 mg) foi acrescentado o tampão de amostra 

(Trisw-HCl 0,0625 M, pH 6,8, contendo SDS 1% e glicerol 20%) com ou sem β-

mercaptoetanol 1%.  Em seguida, as amostras foram submetidas aos mesmos procedimentos 

já descritos no item 4.3.4.  

 

4.6.2. Eletroforese bidimensional 

 

JcTI foi  solubilizado em solução de uréia 7 M e tiouréia 2 M (1 mg/mL). Foram 

utilizadas tiras de gel imobilizado (DryStrip IPG, Amersham Bioscience), com gradiente de 

pH de 4 a 11, medindo 11 cm de comprimento. As tiras foram postas em contato com 240 µL  
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Figura 5 - Esquema de purificação de um inibidor de tripsina presente na torta de pinhão-

manso (JcTI). 
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de tampão de reidratação (uréia 8 M, CHAPS 2%, DTT 0,3% e pequenas quantidades de azul 

de bromofenol) e 10 µL da amostra, por aproximadamente 16 horas, em bandeja de 

reidratação (Immobiline DryStrip Reswelling Tray), à temperatura ambiente. Em seguida, as 

tiras foram submetidas à focalização isoelétrica (primeira dimensão) a uma temperatura 

constante de 20 °C, em um sistema Multiphor II (Pharmacia Biotech). A voltagem foi 

aumentada progressivamente: 500 V por 30 minutos; 3000 V por 6 horas e 9500 V por 2 

horas. Após a focalização isoelétrica, as tiras foram equilibradas por 20 minutos com DTT 1% 

em tampão de equilíbrio (Tris-HCl 50 mM, pH 8,8, uréia 6 M, glicerol 30%, SDS 2% e 

pequenas quantidades de azul de bromofenol) e, posteriormente, com iodoacetamida 2,5% no 

mesmo meio, por mais 20 minutos, à temperatura ambiente, sob leve agitação. Após 

equilíbrio, as tiras foram lavadas com tampão de corrida para retirar o excesso de tampão e 

seladas com agarose 5% no topo do gel de poliacrilamida (15%). A eletroforese (segunda 

dimensão) foi realizada em sistema de eletroforese vertical SE 600 Ruby (Amersham 

Bioscience) (LAEMMLI, 1970), A eletroforese foi conduzida a 15 mA por 15 minutos e, em 

seguida, a uma corrente de 25 mA até o azul de bromofenol atingir o final do gel 

(aproximadamente, 6 horas). Foi utilizado gel de dimensão de 160 x 180 x 1,5 mm. Após 

corrida eletroforética, as proteínas do gel foram fixadas com solução aquosa de etanol 30% e 

ácido fosfórico 2% e, então, coradas com Coomassie G-250 (“Blue silver) (CANDIANO et 

al., 2004). Juntamente com a amostra, foi aplicada uma mistura de proteínas com massas 

moleculares conhecidas: fosforilase B (97 kDa), albumina sérica bovina (66 kDa), 

ovoalbumina (45 kDa), anidrase carbônica (30 kDa), inibidor de tripsina (20,1 kDa) e 2-

lactoalbumina (14,4 kDa). 

 

4.6.3. Determinação da sequência NH2-terminal 

 

A sequência de aminoácidos da região NH2-terminal do JcTI foi obtida utilizando 

um sequenciador automático de proteínas (Shimadzu PPSQ-23A), baseado no princípio de 

degradação de Edman. Os derivados feniltioidantoína dos aminoácidos (PTH-aminoácidos) 

foram detectados a 269 nm, após separação em coluna de fase reversa C18 (4,6 x 2,5 mm), 

conduzida sob condições isocráticas de acordo com as instruções do fabricante. A sequência 

de aminoácidos obtida foi submetida ao alinhamento automático através do sistema NCBI-

BLAST. 
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4.6.4. Avaliação da presença de carboidratos  

 

A natureza glicoprotéica do inibidor foi avaliada através de coloração pelo ácido 

periódico de Schiff (PAS), seguindo metodologia descrita por Zacharius e colaboradores 

(1969). Primeiramente, o JcTI foi submetido à eletroforese em gel de poliacrilamida, em 

presença de SDS, segundo metodologia descrita por Laemmli (1970), como descrito no item 

4.6.1. Depois da corrida, o gel foi fixado em solução de ácido acético 7,5%, por 2 horas. Após 

este período, o gel foi imerso em uma solução de ácido periódico 0,2%, 4 °C, por 45 minutos. 

Em seguida, o gel foi posto em contato com o reagente de Schiff, a 4 °C, por mais 45 

minutos. Para revelação de bandas referentes a glicoproteínas, o gel foi transferido para uma 

solução de metabissulfito de potássio 0,5% em HCl 50 mM. Para conservação do gel, este foi 

deixado numa solução de ácido acético 5%.  

 

4.6.5. Quantificação de carboidratos 

 

O conteúdo de carboidratos totais presente no JcTI foi dosado de acordo com a 

metodologia descrita por Dubois e colaboradores (1956). Para tanto, a 250 µL da amostra de 

inibidor (0,20 mgP/mL) foram adicionados 250 µL de fenol (redestilado a 5%, p/p) e 1,25 mL 

de ácido sulfúrico concentrado. A mistura foi agitada e deixada à temperatura ambiente por 30 

minutos. As leituras foram realizadas a 490 nm. A concentração foi estimada com base numa 

curva padrão obtida utilizando diferentes concentrações de galactose. Os valores foram 

expressos em µg de carboidrato por mililitro de solução (µgC/mL). 

 

4.6.6. Especificidade enzimática 

 

4.6.6.1. Avaliação da atividade inibitória de quimotripsina 

 

A atividade inibitória sobre a quimotripsina foi avaliada segundo metodologia 

descrita por Erlanger et al. (1961). Vinte microlitros de solução de quimotripsina bovina (0,1 

mg/mL em tampão Tris-HCl 50 mM, pH 7,5, contendo NaCl 20 mM) foram pré-incubados 

com 100 µL do JcTI (0,2 mgP/mL),  por 15 minutos, a 37 °C. Após esse período, foram 

adicionados 200 µL da solução de azocaseína 1% em tampão Tris-HCl 50 mM, pH 7,5. 

Passados 30 minutos, a reação foi interrompida pela adição de 300 µL de TCA 20%. A 
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mistura foi centrifugada a 10.000 x g, por 10 minutos, à temperatura ambiente. Alíquotas dos 

sobrenadantes foram retiradas e a elas foi adicionada uma solução de NaOH 2 M, na 

proporção de 1:1 (v/v), visando intensificar a coloração do produto de clivagem. A leitura das 

absorbâncias foi realizada a 440 nm, sendo analisadas as unidades de inibição, representadas 

pela diminuição de 0,01 da absorbância da atividade da enzima.  

 

4.6.6.2. Avaliação da atividade inibitória de protease cisteínica 

 

O ensaio de determinação da atividade inibitória sobre a papaína foi conduzido de 

acordo com a metodologia já descrita no item 4.3.7. 

 

4.6.6.3. Avaliação da atividade inibitória de α-amilase 

 

O ensaio de inibição de α-amilase foi realizado utilizando o ácido dinitrosalicílico 

(DNS), segundo metodologia descrita por Sudah e colaboradores (2011). A mistura de 20 µL 

de solução de α-amilase pancreática suína (APS) em tampão fosfato 20 mM, pH 6,9, contendo 

NaCl 6 mM (0,1 mg/mL), com 60 µL da amostra (0,2 mgP/mL) teve seu volume completado 

para 250 uL com o mesmo tampão, sendo incubada em banho-maria a 37 °C, por 10 minutos. 

A reação foi iniciada pela adição de 250 uL de solução de amido 1% e a mistura novamente 

incubada a 37 °C, por 15 minutos. Posteriormente, a reação foi parada com adição de 500 uL 

de solução de DNS. A mistura foi levada a banho-maria fervente por 5 minutos e, então, 

diluída com 2,5 mL de água destilada e resfriada a temperatura ambiente. A absorbância foi 

lida a 540 nm.  

 

4.6.7. Determinação da IC50 

 

A concentração de JcTI capaz de reduzir em 50% a atividade da tripsina (IC50) foi 

determinada através da construção de uma curva de titulação que relaciona o percentual de 

inibição da tripsina e a concentração do inibidor. Para a construção da curva, foram utilizadas 

alíquotas com concentrações do inibidor que variaram de 0,10 a 0,20 µM. O ensaio procedeu 

como descrito no item 4.3.6. Foi determinado o percentual de atividade residual de tripsina na 

presença de cada concentração de inibidor utilizada para construir a curva. 
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4.6.8. Avaliação de estabilidade do JcTI frente a diferentes fatores 

 

4.6.8.1. Calor 

 

A estabilidade térmica do JcTI foi avaliada segundo metodologia descrita por 

Klomklao e colaboradores (2011). Alíquotas de 500 µL de uma solução de inibidor (0,035 

mgP/mL), preparada em água destilada e com capacidade de inibição de 60-70%, foram 

incubadas em banho-maria a 90 °C por 0 (controle), 10, 20 30, 40, 50, 60, 90 e 120 minutos. 

Posteriormente, os tubos foram resfriados até temperatura ambiente. Em seguida, a atividade 

inibitória foi determinada e tiveram suas atividades relativas comparadas à atividade original, 

segundo metodologia descrita no item 4.3.6.  

 

4.6.8.2. pH 

 

A estabilidade do JcTI frente a diferentes valores de pH foi avaliada segundo 

metodologia  descrita por Klomklao e colaboradores (2011).  Amostras de 0.5 mg do inibidor 

foram solubilizadas em 500 µL das soluções tampão: glicina-HCl 50 mM, pH 2,2; acetato de 

sódio 50 mM, pH 5,2; fosfato de sódio 100 mM, pH 7,8; Tris-HCl 100 mM, pH 8,0 e borato 

100 mM, pH 10,0. Após incubação da proteína em diferentes pHs, por 30 minutos à 

temperatura ambiente, foi avaliada a atividade inibitória de tripsina seguindo metodologia 

descrita no item 4.3.6. 

