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RESUMO

A Mimosa scabrella (bracatinga) é uma leguminosa abundan 

te no Sul do Brasil e de crescimento rápido. A extração aquosa de

■suas sementes forneceu uma galactomanana homogênea, com um peso

6 ~ 5
molec-ular entre 1,5-2,0.10 (gel filtraçao) e 3,8.10 (viscosime-

tria). 0 polissabarídeo consiste de uma cadeia principal de unida

des de ^  -D-manopiranoses, 13% das quais não são substituidas, e

outras substituidas em 0 -6 com o(-D-galactopiranoses (85%),qu com

0-6- cX-D-galactopiranosil-©(-D-galactopiranose (2%). Esta estrutu

ra, com alta relação de manose-galactose (53:47) e com a maioria

das unidades da cadeia principal substituidas por galactose é in-

comum em sementes de leguminosas e não foi encontrada em nenhuma

espébie da sub-família Mimosoideae. Cada árvore de bracatinga for

nece 1 kg de sementes anualmente, 30% das quais consiste de galac

tomananas, que devido as suas características físico-químicas pos;

sivelmente serão aplicadas na indústria.
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SUMMARY

Mimosa scabrella (bracatinga) grows abundantly and rapidly 

in Southern Brazil. Aqueous extraction of its seeds provides a

mannopyranosyl units, 13% of which are unsubstituted with others 

substituted at 0 - 6 with p<-D-galactopyranosyl (85%) and 6-0-cK-D- 

galactopyranosyl-o(-D-galactopyranosyl units (2%). This structure, 

with a high galactose to mannose ratio (47:53) and with most of 

the main-chain units substituted with side chains, is unusual in 

legume seeds and has not been found previously in those of the 

sub-family Mimosoideae. Each bracatinga's tree provides 1 kg of 

seeds annually, 30% of which consist of galactomannan, and a 

possibility exists that the latter has unusual physical chemistry 

characteristics that might be applied industrially.

0
homogeneous galactomannan, mol. wt. 1 .5-2.0 x 10 (gel filtration)

5
and 3.8 x 10 (viscosimetry). It consists of a main chain

xvi



1. INTRODUÇÃO

Entre as milhares de espécies vegetais existentes na natu 

reza, somente um número restrito é utilizado pelo homem. A esco 

lha das espécies desenvolvidas e cultivadas é determinada por mo 

tivos sociais e culturais, bem como por interesses industriais. 

São utilizadas todas as partes dos vegetais, para os mais diver-

sos fins.

As sementes acumulam substâncias de reserva, dentre as 

quais destacam-se pela abundância e multiplicidade de usos, os 

carboidratos. Estes podem ocorrer sob a forma de mono ou oligos- 

sacarídeos solúveis em solução aquosas,como sacarose e rafinose 

ou polissacarídeos, onde sobrcssaem-se o amido e as ga- 

lactonananas50.
\

As galactomananas estão presentes principalmente no endO£ 

perma das sementes de plantas da familia das leguminosas . De 

acordo com os dados mais recentes a família Leguminosae compreen

* *14 4de em torno de 650 generos e 18.000 especiesA . Possuem varia-

ções morfológicas, que compreendem desde árvores de grande porte 

até pequenas plantas, bem como diferenças na obtenção de nutrien

tes essenciais para crescimento, forma de reprodução e defesa, o

38
que as diferenciam das outras familias . A familia Leguminosae



88 161
pertence a ordem das Rosales ou Rosiflorae ’ , e ocorre em

todos os habitats terrestres com exceção das regiões árticas e an

*  ̂ Q0 47
tarticas e algumas ilhas como Nova Zelândia ’ . Subdivide-se

em três sub-famílias, sendo elas Mimosoideae , Caesalpinioideae e

^ w 145Faboideae

As sub-famílias Mimosoideae e Caesalpinioideae são megatér

micas e como consequência predominam nas selvas e savanas equato

riais e sub-equatoriais.

A Faboideae é mega, meso e microtérmica e constitue

a maior representação da família nas zonas temperadas e tempera- 
146

das frias

A sub-família das Mimosoideae apresenta-se como árvores e

arbustos, raramente ervas. Possue flores actinomorfas e o fruto

em forma de legume (vagem) seguindo as suturas dorsal e ventral,

com várias sementes em duas fileiras. Existem cerca de 54 gêne-

88
ros e 2.0 00 especies, todas em zonas tropicais e sub-tropicais

A sub-família Caesalpinioideae apresenta-se como plantas 

lenhosas, sub-tropicais, com folhas compostas. As flores são zi- 

gomorfas com prefloração de corola imbricada ascendente. Os fru-

tos apresentam-se em forma de legumes. Possue em torno de 150 gê 

neros e 2 .2 0 0 espécies .