 

4.6.8.3. Concentração salina 

 

A estabilidade do JcTI em diferentes concentrações de NaCl foi avaliada segundo 

metodologia descrita por Klomklao e colaboradores (2011). Alíquotas de 500 µL do inibidor 

purificado foram incubadas com NaCl em concentrações que variaram de 0 a 3%, por 30 

minutos. Foi analisada a atividade inibitória de tripsina das misturas seguindo metodologia já 

descrita no item 4.3.6. 

  

4.7. Avaliação da atividade antimicrobiana 

 

4.7.1. Atividade antifúngica 
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4.7.1.1. Ensaio de inibição da germinação dos esporos de fungos fitopatogênicos 

 

A avaliação da atividade antifúngica do extrato bruto, F2,5 e do JcTI sobre a 

germinação de conidiósporos de F. oxysporum, F. solani, C. gloeosporioides, C. 

lindemunthianum, C. musae e escleródios de R. solani  foi realizada segundo metodologia 

descrita por Ji e Kuc (1996), adaptada a placas de polietileno reticuladas. Uma alíquota de 10 

µL da suspensão de esporos (2 x 10
5 

esporos/mL), proveniente dos fungos citados, foi 

incubada com 10 µL das amostras (solubilizadas em tampão fosfato de sódio 50 mM, pH 7,5) 

encerrando uma concentração de 100 µg/mL. As placas foram mantidas a 25 °C por 24 horas, 

com umidade atmosférica mantida por meio de papéis de filtro embebidos com água e total 

ausência de luz. Em seguida, as placas foram levadas ao microscópio óptico (“Olympus 

System Microscope BX 60”) para análise dos esporos. Como controle positivo e negativo 

foram utilizados peróxido de hidrogênio 100 mM e tampão fosfato de sódio 50 mM, pH 7,5 

(estéril), respectivamente. Foram considerados germinados os conídios que apresentaram tubo 

germinativo de, pelo menos, duas vezes o seu comprimento. 

 

4.7.1.2. Ensaio de inibição do crescimento de fungos fitopatogênicos  

 

Quanto à avaliação do efeito das amostras sobre o crescimento fúngico, a 

metodologia descrita por Freire e colaboradores (2002) foi utilizada. Dez microlitros da 

suspensão de esporos (2 x 10
5
 esporos/mL) dos fungos mencionados foram incubados  com 

100 µL de meio YPD (Yeast Potato Dextrose) por 12 horas, à temperatura ambiente, no 

escuro. Após esse intervalo, foram adicionados 100 µL das amostras (100-400 µg/mL) 

previamente filtradas em filtro Millex
®
 GV (0,22 µm). A avaliação do efeito sobre o 

crescimento micelial foi monitorada através de leituras em comprimento de onda de 630 nm, 

realizadas em intervalos de 6 horas, por um período de 72 horas, definido a partir da aplicação 

da amostra. Tampão fosfato de sódio 50 mM, pH 7,5 estéril e peróxido de hidrogênio (100 

mM) foram utilizados como controle negativo e positivo, respectivamente. 

 

4.7.2. Atividade antibacteriana  
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Para avaliar a atividade antibacteriana do JcTI foi empregado o método de 

inibição de crescimento em meio líquido segundo metodologia descrita por Hancock (1999). 

Para tanto, foram utilizadas as seguintes bactérias patogênicas: B. subtilis; S. aureus; E. 

aerogenes; K. pneumoniae; P. aeruginosa e S. choleraesuis. As bactérias, previamente 

repicadas em meio de cultura ágar nutriente, foram transferidas para caldo Mueller-Hinton (5 

mL) e incubadas em estufa a 37 °C, por 18-24 horas. Suspensão de células (D.O.600 nm = 0,08 

e 0,1) encerrando 10
5
-10

6 
UFC/mL foi utilizada no ensaio. O ensaio foi conduzido em placas 

de microtitulação (96 poços) através da adição de 100 µL da suspensão de células e 100 µL de 

JcTI encerrando concentrações finais de 5, 50, 150 e 500 µg/mL. Para determinação da 

concentração inibitória mínima (MIC), foi realizado um novo ensaio com concentrações 

crescentes de JcTI. Como controle negativo e positivo, foram utilizados tampão fosfato de 

sódio 50 mM, pH 7,5, e formaldeído 0,4% (v/v), respectivamente. 

 

4.8. Análise estatística 

 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e a significância 

das diferenças entre as médias, determinada por teste de Tukey (p < 0,05), através do software 

Graphpad Prism.  
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5.1. Composição proximal 

 

A composição proximal da torta de pinhão-manso (Jatropha curcas) está 

apresentada na TABELA 2. A farinha da torta de pinhão-manso apresentou um teor de 

umidade de 4,50 g/100 gF. Dentre os constituintes, houve o predomínio de proteínas (37,21 

g/100 gF), fibras (34,26 g/100 gF) e lipídios (19,16 g/100 gF). O teor de carboidratos e 

matéria mineral foi de 4,34 g/100 gF e 5,03 g/100 gF, respectivamente.  

 

5.2. Obtenção do extrato bruto 

 

5.2.1. Seleção do tampão de extração  

 

A TABELA 3 mostra o teor de proteínas extraído da torta de pinhão-manso 

quando utilizado diferentes solventes e um tempo de extração de 2 horas. Os extratos 

preparados com NaCl 150 mM (0,72 mgP/mL) ou água destilada (0,98 mgP/mL) foram os 

que apresentaram concentrações proteicas mais baixas. De um modo geral, as soluções com 

pHs alcalinos mostraram-se mais eficazes  em extrair as proteínas: hidróxido de sódio 55 mM 

(3,79 mgP/mL), tampão borato de sódio 100 mM, pH 10,0 (3,03 mgP/mL), tampão glicina-

NaOH 100 mM, pH 9,0 (2,51 mgP/mL) e tampão fosfato de sódio 100 mM, pH 12,0 (2,00 

mgP/mL). Os perfis eletroforéticos mostrados na FIGURA 6 corroboram com este resultado, 

tendo sido verificado bandas proteicas mais intensas nos extratos obtidos com os solventes 

alcalinos, quando aplicado o mesmo volume das amostras. 

O aumento do tempo de extração para 4 horas não resultou em acréscimo 

significativo nos teores de proteínas extraídas quando comparados aos valores obtidos com 2 

horas (FIGURA 7).  

Dentre os solventes testados, o tampão borato de sódio 100 mM, pH 10,0, foi 

escolhido para extração das proteínas solúveis da torta de pinhão-manso. Foi ainda verificado 

que maiores tempos de contato da amostra com esse tampão não foram capazes de promover 

incrementos significativos na quantidade de proteína extraída (FIGURA 8). Por outro lado, a 

sonicação prévia da suspensão por, pelo menos, 40 minutos antes do processo de agitação 

proporcionou aumento na concentração das proteínas extraídas. Com 120 minutos, esse 

aumento foi mais expressivo, tendo sido observado um acréscimo de 40% na quantidade de  
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Tabela 2 - Composição proximal (g/100 g de farinha) da torta de pinhão-manso, expressa em 

percentual do peso seco 

Todos os valores representam médias de triplicatas ± desvio padrão. 

*N x 6,25. 

**Determinado por diferença. 

Constituinte Torta de pinhão-manso 

Umidade  4,50 ± 0,27 

Proteína* 37,21 ± 1,29 

Lipídio 19,16 ± 0,20 

Matéria mineral  5,03 ± 0,03 

Fibra alimentar 34,26 ± 0,05 

Carboidrato**  4,34 ± 0,05 
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Tabela 3 - Extração de proteínas da farinha delipidada da torta de pinhão-manso exposta a 

diferentes solventes 

Todos os valores representam médias de triplicatas ± desvio padrão. 

Letras iguais representam valores que não diferiram significativamente (P > 0,05) pelo teste 

de Tukey. 

Solvente de extração Concentração proteica (mgP/mL) 

Água destilada 0,98 ± 0,06
b
 

Cloreto de sódio 150 mM 0,72 ± 0,05
a
 

Hidróxido de sódio 55 mM 3,79 ± 0,38
e
 

Tampão acetato de sódio 100 mM, pH 5,2 1,08 ± 0,05
b
 

Tampão fosfato de sódio 100 mM, pH 7,0 1,10 ± 0,15
b
 

Tampão Tris-HCl 100 mM, pH 7,5 1,41 ± 0,01
b
 

Tampão glicina-NaOH 100 mM, pH 9,0 2,51 ± 0,10
d
 

Tampão borato de sódio 100 mM, pH 10,0 3,03 ± 0,15
d
 

Tampão fosfato de sódio 100 mM, pH 12,0 2,00 ± 0,05
c
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Figura 6 - Eletroforese em gel de poliacrilamida (12,5%) na presença de SDS dos extratos 

totais da farinha da torta de pinhão-manso obtidos com os solventes: (1) água destilada; (2) 

cloreto de sódio 150 mM; (3) tampão fosfato de sódio 100 mM, pH 12,0; (4) solução de 

NaOH 55 mM; (5) tampão glicina 100 mM, pH 9,0; (6) tampão borato de sódio 100 mM, pH 

10,0; (7) tampão fosfato de sódio 100 mM, pH 7,0; (8) tampão acetato de sódio 100 mM, pH 

5,2 e (9) tampão Tris-HCl 100 mM, pH 7,5. Foram aplicados 10 uL dos extratos, encerrando 

as concentrações protéicas apresentadas na Tabela 3.  (M): marcadores de massa molecular. 