A sub-família Faboideae compreende plantas herbáceas ar 

bustivas e arbóreas, com aproximadamente 440 gêneros e 12.000 es 

pécies difundidas em todas as latitudes; apresenta folhas compo£ 

tas, fruto em forma de legumes com sementes duras.Diferencia-se

2



das outras sub-famílias por possuir flores zigomorfas e preflora

ção da corola imbricada descendente.

r 46 144
As sub-familias Mimosoideae , Caesalpinioideae e Fa-

34
boideae estao divididas em 6 , 5 e 32 tribos respectivamente ,

47
segundo tabela abaixo

Angiospermeae

Classe: Dicoty ledoneae 
Sub-classe: Archiclamydeae 
Grupo de ordem: Coroliano 
Ordem: Rosales 
Sub-ordem: Leguminosineae 
Família: Leguminosae 
Sub-famílias:

Caesalpinioideae

Tribos: Caesalpinieae, Cassieae, Cercideae, Detarieae, 
Amherstieae.

Mimosoideae

Tribos: Parkieae, Mimozygantheae, Mimoseae, Acacieae,

Ingeae, Adenanthereae (incluindo Piptadenieae).

Faboideae

Tribos: Swartzieae, Sophoreae, Dipteryxeae, Dalbergieae, 
Abreae, Tephorosieae, Robiieae, Indigofereae, 
Desmodieae, Loteae, Phaseoleae, Psoraleeae, 
Amorpheae, Sesbanieae, Galegeae, Aeschynomenea, 
Adesmieae, Carmichaelieae, Redysareae, Coronilleae, 
Vicieae, Cicereae, Trifolieae, Bossiaeae, Brongni^ 
arteeae, Mirbelieae, Liparieae, Crotalarieae, Eu- 
chresteae, Thermopsideae, Genisteae, Lonchocarpeae.

3
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1.1. GALACTOMANANAS DE SEMENTES

São consideradas galactomananas polissacarídeos que con-

tem no minimo 5 ou 15% de galactose de acordo com ASPINALL

12
ou BECK e WIECZOREK , respectivamente.

Ocorrem como componentes da parede celular principalmente

, , . 182 . <• 60 , 61 em caules de gimnospernas , em liquens ’ microorganis-

mos como leveduras 62,102 ^ fungos^*"*’ ^  e eiT1 endosper

ma de sementes de plantas de família das leguminosas. No presen-

te trabalho analisaremos as últimas, que foram estudadas em mais

38
de 70 diferentes especies

A quantidade de galactomananas armazenada na semente das

leguminosas depende do tamanho relativo do endosperma. 0 soja

(Glycine max) tem um endospermas rudimentar contendo menos de 1%

5,190
de galactomananas , enquanto que o guar (Cyamopsis tetragonolo

28
bus) e o alfarrobo (Ceratonia siliqua) possuem um endosperma ma-

38ciço com 35 e 38% em peso de galactomanana, respectivamente.

0 endosperma possue função de reserva durante a germinação

~ 154
e para a nutrição do embrião . Age tambem como um tecido



de absorção de água para a semente, prevenindo contra a sua per-

da nos períodos de seca, o que poderia causar a desnaturação das 

proteínas, e em particular das enzimas essenciais para a germina 

ção. Pode-se considerar que as ramificações laterais das galacto 

mananas sejam a porção hidrofílica do endosperma.

Existe uma relação entre a estrutura e as propriedades fi

sido-químicas das galactomananas e sua função como agente na re-

~ ~ 143
gulaçao do equilibrio hidrico durante a germinaçao . Sendo as-

sim, o conhecimento das caracterícas químicas e físico-químicas 

dos polímeros naturais a nível molecular é indispensável para a - 

análise do metabolismo e atuação nas plantas, bem como o seu a- 

proveitamento pelo homem.

A depolimerização das galactomananas na semente ocorre p£ 

la ação de três enzimas: o( -galactosidase, endo- f i -mananase e

^-manosidase ou exo- -mananase '* e

117McCLEARY e MATHESON observaram que a atividade das 

glicosidases aumenta durante a germinação de várias espécies. E£ 

te processo deve ocorrer nas células do endosperma. Os produtos 

da depolimerização da galactomanana: galactose e manose

são rapidamente transportados do endosperma até o embrião por dî

* * 16 2 ' fusao passiva e convertidos em sacarose e amido transito

rio .