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

97 

66 

45 

30 

20,1 

kDa 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Concentração de proteínas dos extratos da farinha delipidada da torta de pinhão-

manso obtidos após 2 (A) e 4 horas (B) de extração com os solventes: (1) água destilada; (2) 

solução de NaOH 55 mM; (3) tampão glicina-HCl 100 mM, pH 9,0; (4) tampão fosfato de 

sódio 100 mM, pH 12,0 e (5) tampão borato de sódio 100 mM, pH 10,0. Letras iguais 

representam valores que não diferiram significativamente pelo teste de Tukey (P > 0,05). 
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A 

B 

a 

b b 
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b 
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Figura 8 - Concentração de proteínas do extrato da farinha delipidada da torta de pinhão-

manso obtido com tampão borato de sódio 100 mM, pH 10,0, proporção de 1:10 (p/v), em 

diferentes tempos de contato a 4 °C. Letras iguais representam valores que não diferiram 

significativamente pelo teste de Tukey (P > 0,05).  
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proteínas extraídas em relação à quantidade detectada em condições de extração semelhantes, 

porém sem o processo de sonicação (FIGURA 9). 

 

5.3. Detecção e dosagem de proteínas bioativas no extrato bruto 

 

Como parte da caracterização bioquímica do extrato bruto obtido a partir da torta 

de pinhão-manso, várias atividades vinculadas às proteínas foram analisadas, dentre elas a 

hemaglutinante, inibitória de tripsina, inibitória de papaína, tóxica, ureásica, quitinásica e 

proteolítica (TABELA 4). O extrato bruto se mostrou capaz de aglutinar hemácias de coelho, 

tendo sido determinada uma atividade específica de 3,51 UH/mgP, o que corresponde a 

319,76 UH/gF. Esse extrato também se mostrou capaz de inibir várias enzimas. Uma delas foi 

a tripsina, uma protease do tipo serínica. O valor calculado para a atividade inibitória de 

tripsina foi de 24,92 UI/mgP, equivalendo a 1.649,7 UI/gF. Outra enzima inibida pelo extrato 

bruto foi a papaína, uma protease cisteínica. A atividade inibitória cisteínica detectada foi de 

27,16 UI/mgP, correspondendo a 1.287,38 UI/gF. Em adição, foi observada uma atividade 

proteolítica de 0,025 UA/mgP ou 2,69 UA/gF. Contrariamente, o extrato bruto da torta de 

pinhão-manso não se mostrou tóxico para camundongos quando injetado pela via 

intraperitoneal, em concentrações que variaram de 25 a 90 mgP/kg de animal. Durante o 

intervalo de 24 horas, não foram observados sinais de toxicidade nem morte dos animais. 

Além disso, não foram detectadas atividades quitinásica e ureásica nesse material. 

  

5.4. Purificação do inibidor de tripsina presente na torta de pinhão-manso (JcTI) 

 

5.4.1. Fracionamento do extrato bruto com ácido tricloroacético 

 

A TABELA 5 mostra a concentração proteica e atividade inibitória de tripsina do 

extrato bruto e das frações protéicas provenientes de seu fracionamento com TCA 20%, até 

obtenção de uma concentração final de ácido variando entre 0 e 5%. A atividade específica do 

extrato bruto foi 24,92 UI/mgP. Essa atividade foi dependente da quantidade de TCA 

utilizado, alcançando um valor mais alto (1462,50 UI/mgP) quando a concentração final do 

ácido na fração atingiu 5% (F5,0%).  
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Figura 9 - Concentração de proteínas do extrato da farinha delipidada da torta de pinhão-

manso obtido com tampão borato de sódio100 mM, pH 10,0 proporção de 1:10 (p/v), 

submetido previamente à sonicação por diferentes tempos, seguida de agitação por 2 horas, a 

4 °C. Letras iguais representam valores que não diferiram significativamente pelo teste de 

Tukey (P > 0,05). 
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Tabela 4 - Detecção e quantificação de proteínas bioativas presentes no extrato bruto obtido a 

partir da torta de pinhão manso 

Atividade Extrato bruto 

Hemaglutinante (UH/mgP)
a 

3,51 ± 0,05 

Inibitória de papaína (UI/mgP)
b
 27,16 ± 0,01 

Inibitória de tripsina (UI/mgP)
c
 24,92 ± 0,02 

Proteolítica (UA/mgP)
d
 0,03 ± 0,01 

Quitinásica ND
e
 

Tóxica ND
e
 

Ureásica ND
e
 

Os valores representam médias de triplicatas ± desvio padrão. 

a 
Uma unidade de hemaglutinação (UH) correspondente ao valor recíproco da maior diluição 

na qual ainda se visualiza aglutinação de eritrócitos. O resultado expresso foi obtido com 

eritrócitos tratados com tripsina.  

b 
Uma unidade de atividade antipapainásica (UI) corresponde à quantidade de inibidor que 

diminui a atividade da papaína em 0,01 da absorbância a 540 nm.
 

c 
Uma unidade de inibição de atividade tripsínica (UI) corresponde à quantidade de inbidor 

que reduz a atividade da tripsina em 0,01 da absorbância a 410 nm.  

d 
Uma unidade de atividade proteolítica (UA) equivale à quantidade de enzima necessária para 

aumentar a absorbância em 0,01 a pH 5,6.  

e 
Não detectada. 
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Tabela 5 - Teor de proteínas solúveis e atividade inibitória de tripsina do extrato bruto e 

frações obtidas de sua precipitação com ácido tricloroacético
a
  

Amostra 
Proteínas solúveis 

(mgP/mL) 

Atividade inibitória 

de tripsina 

(UI/mgP) 

% inibição 

Extrato 4,00 ± 0,02 24,92 ± 0,01 100 

F0,5% 2,95 ± 0,01 85,09 ± 0,01 100 

F1,0% 2,85 ± 0,02 85,85 ± 0,01 98 

F2,5% 0,42 ± 0,01 584,13 ± 0,02 99 

F5,0% 0,16 ± 0,01 1462,50 ± 0,02 92 

Os valores representam médias de triplicatas ± desvio padrão. 

a
 O fracionamento do extrato bruto foi feito com TCA, tendo sido obtidas frações encerrando 

uma concentração final do ácido variando entre 0,5% e 5%. 
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Quando avaliado o perfil eletroforético das frações protéicas resultantes do 

fracionamento com TCA, foi observado que aquelas encerrando 2,5% (F2,5%) e 5,0%(F5,0%) se 

apresentavam mais limpas, isto é, com uma menor quantidade de bandas, comparadas com o  

extrato bruto e com as outras frações oriundas do tratamento com o ácido (FIGURA 10).  

Todavia, devido a F2,5% ter apresentado uma maior concentração protéica (0,42 mgP/mL) e 

percentual de inibição de tripsina mais elevado (99%), em relação a F5,0%,, ela foi escolhida 

para dar continuidade ao processo de isolamento do inibidor de tripsina da torta de pinhão-

manso.  

Além das características já citadas, a F2,5% inibiu a papaína apresentando uma 

atividade de 33,25 ± 0,01 UI/mgP e, também, se mostrou ativa contra vários patógenos. A 250 

µg/mL, a F2,5% foi capaz de inibir por,  até 48 horas, o crescimento dos fungos  C. 

gloeosporioides, F. solani e R. solani. Essa atividade foi bem mais intensa do que a detectada 

no extrato bruto, que se apresentou eficaz apenas na concentração de 1000 µg/mL e para os 

fungos F. solani e F. oxysporum (FIGURA 11).  

Atividade antibacteriana foi ainda verificada no extrato bruto e na F2,5% (FIGURA 

12). O extrato bruto (1000 µg/mL) foi capaz de retardar o crescimento da bactéria P. 

aeruginosa. Já a F2,5% (250 µg/mL e 500 µg/mL) apresentou ação antibactriana para S. 

aureus, tendo se mostrado mais efetiva na maior concentração utilizada  

 

5.4.2. Cromatografia de afinidade em coluna de tripsina-sepharose-4B 

 

A F2,5% , após diálise contra tampão fosfato de sódio 50 mM, pH 7,5, contendo 

NaCl 200 mM, foi submetida à cromatografia de afinidade em matriz de tripsina-sepharose-

4B,  previamente equilibrada com o tampão fosfato de sódio 50 mM, pH 7,5, contendo NaCl 

200 mM (FIGURA 13). O material não retido, eluído com o tampão de equilíbrio, foi 

composto por um único pico destituído de atividade inibitória de tripsina. O material retido, 

eluído após adição de HCl 100 mM, apresentou atividade inibitória de tripsina de 6.644,4 

UI/mgP e não apresentou atividade inibitória de papaína.  

O perfil eletroforético obtido em gel de poliacrilamida do pico retido na coluna de 

tripsina-sepharose-4B exibiu uma proeminente banda protéica com massa molecular aparente 

de 20,0 kDa (FIGURA 14). Além dessa banda principal, outras bandas protéicas de massas 

moleculares mais elevadas, porém, bem menos intensas, foram observadas.  
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Figura 10 - Eletroforese em gel de poliacrilamida (12,5%) na presença de SDS do extrato 

bruto de pinhão-manso e das frações proteicas provenientes de seu fracionamento com ácido 

tricloroacético (TCA). As frações obtidas encerravam concentrações finais de 0,5% (F0,5%), 

1,0% (F1,0%), 2,0% (F2,0%), 2,5% (F2,5%) e 5% (F5,0%) de TCA. M: marcadores de massa 

molecular. Foram aplicados 5 ug de proteína por poço. 
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Figura 11 - Curva de crescimento dos fungos Colletotrichum gloeosporioides (A), 

Colletotrichum lindemuthianum (B), Colletotrichum musae (C), Fusarium solani (D), 

Fusarium oxysporum (E) e Rhizoctonia solani (F) na presença do extrato bruto (1000 µg/mL) 

de pinhão-manso e da fração protéica (F2,5%) obtida de seu fracionamento com TCA, 

encerrando 5% do ácido (250 µg/mL). Controle: tampão fosfato de sódio 50 mM, pH 7,5. 

 

D 

F 
E 

A B 

C 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Curva de crescimento das bactérias Pseudomonas aeruginosa (A), 

Staphylococcus aureus (B) e Salmonella choleraesuis (C) na presença do extrato bruto (1000 

µg/mL) de pinhão-manso e da fração protéica (F2,5%) obtida de seu fracionamento com TCA, 

encerrando 5% do ácido (250 µg/mL e 500 µg/mL). Controle: tampão fosfato de sódio 50 

mM, pH 7,5. 

A 

B 

C 
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Figura 13 - Cromatografia de afinidade em coluna de tripsina-sepharose-4B. Amostra de 

F2,5% (30 mg),  obtida após fracionamento do extrato bruto com ácido tricloroacético (2,5%), 

foi aplicada em coluna (2,2 x 11,5 cm) de tripsina-sepharose-4B, equilibrada com tampão 

fosfato de sódio 50 mM, pH 7,5 contendo NaCl 200 mM. As proteínas retidas foram eluídas 

com solução de HCl 100 mM. Fluxo: 60 mL/h; Fração: 4 mL.  
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Figura 14 - Eletroforese em gel de poliacrilamida (12,5%) do extrato bruto (E), da fração 

obtida a partir de precipitação com ácido tricloroacético (F2,5), fração não retida (FNR) e 

fração retida (FR) na matriz de tripsina-sepharose-4B. M: marcadores de massa molecular. 

Foram aplicados 5 µg de proteína por poço. 
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5.4.3. Cromatografia de exclusão molecular em coluna de sephacryl S-200 

 

Quando o material retido em coluna de tripsina-sepharose-4B foi submetido à 

cromatografia de exclusão molecular em matriz de Sephacryl S-200, acoplada ao sistema 

Äktaprime Plus, o perfil cromatográfico obtido mostrou um pico majoritário e outros picos 

não muito definidos, correspondentes a proteínas de elevada massa molecular (FIGURA 15). 

O pico principal apresentou atividade inibitória de tripsina de 28.366,67 UI/mgP e  

rendimento protéico de 2 mg. O inibidor purificado da torta de pinhão-manso foi denominado 

de JcTI (TABELA 6).  

 

5.5. Caracterização bioquímica do JcTI 

 

5.5.1. Massa molecular e ponto isoelétrico 

 

Por PAGE-SDS, JcTI apresentou uma massa molecular aparente de 21 kDa em 

condições não redutoras, já na presença de β-mercaptoetanol a massa aparente foi de 10 kDa 

(FIGURA 16). Massa molecular similar foi obtida para esse inibidor, 20,2 kDa, por 

cromatografia de exclusão molecular em matriz de sephacryl S-200, tendo como base a curva 

de calibração resultante da aplicação prévia de marcadores protéicos com massas moleculares 

conhecidas (FIGURA 17). Em adição, eletroforese bidimensional de JcTI mostrou a presença 

de um único spot, com massa molecular  de 20 kDa e potencial isoelétrico de 6,6 (FIGURA 

18). 

 

5.5.2. Presença de carboidrato 

 

A revelação do gel de poliacrialamida de acordo com o método do ácido periódico 

de Schiff (PAS) indicou que o JcTI é uma glicoproteína (FIGURA 19). O teor de carboidratos 

em sua estrutura foi estimado em 6,4%.  

 

5.5.3. Sequência NH2-terminal 

 

A sequência NH2-terminal de JcTI obtida foi 

VRDICKKEAERQDLSSCENYITQRRGY, compreendendo 27  aminoácidos (TABELA 7). 
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Figura 15 - Cromatografia de exclusão molecular em coluna de sephacryl S-200. Fração 

retida em coluna de tripsina-sepharose-4B (2 mg) foi aplicada em coluna  de sephacryl S-200, 

acoplada a sistema Äktaprime Plus, equilibrada com tampão fosfato de sódio 50 mM, pH 7,5, 

contendo NaCl 200 mM. Fluxo: 0,5 mL/min; Fração: 1 mL.  

 

 

JcTI 
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Tabela 6 - Purificação e rendimento do inibidor de tripsina da torta de pinhão-manso (JcTI)  

Os valores representam médias (n = 6). 

a 
O índice de purificação obtido em cada etapa foi calculado como sendo a razão entre a sua atividade específica e aquela do extrato bruto. 

b 
O rendimento protéico foi calculado como sendo a razão entre a quantidade de proteína total em cada etapa e aquela do extrato bruto, 

multiplicado por 100. 

Etapa 
Proteína Total 

(mg) 

Atividade total 

(UI) 

Atividade específica 

(UI/mgP) 

Índice de 

purificação
a
 

Rendimento 

protéico 

(%)
b
 

Extrato bruto 165,6 4.126,75 24,92 1 100 

F2,5% (TCA) 59,0 34.463,67 584,13 23,4 35,6 

Fração retida  

(tripsina-sepharose-4B) 
3,0 19.933,32 6.644,44 266,6 1,8 

JcTI  

(sephacryl S-200) 
2,0 56.733,34 28.366,67 1.138,3 1,2 
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Figura 16 - Eletroforese em gel de poliacrilamida (12,5%) na presença de SDS do inibidor de 

tripsina purificado da torta de pinhão-manso (JcTI) em condições não redutoras e redutoras 

(*). M: marcadores de massa molecular. Foram aplicados 5 µg de proteína por poço. 

97 kDa 

66 kDa 

45 kDa 

30 kDa 

20,1 kDa 

14,4 kDa 

M JcTI JcTI* 
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Figura 17 – Determinação da massa molecular do inibidor de tripsina purificado da torta de 

pinhão-manso (JcTI) por exclusão molecular em matriz de sephacryl S-200. A coluna foi 

calibrada com marcadores de massa molecular conhecidas solubilizados em tampão fosfato de 

sódio 50 mM, pH 7,5 contendo NaCl 200 mM. Fluxo: 0,5 mL/min; Fração: 1 mL. 

Marcadores: azul de dextran – 2.000 kDa;  conalbumina – 75 kDa; ovoalbumina – 44 kDa; 

anidrase carbônica – 29 kDa; ribonuclease – 17,7 kDa e aprotinina – 6,5 kDa. MM: massa 

molecular; Ve: volume de eluição da amostra e Vo: volume de eluição do azul dextrano 

(volume morto). 

 

 

JcTI 
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Figura 18 - Eletroforese bidimensional do inibidor de tripsina purificado da torta de pinhão-

manso (JcTI) corada com Coomassie G-250 (“Blue silver”). “Immobiline dry strip” (11 cm, 

pH 4-11). Focalização isoelétrica (1
a
 dimensão): 0,5 h a 500 V, 6 h a 3000 V e 2 h a 9500 V, a 

20 °C). PAGE-SDS (2
a
 dimensão): 25 mA, 6 h. A seta mostra o spot da amostra 

correspondente ao potencial isoelétrico de 6,6.  MM: marcador de massa molecular. 
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Figura 19 - Eletroforese em gel de poliacrilamida (12,5%) de JcTI (A) e detecção de 

glicoproteína em PAGE-SDS corada com reagente de Schiff (B). M: marcadores de massa 

molecular; JcTI: inibidor de tripsina obtido da torta de pinhão-manso. Foram aplicados 5 ug 

de proteína por poço.  
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Tabela 7 - Alinhamento da sequência NH2-terminal do inibidor de tripsina presente na torta de pinhão (JcTI) com outras proteínas vegetais 

apresentando sequências similares 

Proteína (número de 

acesso)
a 

Espécie Resíduo Sequência NH2-terminal % de identidade 

JcTI Jatropha curcas 1 VRDICKKEAERQDLSSCENYITQRRGY  

Jat c 1
b 

Jatropha curcas 1 VRDKCGEEAERRTLXGCENYISQRR 68 

Precursor da albumina 2S
 

(XP_002522851) 

Ricinus communis 49 CRQEIQRKDLSSCEQYIRQSSSRR 58 

Proteína rica em glicina 

(NP_683354) 

 

Arabidopsis thaliana 165 DIAKKKTKKKDLSSSDNYFTKR 55 

Cadeia pequena de um 

peptídeo tipo napina 

(AAB50869) 

Ricinus communis 14 CRQEVQRKDLSSCERYLRQSSSRR 54 

Cadeia pequena de um 

peptídeo tipo napina 

(AAB50872) 

Mormodica 

charantia 

13 REQLRSCESFLRQSRGY 53 

a 
Fonte: NCBI Blast (www.ncbi.nlm.nih.gov).

 

b 
Fonte: Maciel et al. (2009). 
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5.5.4. Especificidade por substrato 

 

Foi avaliada a especificidade do JcTI por outras proteases, incluindo a 

quimotripsina, papaína e α-amilase. Na concentração de 0,27 mgP/mL, o JcTI não foi capaz 

de inibir nenhuma das enzimas testadas.    

 

5.5.5. Determinação da IC50 

 

 Para o cálculo da IC50 do JcTI foi avaliada a atividade inibitória de tripsina frente 

a concentrações crescentes do inibidor (0 a 2,0 µM). O JcTI apresentou uma IC50 de 1,10 µM 

(FIGURA 20). 

 

5.5.6. Estabilidade ao calor 

 

O JcTI manteve a atividade inibitória de tripsina quando incubado por até 60 

minutos em temperaturas abaixo de 90 °C. Sendo assim, foi testado o tempo limite no qual 

essa molécula seria capaz de manter-se ativa na temperatura de 90 °C. O JcTI manteve 

inalterada a atividade inibitória de tripsina quando incubado a 90 °C por até 60 minutos. No 

tempo de 90 minutos de submissão ao calor, houve uma pequena redução na atividade 

inibitória de tripsina (4,8%), aumentando um pouco mais (8,03%) após 120 minutos 

(FIGURA 21). Tais resultados demonstram a estabilidade do JcTI aos efeitos da temperatura. 