A biossíntese de galactomanana de plantas ainda não está 
40

bem definida. REID e MEIER estudando a biossintese de galactomana

153
na de Trigonella foenum graecum L. sugeriram que unidades de
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D-galaÜtose e D-manose são distribuídas simultaneamente durante

formação de galabtomanana, o que foi observado por COURTOIS e Le

33  ̂ ~
DIZET pela bonstância da relação manose: galactose 'em galabtoma

nanas de sementes de Gleditsia ferox, durante a maturação.

As galactomananas de sementes tem sido utilizadas pelo ho

mem e animais desde os tempos mais antigos, sendo o guar (Cyamop

sis tetragonolobus) e o alfarrobo (Ceratonia siliqua) as fontes

98,160,188 que se sobressaem,,

A Òeratonia siliqua conhecida comercialmente por locust

bean, carob ou alfarrobo, é nativa do Sul da Europa e foi utili-

... ~ 38
zada inicialmente como raçao animal . Esta especie pertence a

sub-família das Caesalpinioideae, tribo Cassieae, produzindo ár-

vores com oito metros de altura com frutos de 10 a 20 cm a par-

tir dos 5 anos, em média. Suas sementes são em forma oval, amar- 

ronzadas, com 8 a 9 mm de comprimento20.

A Cyamopsis tetragonolobus é uma planta nativa do Paquis-

tão (índia), da sub-família das Faboideae, tribo Indigofereae cujo

polissacarídeo é conhecido comercialmente como guar ou guaran. 0 in

38
teresse nesta especie surgiu em 1940 devido a escassez de outras 

fontes de galabtomanana durante a 2â Guerra Mundial. Atualmente é 

cultivada em larga escala nos U.S.A. É uma espécie de cultivo anual, 

possuindo 0 , 6 m de altura com sementes de diâmetro médio entre 

4-5 mm. Sua produção anual mundial em 1980 foi de 80.000 tonela-

das métricas, sendo 1/3 consumido na indústria de alimentos e o



4. 4. •  ̂ , 160restante na industria em geral

As propriedades da galactomanana de guar podem ser modifiL 

cadas pela obtenção de derivados, que elevam sua importância in-

dustrial, como o hidroxipropil guar, carboximetil guar e deriva-

- ' 126 
do de amonio quaternário . Estes derivados possuem maior tole-

rância a sais inorgânicos, maior estabilidade térmica, maior ca-

pacidade para interações cruzadas, melhor poder seletivo em fil-

trações, e podem atuar como auxiliares na floculação de sólidos

160
e como espessantes

Genericamente as galactomananas são polissacarídeos forma 

dos de uma cadeia principal de unidades de D-manopiranose ligadas 

glicosidicamente (3-(l-*-4). Unidades de D-galactopiranose ligadas 

glicosidicamente —(1 -^6 ) estao distribuidas na cadeia principal 

do polissacarídeo. Para o guar e alfarrobo as proporções de mano 

se e galactose são de 2:1 e 4:1 respectivamente ®.

A extração aquosa destes polissacarídeos é realizada em 

temperatura ambiente, sendo que para o alfarrobo os maiores ren-

dimentos são obtidos em água quente.

Os rendimentos de galactomananas são muito altos entre as 

espécies das sub-famílias Caesalpinioideae, Mimosoideae e Faboi 

deae (15 a 38% do peso seco da semente). Algumas espécies das 

tribos Galegeae, Crotalarieae, Mimoseae, Sophoreae e Trifolieae

possuem cerca de 15 a 25% destes polissacarídeos, enquanto que as

, 40
tribos Desmodieae, Genisteae e Loteae contem somente de 1 a 15% 

Observou-se que a solubilidade do polímero em água aumenta com o

7



decrescimo da relaçao manrgal. Consequentemente a eficiência da 

extração aquosa depende da composição das galactomananas. 0 tem 

po envolvido no processo de extração pode alterar o rendimento 

pela degradação enzimática, afetando a composição do polissacarí_ 

deo e sua solubilidade 38,40^

As relações D-manose:D-galactose entre as galactomananas

A A ^
tem sido utilizadas como guia taxonomico de leguminosas. Ha pro-

31
porçoes desde 1:1, para galactomananas de Medicago sativa e Tri- 

84
folium repens ambas da tribo Trifolieae, ate 5,26:1 para galac-

93
tomanana de Shofora japonica da tribo Sophoreae.

8

1.2. ANALISE ESTRUTURAL DAS GALACTOMANANAS

As galactomananas foram, pela primeira vez, analisadas quî

170,172
micamente em 1897, quando EFFRONT investigou sua composição em

sementes de Ceratonia siliqua. Entre 1900-1936 outras espécies

38
de leguminosas foram analisadas como a Gleditsia triacanthos

4 38
Trigonella foenum graecum , Lotus corriculatus e Meticago sa

31
tiva onde investigou-se as proporçoes de galactose e manose 

presentes nos polissacarídeos bem como métodos de extração. A es 

trutura genérica das galactomananas, de acordo com análise de me 

tilação e hidrólises parciais, é a seguinte :
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§ Estrutura genérica de galactomananas de sementes de Legumino-

sas .

Estruturas diferentes do tipo clássico são encontradas em

69 1 8 S
algumas galactomananas como as de Crotalaria mucronata e Cae

184 _ '
salpinia pulcherima que possuem ligações do tipo (1— 3) e

(1— 2) na cadeia principal de manose. A hidrólise do polissaca-

184
rídeo metilado de Caesalpinia pulcherima forneceu como deri-

vados: 2 ,3,4,6-tetra-O-metil-D-galactose; 2,3,4,6-tetra-0-me-

til-D-manose; 2 ,4,6-tri-O-metil-D-manose; 2,3,6-tri-O-metil-D-

manose; 3,4,6-tri-O-metil-D-manose e 2,3-di-O-metil-D-manose nas 

proporções 27:1:4:60:2:32. Estes resultados indicam que toda a 

galactose ocupa posições de terminal não redutora, aparecendo so 

mente como derivado tetra metilado, e a relação entre este deri-



vado e o derivado 2,3-di-O-metil-D-manose é praticamente 1 :1 ; a 

presença de ligações ( 1 —  2 ) e (1— 3) é indicada pelos derivados

3,4,6 e 2,4,6-tri-0-metil-D-manose respectivamente. Estes dados 

foram confirmados por análise de oxidação com periodato.

Além das diferenças da estrutura clássica na cadeia prin-

cipal das galactomananas, podem ocorrer diferenças em relação ao

tipo de ligação glicosídica na cadeia lateral da galactose.

90
KAPPOR e MUKHERJEE ,ao analisarem a galactomanana de Cassia ab 

sus, obtiveram como derivados metilados: 2,3,4,6-tetra-O-metil-D- 

galactose; 2,3,6-tri-O-metil-D-manose; 2,3-di-O-metil-D-manose e

4,6-di-O-metil-D-manose em proporções molares de 2:4,2:1 :1 . Fo-

ram isolados os seguintes oligossacarídeos obtidos por hidrólise 

ácida parcial deste polissacarídeo que possue relação man:gal de 

3:1 : os dissacarídeos 2-0-°< -D-galactopiranosil-D-manose, 6-0- 

o(-D-galactopiranosil-D-manose, e os trissacarídeos 4-0-(6-0-o< 

-D-galactopiranosil-J3-D-manopiranosil) (3-D-manose e 4 - 0 -(4-0-^ 

-D-manopiranosil- p-D-manopiranosil)P-D-manose. Estes resulta-

dos indicaram que aproximadamente 85% das manoses estão unidas 

com ligações do tipo (1— 4) e o restante (1— 3). Todas as unida-

des de manose unidas (1— 3) são substituídas em 0-2 por crt -D-ga- 

lactose o que representa 50% das cadeias laterais de galactose, 

o restante se encontra ligado a 0 - 6 das unidades de manose (1— 4). 

Os dados obtidos por oxidação com periodato estão em concordância 

com os acima descritos.

Outra possível variação na estrutura clássica das galacto 

mananas é a presença de cadeias laterais de o(-D-galactobiose, l i

10



gadas glicosidicamente (1 — 6 ) , além das ramificações isoladas de

o(-D-galactose. Galactomananas que apresentam este tipo de estru

2 3tura foram isolados de sementes de Gleditsia amorphoides , Tri

30 30 181
folium repens , Gleditsia ferox , Cassia corymbosa e Cas-

73
sia renigera . Em todas estas galactomananas obteve-se o deri-

vado metilado 2,3,4-tri-O-metil-D-galactose, sempre em pequenas

quantidades. Existe a possibilidade de que a cadeia principal de

manose não seja linear. Isto se explica quando a presença do de-

rivado 2,3-di-O-metil-D-manose ocorre em maiores proporções que

2,3,4,6-tetra-O-metil-D-galactose,para algumas galactomananas

A distribuição das unidades c^-D-galactose ao longo da ca

Sl •
deia principal pode ocorrer regularmente (alternadas) *,en blo-

cos'3* ou randomicamente0 *, conforme figura abaixo ^ :