 

5.5.7. Estabilidade em diferentes concentrações de sal 

  

Quando avaliada a estabilidade do JcTI frente a diferentes concentrações de NaCl 

(0 a 3%), a proteína conservou sua atividade original até a concentração de 2,0%. Porém, 

quando utilizado NaCl 2,5%, foi verificada uma redução de 11,6% na atividade JcTI 

(FIGURA 22). Essa atividade foi recuperada quando usada um percentual mais elevado (3%) 

de NaCl. 

 

5.5.8. Estabilidade em diferentes valores de pH 

 

Incubação do JcTI em valores de pHs que variaram de 2,2 a 10,0 não resultou na 

perda de sua atividade inibitória de tripsina (FIGURA 23). 
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Figura 20 - Curva de inibição da tripsina construída com concentrações crescentes (0 a 2,0 

µM) do inibidor de tripsina da torta de pinhão-manso (JcTI). A quantidade de JcTI capaz de 

inibir 50% da atividade da tripsina foi 1,10 µM. Os valores plotados representam a média dos 

resultados, estando os desvios omitidos por terem sido muito pequenos. 
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Figura 21 – Avaliação da estabilidade da atividade do inibidor de tripsina da torta de pinhão-

manso (JcTI)  submetido à temperatura de 90 °C pelos tempos de  0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 

e 120 minutos. Os valores plotados representam a média dos resultados, estando os desvios 

omitidos por terem sido muito pequenos. 
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Figura 22 – Avaliação da estabilidade da atividade do inibidor de tripsina da torta de pinhão-

manso (JcTI) na presença de cloreto de sódio (NaCl) nas concentrações de 0, 0,5, 1,0, 1,5, 

2,0, 2,5 e 3,0%. Os valores plotados representam a média dos resultados, estando os desvios 

omitidos por terem sido muito pequenos. 
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Figura 23 - Avaliação da estabilidade da atividade do inibidor de tripsina da torta de pinhão-

manso (JcTI) frente aos pHs 2,2, 5,2, 7,5, 7,8, 8,0, 10,0. Os valores plotados representam a 

média dos resultados, estando os desvios omitidos por terem sido muito pequenos. 
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5.6. Atividades biológicas do JcTI 

 

5.6.1. Atividade antifúngica 

 

Quando testado o efeito de JcTI (1000 µg/mL) sobre os esporos dos fungos, este 

não foi capaz de inibir sua germinação, havendo um indício de seu efeito negativo sobre os 

esporos  de F. solani (FIGURA 24). 

A FIGURA 25 mostra o resultado do ensaio de atividade antifúngica do JcTI (500 

µg/mL) frente a diferentes espécies de fungos fitopatogênicos. Com exceção do R. solani, o 

JcTI foi capaz de retardar o crescimento dos demais fungos testados. No caso do C. 

gloeosporioides, F. oxysporum e F. solani, o efeito antifúngico perdurou por todo tempo (60 

horas) do ensaio, tendo como parâmetro a curva de crescimento do tratamento controle. Já 

com F. solani, apesar de ter sido verificada uma ação antifúngica do JcTI contra esse fungo, 

um retardo no crescimento foi observado por até 40 horas, havendo uma reversão desse efeito 

em seguida, conforme mostram as curvas de crescimento do fungo na presença do inibidor e 

do tampão usado como controle.  

 

5.6.2. Atividade antibacteriana 

 

As bactérias B. subtilis, S. aureus e S. choleraesuis se mostraram suscetíveis ao 

JcTI (500 µg/mL) (FIGURA 26). No caso de B. subtilis, o efeito antibacteriano do JcTI foi 

observado até o tempo de 3 horas, diferindo do verificado com as demais bactérias, cujo 

crescimento foi praticamente inexistente.  

Na determinação da concentração inibitória mínima (MIC) do JcTI frente às três 

bactérias em que atividade antibacteriana foi detectada, foram utilizadas concentrações desse 

inibidor que variaram de 5 a 500 µg/mL  (FIGURA 27). De um modo geral, em todas as 

concentrações testadas, o JcTI apresentou efeito deletério sobre as bactérias ensaiadas, sendo 

a inibição do crescimento bacteriano mais visível à medida que a concentração do inibidor 

aumentava. Aparentemente, a espécie B. subtilis foi a menos suscetível aos efeitos inibitórios 

do JcTI, tendo mostrado um retardo no crescimento em todas as concentrações utilizadas. 

Contrariamente, S. aureus se mostrou bastante vulnerável aos efeitos desse inibidor, sendo 

completamente inibida em quase todas as concentrações usadas.  
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Figura 24 – Germinação de conidiósporos dos fungos C. gloesporioides (A: controle, B: 

JcTI), C. Lindemuthianum (C: controle, D: JcTI), F. solani (E: controle, F: JcTI), F. 

oxysporum (G: controle, H: JcTI) e escleródios de R. Solani (I: controle, J: JcTI). Controle: 

tampão fosfato de sódio 50 mM, pH 7,5, JcTI 1000 µg/ mL. 
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Figura 25 - Curva de crescimento dos fungos Colletotrichum gloeosporioides (A), 

Colletotrichum lindemuthianum (B), Fusarium oxysporum (C), Fusarium solani (D) e 

Rhizoctonia solani (E) na presença do inibidor de tripsina da torta de pinhão-manso (JcTI) 

(500 µg/mL). Controle: tampão fosfato de sódio 50 mM, pH 7,5. 

B A 

C D 

E 



89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Curva de crescimento das bactérias Bacillus subtilis (A), Staphylococcus aureus 

(B) e Salmonella choleraesuis (C) na presença do inibidor de tripsina da torta de pinhão-

manso (JcTI) (500 µgP/mL). Controle: tampão fosfato de sódio 50 mM, pH 7,5 (controle). 
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Figura 27 - Avaliação da concentração inibitória mínima (MIC) do inibidor de tripsina da 

torta de pinhão-manso (JcTI) frente às bactérias Bacillus subtilis (A), Salmonella choleraesuis 

(B) e Staphylococcus aureus (C). Controle: tampão fosfato de sódio 50 mM, pH 7,5.  
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Este trabalho apresenta a purificação, caracterização bioquímica e atividades 

biológicas de um inibidor de tripsina presente na torta de pinhão manso, denominado JcTI. Os 

resultados obtidos demonstram o potencial desse resíduo vegetal como fonte de 

macromoléculas biologicamente ativas, particularmente na defesa contra fungos 

fitopatogênicos e bactérias nocivas ao homem, trazendo importantes contribuições para 

expansão do uso dessa oleaginosa como fonte de bioenergia. 

As sementes de pinhão-manso, assim como as de outras oleaginosas, contêm uma 

elevada quantidade de lipídios. Já foram relatados na literatura teores de lipídios que variaram 

de 30% a 79% do peso da semente (AKINTAYO, 2004; SATURNINO et al., 2005; DIAS et 

al., 2007). Tal característica faz da espécie Jatropha curcas uma das mais importantes a ser 

explorada para produção de biodiesel, um produto de grande importância mundial que 

contribui para a diminuição do uso de combustíveis fósseis, liberadores de gases causadores 

do efeito estufa e aquecimento global (NOGUEIRA, 2010).  

De um modo geral, para a extração do óleo e produção de biodiesel, 

primeiramente é removido o tegumento das sementes, de modo que somente as amêndoas são 

utilizadas. Estas, por sua vez, constituem a maior parte da semente, tendo o óleo como 

componente majoritário (54 a 58%) (MARTINEZ-HERRERA; CHEL-GUERRERO; 

MARTÍNEZ-AYALA, 2004). Após a retirada do tegumento, as amêndoas são prensadas para 

retirada do óleo, gerando a “torta”, como é chamado esse resíduo, objeto do estudo ora 

apresentado. 

No presente trabalho, a torta de pinhão-manso foi inicialmente avaliada em 

relação à composição proximal (TABELA 2). Nessa análise, foi encontrado um baixo teor de 

umidade, em torno de 4,50%, valor semelhante àqueles (4,6% e 6,6%) detectados por Makkar, 

Francis e Becker (2008). Com relação ao teor protéico, a torta de pinhão-manso se mostrou 

uma fonte bastante promissora, encerrando 37,21%. Esse conteúdo foi um tanto diferente 

daqueles reportados por Martinez-Herrera, Chel-Guerrero e Martínez-Ayala (2004) e Makkar, 

Francis e Becker (2008), que encontraram teores protéicos na torta de sementes de pinhão-

manso de 61-64% e 22-24%, respectivamente. Por outro lado, o teor protéico detectado nesse 

trabalho foi similar aos encontrados em outros resíduos vegetais de sementes de oleaginosas, 

incluindo girassol, gergelim, soja, amendoim, algodão e mamona, cujos valores compreendem 

34,1%, 35,6%, 47,5%, 49,5%, 40,3% e 35%, respectivamente (ANNANDAN et al., 2005; 

RAMACHANDRAN et al., 2007). Os dados apresentados mostram que o teor protéico varia 

nos acessos de pinhão-manso de diferentes origens. Quanto aos lipídios, o teor encontrado na 
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torta foi de 19,16%, um valor considerável, já que a torta analisada foi resultante da prensa 

das amêndoas para a retirada do óleo.  

Além dos constituintes citados, foram determinados os teores de cinzas (5,03%) e 

de fibras (34,26%). Em ambos os casos, os valores aqui encontrados foram bem similares aos 

detectados por Martinez-Herrera, Chel-Guerrero e Martínez-Ayala (2004) e Souza e 

colaboradores (2009), que reportaram conteúdos de cinzas e fibras em torno de 5,94% e 

36,68%, respectivamente. Já os carboidratos (4,34%), obtidos por diferença, se apresentaram 

ligeiramente em menor proporção em relação aos valores detectados por Martinez-Herrera, 

Chel-Guerrero e Martínez-Ayala (2004), que foram entre 7% e 10%.  

O alto teor de proteínas presentes na torta de pinhão-manso tem motivado a 

realização de trabalhos voltados à perspectiva de utilização desse resíduo na alimentação 

animal. Porém, é sabido que a torta possui compostos tóxicos e/ou antinutricionais que 

impedem a sua utilização, caso não haja um tratamento prévio de detoxificação (MAKKAR; 

ADERIBIGIBE; BECKER, 1997; MAKKAR; BECKER; SCHMOOK, 1998; MARTINEZ-

HERRERA; CHEL-GUERRERO; MARTÍNEZ-AYALA, 2004; SATURNINO et al., 2005; 

MAKKAR; FRANCIS; BECKER, 2008; DEVAPPA; MAKKAR; BECKER, 2010). Dentre 

os compostos tóxicos e/ou antinutricionais, podem ser citados os ésteres de forbol (WINK et 

al., 1997; GOEL et al., 2007), capazes de induzir tumores em camundongos (HIROTA et al., 

1988), a curcina, uma proteína inativadora de ribossomos (RIP), lectina, inibidor de tripsina e 

fitato (MAKKAR et al., 1997; HERRERA et al., 2006). Para minimizar os efeitos deletérios 

dos componentes mencionados, têm sido empregados tratamentos térmicos, químicos e 

biológicos. Os materiais obtidos após esses tratamentos têm sido testados em diversos 

animais, incluindo ratos, peixes (MAKKAR; BECKER, 1999), cabras (BELEWU; AKANDE, 

2010) e aves (ANNONGU; BELEWU; JOSEPH, 2010). Em geral, os resultados obtidos não 

foram considerados satisfatórios, uma vez que os animais não se desenvolveram bem, 

apresentando sinais de intoxicação aguda e, em alguns casos, morte. Isso demonstra a 

dificuldade no aproveitamento da torta de pinhão-manso na alimentação animal.  

Uma vez que a composição proximal da torta de pinhão-manso foi estabelecida, 

procedeu-se com a extração de suas proteínas. Porém, dado ao elevado teor de lipídios ainda 

presente na torta, conforme já mencionado, foi necessária sua delipidação com n-hexano, 

antes de dar início à extração de proteínas, uma vez que o óleo residual poderia interferir 

nesse processo.  

Na obtenção das proteínas da torta de pinhão-manso delipidada, foram utilizados 

diferentes solventes, a fim de selecionar a melhor solução extratora. Dentre os extratos 
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obtidos (TABELA 3; FIGURA 6), o salino e o aquoso foram os que apresentaram as mais 

baixas concentrações protéicas (0,72 e 0,98 e mgP/mL, respectivamente), demonstrando que a 

água e a solução de NaCl 150 mM não são bons solventes extratores das proteínas da torta de 

pinhão-manso. Resultados semelhantes foram obtidos por Lestari, Mulder e Sanders (2010), 

quando testaram vários solventes visando a extração de proteínas de pinhão-manso, tendo 

observado uma relação inversa entre a quantidade de proteína extraída e a concentração de sal 

utilizada. Já as soluções com pH alcalino se mostraram mais eficazes nesse procedimento de 

extração protéica, particularmente a solução de NaOH 55 mM (3,79 mgP/mL) e o tampão 

borato de sódio 100 mM, pH 10,0 (3,03 mgP/mL). De fato, há dados mostrando que as 

proteínas de pinhão-manso apresentam solubilidade mínima na faixa de pH 5,5 e máxima em 

torno do pH 10,5 (DAVAPPA et al., 2008; LESTARI; MULDER; SANDERS, 2010). 

Proteínas de arroz, girassol e amendoim também mostram solubilidade mínima entre os pHs 

5,0 e 6,0. Esse processo de extração está diretamente ligado à capacidade de solubilização das 

proteínas. O pH do solvente é capaz de provocar mudanças na carga das proteínas, 

aumentando a força de repulsão entre as moléculas e favorecendo a hidratação dos resíduos 

carregados, promovendo, dessa forma, sua solubilização e, consequente, extração (WANG et 

al., 1999). Considerando o exposto, o tampão borato de sódio 100 mM, pH 10,0, foi escolhido 

para obtenção das proteínas, pois além de possuir pH  próximo ao pH ótimo de extração das 

proteínas de pinhão-manso, não causa hidrólise das moléculas de interesse, como 

normalmente verificado com a solução de NaOH, um solvente de pH extremamente alcalino e 

sem poder de tamponamento.  

Além do solvente, outro fator que pode promover acréscimo na quantidade de 

proteína extraída é o tempo de contato da amostra com o solvente extrator (WANI et al., 

2008; FIRATLIGIL-DURMUS; EVRANUZ, 2010). Isso, no entanto, não foi verificado nesse 

trabalho (FIGURAS 7 e 8), indicando ser o tempo de 2 horas de contato já satisfatório. Outra 

tentativa realizada no intuito de aumentar a quantidade de proteína extraída foi a sonicação 

prévia da suspensão por, pelo menos, 40 minutos antes do processo de agitação. Esse 

procedimento resultou no acréscimo em torno de 40% na quantidade de proteína extraída 

(FIGURA 9), se mostrando como uma etapa fundamental e, portanto, incluído no protocolo 

de extração protéica. A sonicação tem se sobressaído como uma medida eficaz na lise de 

células ainda intactas presentes na torta, favorecendo a obtenção de proteínas solúveis 

(FLEURI; SATO, 2008). 

Uma vez obtido o extrato bruto, foi analisada a presença de moléculas bioativas 

nesse material, visando, em particular, o conhecimento de seu potencial para aplicações 
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biotecnológicas. As proteínas investigadas incluiram toxina, lectina, inibidor de tripsina, 

inibidor de papaína, urease, quitinase e protease. Para tanto, o extrato bruto foi dialisado 

contra o tampão fosfato de sódio 50 mM, pH 7,5, a fim de evitar que o seu pH original, 

bastante  alcalino, fosse neutralizado e não interferisse nos experimentos.   

Dentre as moléculas protéicas analisadas no extrato bruto da torta de pinhão-

manso, resultado positivo foi encontrado para as lectinas, cujo valor observado foi de 3,51 

UH/mgP, correspondendo a 319,76 UH/gF (TABELA 4). O conteúdo detectado é inferior ao 

de outros acessos de pinhão-manso encontrados na Nicarágua, Nigéria e México, cujas 

atividades específicas variaram de 51 a 102 UH/mgP (MAKKAR; ADERIBIGIBE; 

BECKER, 1998). Lectinas são consideradas um dos fatores de toxicidade presentes em 

sementes de pinhão-manso (MAKKAR; BECKER, 1997). Todavia, tem sido observado que 

essas proteínas são completamente inativadas quando submetidas ao calor úmido (121 °C), 

por 30 minutos (ADERIBIGIBE et al., 1997; AREGHEORE et al., 2003; MAKKAR; 

BECKER, 2009). 

Atividade inibitória de tripsina (24,92 UI/mgP ou 1.649,7 UI/gF) foi também 

detectada no extrato bruto da torta de pinhão-manso (TABELA 4). A atividade observada é 

bem próxima daquelas verificadas em outros acessos dessa espécie, cujos valores foram de 

18,5 a 27,5 UI/mgP (MAKKAR; BECKER, 1997). Tem sido observado que os inibidores de 

tripsina estão presentes tanto em acessos tóxicos, quanto em acessos não tóxicos, em 

quantidades similares (MAKKAR; BECKER; SCHMOOK, 1998; MACIEL et al., 2009). 

Assim como as lectinas, os inibidores de tripsina podem ser inativados através de tratamento 

térmico utilizando calor úmido (121 °C), por 30 minutos (ADERIBIGIBE et al., 1997; 

AREGHEORE et al., 2003; MAKKAR; BECKER, 2009). 

Também foi encontrado no extrato bruto de pinhão-manso, atividade inibitória de 

papaína (27,16 UI/mgP) (TABELA 4). Até então, a presença desse tipo de inibição no resíduo 

de pinhão-manso não havia sido relatada. Inibidores de papaína já foram detectados e isolados 

de várias espécies vegetais, dentre elas arroz (CIPRIANI et al., 1999),  batata (ROWAN et al., 

1990), soja (BOTELLA et al., 1996) e tomate (URWIN et al., 2001). Embora o estudo de 

inibidores de proteases cisteínicas em plantas seja relativamente recente, suas funções, 

atividades extra planta e mecanismos de ação e indução são bastante conhecidos 

(BENCHABANE et al., 2010).   

Adicionalmente, foi verificada a presença de atividade proteolítica (0,03 UA/mgP) 

no extrato bruto de pinhão-manso (TABELA 4). Proteases têm sido bastante estudadas 

principalmente por sua importância nos processos de adaptação e sobrevivência da planta aos 
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mais diversos tipos de estresses (SIMOVA-STOILOVA et al., 2010), reparação de 

fotossistemas (KLEY et al., 2011) e desenvolvimento vegetal (PALMA et al., 2002). 

Contrariamente, toxina, urease e quitinase não foram encontradas no extrato bruto 

da torta de pinhão-manso (TABELA 4). A presença dessas proteínas nesse resíduo, de fato, 

ainda não foi anteriormente reportada. Porém, apesar do extrato bruto analisado não ter 

causado letalidade nos camundongos quando injetado nas doses de 25 e 90 mgP/kg de animal, 

pela via intraperitoneal, no período de 24 horas, os animais apresentaram alguns sintomas 

adversos, representados por contorção abdominal e diarréia. Além disso, o sacrifício dos 

animais, após 24 horas de administração do extrato protéico, permitiu a visualização de 

irritação na região abdominal e torácica. Efeitos tóxicos foram também observados em outras 

espécies de animais alimentados com sementes ou torta de pinho-manso, que culminaram com 

a morte destes em alguns dias (GOONASEKERA et al., 1995; MAKKAR; BECKER, 1999; 

RAKSHIT et al., 2008; ANNONGU et al., 2010; BELEWU; AKANDE, 2010; DEVAPPA et 

al., 2010).  

Dentre as diferentes proteínas detectadas, o inibidor de tripsina foi selecionado 

para dar prosseguimento a esse estudo, tendo em vista à escassez de informações abordando o 

uso desse composto, oriundo da torta de pinhão-manso, sob o ponto de vista biotecnológico. 

No entanto, é sabido que os inibidores de tripsina são amplamente investigados quanto aos 

seus efeitos sobres insetos, fungos e, mais recentemente, no desenvolvimento de drogas 

usadas na terapia retroviral e antitumoral (CHEN, 2008; YE; NG, 2011; BATEMAN; 

JAMES, 2011). Além disso, essas moléculas participam do processo de sinalização do 

crescimento e desenvolvimento vegetal (BATEMAN; JAMES, 2011).  

Com o objetivo de purificar o inibidor de tripsina da torta de pinhão-manso, foi 

feito um fracionamento do extrato bruto com ácido tricloroacético (TCA). Essa estratégia 

experimental já foi utilizada como etapa inicial na purificação de outros inibidores, incluindo 

o inibidor de tripsina da soja (SESSA; BIETZ, 1986). Dentre as concentrações de TCA usadas 

(0,5% a 5,0%), foi selecionada a de 2,5%, visto que o sobrenadante resultante (F2,5%) 

apresentou alta atividade inibitória de tripsina (584,13 UI/mgP), bom rendimento protéico 

(2,85 mgP/mL) e um perfil eletroforético com poucas bandas protéicas, sobressaindo uma 

banda na faixa de 20 kDa (TABELA 5; FIGURA 10). Os inibidores de tripsina, em geral, 

apresentam baixa massa molecular, variando entre 6 e 50 kDa, sendo os mais frequentes 

aqueles com massa molecular entre 18 e 25 kDa (RICHARDSON, 1991).  

Interessantemente, a F2,5% se mostrou enriquecida não apenas com o inibidor de 

tripsina, mas, também, com o inibidor de papaína (33,25 UI/mgP), chegando a ser essa 
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atividade específica ligeiramente superior àquela encontrada no extrato bruto (27,16 UI/mgP). 

Atividade inibitória de protease cisteínica tem sido observada em várias espécies vegetais, 

dentre elas na cana-de-açúcar (SOARES-COSTA et al., 2002) e batata (FABRICK et al., 

2001). Várias são as atividades biológicas associadas a essa classe de inibidores, incluindo 

atividade antifúngica contra fungos de importância agrícola, tais como Botrytis cinerea, 

Colletotrichum graminicola e Septoria nodorum (PERNAS et al., 1999). 

A F2,5% foi avaliada quanto à atividade antimicrobiana frente a fungos 

fitopatogênicos  e bactérias patogênicas ao homem. Para fins de comparação, o extrato bruto 

obtido da torta de pinhão-manso foi também analisado. A F2,5% (250 µg/mL) foi capaz de 

inibir o crescimento dos fungos C. gloeosporioides, F. solani, F. oxysporum e R. solani, por 

até 48 horas, tendo se mostrado bem mais potente do que o extrato bruto, que apresentou 

atividade antifúngica apenas para F. solani e F. oxysporum e, somente, quando utilizado em 

concentração mais elevada (1000 µgP/mL) (FIGURA 11). Tais resultados sugerem que a 

precipitação com TCA resultou na concentração do princípio ativo responsável pela atividade 

antifúngica.  

Com relação à atividade antibacteriana, das três bactérias testadas, o extrato bruto 

(1000 µg/mL) se mostrou capaz de inibir apenas o crescimento de P. aeruginosa (FIGURA 

12). Já com a F2,5% (250 µg/mL e 500 µg/mL), apenas foi observada a inibição do crescimento 

de S. aureus (FIGURA 12). É possível que os princípios ativos responsáveis pelos efeitos 

antibacterianos citados sejam distintos. Essa argumentação é decorrente da suposição de que o 

fracionamento com TCA 2,5% resultou na concentração do componente com ação contra S. 

aureus e na exclusão do princípio ativo contra P. aeruginosa. Por outro lado, não pode ser 

descartado que os resultados obtidos estejam simplesmente relacionados com as 

concentrações diferenciadas em que as amostras foram testadas. Adicionalmente, 

considerando que a F2,5%  mostrou atividade antibacteriana de modo dose dependente e, ainda 

que, essa fração apresentou uma atividade inibitória de tripsina superior àquela do extrato 

bruto, é provável que o efeito deletério sobre S. aureus seja, pelo menos em parte, devido ao 

inibidor de tripsina. Em consonância com essa proposição, existem vários dados mostrando 

que muitos inibidores de tripsina e de papaína de plantas apresentam atividade antimicrobiana 

(CHEN et al., 1999; PERNAS et al., 1999;  CHILOSI et al., 2000; AUGUSTIN; SIEBERT; 

BOSCH, 2009; BAKER et al., 2009; FANG et al., 2010; HUANG et al., 2010).  

 Dando sequência ao procedimento de purificação do inibidor de tripsina, a 

F2,5% foi submetida à cromatografia de afinidade em matriz de tripsina-Sepharose 4B 

(FIGURA 13). O resultado foi altamente satisfatório, já que o inibidor de tripsina ficou retido 
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na matriz, tendo sido eluido quando uma solução de HCl 100 mM foi aplicada, apresentando 

uma atividade inibitória de tripsina de 6.644,4  UI/mgP. Porém, quando a fração retida foi 

analisada por PAGE-SDS, além da banda principal de 20,0 kDa, foram ainda observadas 

algumas bandas adicionais  (FIGURA 14). Assim, dada à heterogeneidade dessa fração, uma 

cromatografia de exclusão molecular em matriz de sephacryl S-200 foi incluída no processo 

de purificação do inibidor de tripsina. Nessa cromatografia, contaminantes de alta massa 

molecular foram excluidos, originando um inibidor de tripsina da torta de pinhão-manso puro, 

denominado  JcTI, com atividade inibitória de tripsina de 28.366,67 UI/mgP (FIGURAS 15 e 

16). O aumento da atividade inibitória de tripsina foi expressivo ao longo das etapas de 

purificação empregadas, tendo sido alcançado um índice de purificação do JcTI de 1.138,3 

vezes e um rendimento de 1,2% (TABELA 6).  É comum os inibidores de proteases serem 

abundantes nos vegetais, correspondendo entre 1 e 10% da proteína total presente em órgãos 

de armazenamento, tais como sementes e tubéculos (RICHARDSON, 1991; USSUF et al., 

2001). 

Por PAGE-SDS, o JcTI mostrou uma banda proteica única com massa molecular 

aparente de 20,2 kDa (FIGURA 16). Essa massa molecular foi confirmada por cromatografia 

de exclusão molecular em matriz de sephacryl S-200 (FIGURA 17) e eletroforese 

bidimensional (FIGURA 18). Vários foram os inibidores de tripsina purificados com massas 

moleculares próximas àquela do JcTI. De sementes de soja, foram isolados inibidores de 

tripsina com massas moleculares variando entre 8 e 24 kDa (KUNITZ, 1947; BIRK; 

GERTLER; KAHLEF, 1963; HWANG et al., 1977; YE; NG, 2011). Das folhas de Brassica 

napus, foi isolado um inibidor de tripsina (BnD22) de massa molecular de 19 kDa (ILAMI et 

al., 1997). Os inibidores de tripsina são moléculas de tamanhos diversos, variando de acordo 

com o tipo ou subfamília ao qual pertencem. Aqueles inseridos na subfamília Kunitz, por 

exemplo, apresentam massas moleculares entre 18 e 26 kDa (RICHARDSON, 1991). Quando 

na presença de β-mercaptoetanol, agente redutor, JcTI apresentou-se como banda única de 

aparentemente 10 kDa, mostrando-se uma proteína formada por subunidades unidas por 

pontes dissulfeto. Assim como, outros inibidores de tripsina do tipo Kuniz que apresentam 

subunidades ligadas também por pontes dissulfeto, geralmente, sendo constituídos por duas 

subunidades (RICHARDSON, 1991; MIGLIOLO et al., 2010).  

Outra característica do JcTI é um ponto isoelétrico de 6,6 (FIGURA 18).  Muitos 

inibidores de tripsina apresentam pI ácido, podendo ser representados por aqueles encontrados 

na soja e Acacia victoriae, cujos valores correspondem a 4,2 e 5,0, respectivamente 

(KUNITZ, 1947; BIRK; GERTLER; KHALEF, 1962). Entretanto, há inibidores com pIs em 
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torno do pH neutro, conforme observado para um inibidor de tripsina purificado de feijão 

(Phaseolus lamesins), que mostrou um pI de 7,6 (WANG; RAO, 2010).   

O JcTI  apresentou uma sequência NH2-terminal constituida por 27 aminoácidos, 

VRDICKKEAERQDLSSCENYITQRRGY. Essa sequência mostrou similaridade com as de 

outras proteínas, em particular com as albuminas 2S (TABELA 6).  Dentre essas, podem ser 

citadas uma albumina alergênica de pinhão-manso, denominada “Jat c 1”, e um precursor da 

albumina 2S de Ricinus communis, com 68% e 58% de similaridade, respectivamente 

(MACIEL et al., 2009; www.ncbi.nlm.nih.gov). Um inibidor de tripsina de cevada também 

apresentou identidade com proteínas do tipo albumina 2S, principalmente com as albuminas 

2S da família Brassicaceae, incluindo a napina (albumina 2S de Brassica napus) (GARCIA-

OLMEDO et al., 1987; TERRAS et al., 1993). Albuminas 2S são proteínas de 

armazenamento, solúveis em água, com baixa massa molecular (10-20 kDa) e ricas em 

glutamina. Muitas dessas albuminas 2S apresentam atividade antimicrobiana contra fungos e 

bactérias (CÂNDIDO et al., 2011).  

JcTI  é  uma proteína glicosilada, assim como as albuminas 2S, apresentando um 

teor de carboidrato de 6,4% (FIGURA 19). A glicosilação de proteínas de armazenamento é 

importante no processo de sinalização e endereçamento quando se fizer necessária sua 

mobilização, uma vez que estas são requeridas para a manutenção, defesa e crescimento das 

plantas, bem como nos estágios embrionários e de desenvolvimento (MUNTZ, 1998).  

Com o objetivo de caracterizar o JcTI quanto à especificidade por substrato, 

foram realizados ensaios de inibição frente a outras enzimas, tais como quimotripsina, 

papaína e α-amilase, visto que são conhecidos vários inibidores de tripsina de plantas capazes 

de inibir diferentes proteases, pertencentes ou não a mesma classe catalítica. Por exemplo, 

inibidores de tripsina da fava (Vicia faba) e de sementes de acácia (Acacia victoriae) são 

capazes de inibir tanto a quimotripsina, assim como a tripsina, duas proteases serínicas (YE; 

NG; RAO, 2001; EE et al., 2007). Já o inibidor de tripsina isolado de Adenanthera pavonina 

também inibiu a papaína, uma protease cisteínica (MIGLIOLO et al., 2010). Apesar das 

evidências citadas, o JcTI a 0,27 mgP/mL (28.366,67 UI/mgP) não foi capaz de inibir a 

atividade das demais enzimas testadas.  

Sabendo da especificidade do JcTI pela tripsina, o próximo passo foi a 

determinação de sua concentração necessária para inibir a atividade da enzima em 50% (IC50). 

Uma IC50 relativamente baixa foi detectada para o JcTI, um valor de 1,10 µM (FIGURA 20). 

Inibidores de tripsina isolados de feijão comum (Phaseolus vugaris) e soja apresentaram IC50 

de 0,6 μM e 19 μM, respectivamente (YE; NG, 2009; SUN; WANG; NG, 2010).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Complementando a caracterização do JcTI, foram conduzidos ensaios com foco 

na avaliação da estabilidade desse inibidor em várias condições de temperatura, salinidade e 

pH. Para tanto, o inibidor foi diluído até que sua atividade inibitória sobre a tripsina fosse 

reduzida para 70%, garantindo, assim, que ele não estaria em concentrações muito altas, 

supersaturando o meio de reação e levando a um resultado falso positivo, representado pela 

manutenção da atividade original. Entretanto, mesmo sob essas condições, o inibidor quase 

não teve sua atividade alterada. Quando aquecido a 90 ºC por uma hora, o JcTI sustentou uma 

inibição de 100%. Quando o tempo de aquecimento foi dobrado, a atividade inibitória foi 

reduzida em apenas 8% (FIGURA 21). Os inibidores de proteases são conhecidos por sua 

termoestabilidade. Um inibidor de tripsina isolado de feijão (V. radiata), por exemplo, 

conservou sua atividade inibitória quando aquecido a 90 ºC, por 50 minutos (KLOMKLAO et 

al., 2011). Uma maior resistência foi verificada para um inibidor de tripsina isolado de 

sementes de acácia, que manteve sua atividade mesmo quando aquecido a 100 ºC, em torno 

de 12 horas (EE et al., 2007). No entanto, foi observado que a atividade inibitória de tripsina 

presente na torta de pinhão-manso era completamente abolida após a submissão desta ao calor 

úmido (121 ºC), por 30 minutos (ADERIBIGBE et al., 1997; AREGHEORE et al., 2003).  

Da mesma forma que verificado com o tratamento térmico, quando submetido a 

concentrações crescentes de sal, o JcTI se manteve ativo, apresentando 100% de inibição na 

presença de até 1,5% de NaCl (FIGURA 22). KLOMKLAO et al.  (2011) verificaram a não 

ocorrência de alteração na eficiência do inibidor de tripsina isolado de V. radiata frente a 

concentrações salinas de até 3,0% de NaCl.  

Em adição, o JcTI conservou sua atividade original quando submetido a faixas de 

pH que variaram entre 2 e 10 (FIGURA 23). Comportamento semelhante foi observado para 

os inibidores de tripsina de V. radiata e A. victorie (EE et al., 2007; KLOMKLAO et al., 

2011). A estabilidade verificada no JcTI é bem peculiar às albuminas 2S (alergênicas), que se 

mantém  estáveis mesmo quando submetidas a temperaturas acima de 90 ºC e a pHs neutros e 

ácidos (MORENO et al., 2005).  

A estabilidade encontrada nos inibidores de tripsina é importante, pois esses 

compostos estão envolvidos em processos biológicos, tendo papel essencial na regulação de 

atividades proteolíticas e no mecanismo de defesa vegetal contra insetos, fungos e outros 

organismos (LOPES et al., 2009). Parte dessa estabilidade pode estar relacionada à presença 

de pontes dissulfeto entre resíduos de cisteína presentes na molécula. Inibidores de tripsina do 

tipo Kunitz contêm poucos resíduos de cisteína em sua composição, mas são suficientes para 

a formação de pontes dissulfeto (SONG; SUH, 1998; SATTAR et al., 2004). Essa 
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característica está presente em várias proteínas de armazenamento, como as albuminas 2S e 

vicilinas, e em algumas lectinas, presentes em sementes, tubérculos e outros tecidos vegetais 

(CÂNDIDO et al., 2011).  

O JcTI (1000 µg/mL) não foi capaz de inibir a germinação de esporos dos fungos 

tetados, entretanto na concentração de 500 µg/mL foi capaz de inibir o crescimento dos 

fungos fitopatogênicos C. gloeosporioides, C. lindemuthianum, F. oxysporum e F. solani 

(FIGURA 24). Efeito semelhante foi encontrado para um inibidor de tripsina de milho que 

apresentou atividade diferencial frente ao esporos e crescimento hifal de Aspergillus flavus. 

Isso pode ser devido à inibição direta da protease do fungo, ou seja, apresentando inibição de 

outra protease ou ainda devido a diferença da estrutura de parede entre esporos e hifas, uma 

vez que esses inibidores podem atuar sobre a  parede desses patógenos (CHEN et al. 2010). 

Muitos inibidores de tripsina apresentam essa mesma propriedade, mostrando atividade 

antifúngica contra diversos fitopatógenos (GARCIA-OLMEDO et al., 1987; AGIZZIO et al., 

2003; PUMALAINEN et al., 2005). Os inibidores de tripsina do trigo (CHILOSI et al., 2000) 

e do milho (CHEN et al., 1998) apresentaram atividade sobre vários fungos fitopatogênicos, 

dentre eles, os do gênero Fusarium, causando alterações morfológicas nas hifas (CHILOSI et 

al., 2000). Um inibidor de tripsina isolado do milho (ZmTIp) exibiu atividade antifúngica com 

especificidade para Aspergillus flavus, inibindo a germinação dos conídiosporos e o 

crescimento das hifas, causando uma inibição de 90% a 100 µg/mL (BAKER et al., 2009). 

Atividade antifúngica contra F. oxysporum foi encontrada no inibidor de tripsina purificado 

de fava (V. faba) (YE; NG; RAO, 2001). Esse inibidor e, também, vários outros que 

apresentam atividade antifúngica, são bifuncionais, podendo inibir enzimas proteolíticas 

adicionais, como a quimotropsina (CHEN et al., 1999; SELITRENNIKOFF, 2001; KIM et 

al., 2005). Ainda não é bem compreendido o modo como agem os inibidores de tripsina sobre 

os fungos. Há relatos de inibidores bifuncionais, contra tripsina e α-amilase, por exemplo, que 

apresentaram atividade antifúngica pela ação inibitória de α-amilase, inibindo a protease do 

fungo A. flavus (CHEN et al., 1999). 

Além dos efeitos contra fungos fitopatogênicos, o JcTI (500 µg/mL) apresentou 

atividade frente às bactérias patogênicas ao homem B. subtilis, S. aureus e S. choleraesuis 

(FIGURA 25). O JcTI se mostrou como um potente agente antibacteriano, pois na 

determinação de sua concentração inibitória mínima (MIC), a 5 µg/mL já foi verificado efeito 

negativo sobre o crescimento bacteriano, se tornando mais evidente à medida que a 

concentração do inibidor aumentava (FIGURA 26). Muitos inibidores de tripsina purificados 

de plantas mostraram ação semelhante (AGIZZIO et al., 2003). Um inibidor de batata, por 
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exemplo, apresentou atividade sobre várias bactérias, dentre elas S. aureus, cuja concentração 

inibitória mínima foi em torno 30 µg/mL (KIM et al., 2006). Apesar da evidência dos efeitos 

antibacterianos de muitos inibidores de tripsina de vegetais, o modo de ação deles ainda 

requer muitos estudos.  
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77..  CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS   
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A torta de pinhão-manso mostrou ser uma fonte diversificada de proteínas, 

sobressaindo-se o inibidor de tripsina. O inibidor puro, denominado JcTI, foi obtido através 

do fracionamento do extrato bruto com ácido tricloroacético (2,5%), seguido de 

cromatografias de afinidade (tripsina-sepharose-4B) e de exclusão molecular (sephacryl S-

200), apresentando um rendimento de 1,2%. O JcTI é uma glicoproteína com massa 

molecular em torno de 20 kDa, pI de 6,6, sequência NH2-terminal desbloqueada apresentando 

similaridade com albuminas vegetais e altamente estável ao calor, salinidade e pH.   

Avaliação das atividades biológicas revelou ser o JcTI uma proteína 

antimicrobiana, com atividade frente à vários fungos fitopatogênicos de importância agrícola, 

incluindo Colletotrichum gloeosporioides, Colletotrichum lindemuthianum, Fusarium 

oxysporum e  Fusarium solani, bem como para bactérias patogênicas ao homem, 

representadas por Bacillus subtilis, Salmonella choleraesuis e Staphylococcus aureus. 

 Em suma, os resultados em conjunto demonstram o potencial da torta de pinhão-

manso como fonte de proteínas com potencial para aplicação biotecnológica, em particular, de 

inibidor de tripsina, que passa a integrar o arsenal de biomoléculas vegetais ativas no controle 

de patógenos de plantas e do homem. 
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