O.) -  M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M -  
I I I I I I
6 G G G G G

b . ) - M - M  —M —M —M —M - M — M —M - M —M — M— M — M -  
I I I I I I I I I I
G G G G G G  G G G G

C . ) - M - M - M —M - M  —M —M —M - M —M —M - M -  
I I I  I I I I
G G G G G G G

A variação desta distribuição influe nas propriedades das galacto 

mananas.Os primeiros estudos sobre a distribuição das cadeias la-

terais nas galactomananas foram por tratamento enzinático. A o<-

11
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galactosidase ( <*-D-galactoside galactohidrolase, EC 3.2.1.22) é

encontrada en una grande variedade de microorganismos e em semen 
. 31,32,22,41,166 . . , _
tes podendo existir em múltiplas formas. A quan-...

tidade de liberação da galactose pela enzima depende do seu conteúdo

31 -
na galactomanana .Os resultados de uma açao prolongada da enzima

diferem significativamente para galactomananas de diferentes es-

pécies. Observou-se também que a relação manrgal aumentava regu-

larmente pelo tratamento sucessivo com a enzima e que não era 

possível liberar a totalidade da galactose. A velocidade inicial 

de liberação de D-galactose não permite diferenciar galactomana-

nas com relação manrgal de 1,0,como de Trifolium repens e de Genis 

ta scoparia, daquelas de relação elevada ,como de Gleditsia ferox 

(3,9:l,0)e de Gleditsia triacanthos (3,8:1,0). A partir destas de-

terminações, foi possível avaliar a existência de diferenças mar 

cantes na distribuição das cadeias laterais de galactose.

As (3-mananases (endo- ^-D-mananase, D-(l— ► 4)-manana

manohidrolase, EC 3.2.1.78) hidrolisam a manana em oligossacarí- 

deos. Observou-se que para galactomananas de Ceratonia siliqua e 

Gleditsia ferox, com relação de manrgal de 3,8 e 3,9 t respectiva-

mente , ocorria uma diminuição acentuada da viscosidade do polím£

~ *  n  118
ro em solução apos o tratamento com p-D-mananase , indicando

que os pontos iniciais do ataque se encontram no centro da ca-

deia, comprovando ser uma endo-enzina.

3 2 ' 3 3 w y»
COURTOIS e LeDIZET ’ utilizaram a tíombinação de /3~

D-mananase e ot-D-galactosidase para comprovar a estrutura fina

12



das galactomananas, bem como a acentuada diferença na distribui 

ção das cadeias laterais entre estes polissacarídeos.

1 1 Q
McCLEARY, MATHESON e SMALL analisaram a distribuição

das unidades de D-galactopiranose em galactomananas de sementes 

de diferentes espécies de leguminosas, baseados em análises dos 

oligossacarídeos obtidos por hidrólise com |3-mananase purifica-

da, isto é, sem a presença de <* -D-galactosidase e f i -D-mano si da 

se . Concluiran que era necessário pelo menos duas unida-

des de manose consecutivas não substituídas para que ocorresse a 

hidrólise com a ^-mananase de Medicago sativa . Mais recente- 

mente McCLEARY e NEUKOM comprovaram que as endo £>-D-mananases 

são capazes de hidrolisar rapidamente as cadeias de galactomana-

nas em solução juntamente com um polissacarídeo com a qual inte-

116raja fortemente, como a xantana .McCLEARY et alii sugerem, ain 

da, que em galactomananas altamente substituidas a |3 -manana-

se atua rapidamente em pontos de D-manose não substituidas adja-

w ..... ... , .. 1 2 0 , 1 2 1centes a unidades de manose substituidas por galactose

A análise da distribuição das cadeias laterais de galacto 

se em galactomananas pode ser realizada por vários outros méto-

dos .

Um dos métodos químicos utilizados é através do derivado

* 101
6-deoxi-(-p-toluil sulfonila ) hexapiranosídeo , que. é -sucetível

a degradação alcalina. , . .

CHeS0^C ^4CH3 CHS02C4H4CH3

-O. OCR. Jl HO ™

13

HO _̂____
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Entretanto o rendimento do derivado (II) foi baixo e aumen 

tou quando o derivado correspondente 6-deoxi-6-iodo foi tratado 

'd>om o mesmo reagente (6-deoxi-p-tolil sulfinato de sódio). Esta 

reação foi aplicada a galactana de Polyporus squamosus que consis 

te de uma cadeia principal de ^  -D-galactopiranose 6-0-substituida 

com cadeias laterais de 3 unidades de o<-D-galactopiranose 2-0-

14

Produtm + RO

ROM*

0 derivado 6-p-toluil sulfona metilado preparado através 

de muitas etapas foi tratado ><bom alcali que removeu as unidades 

substituidas por -eliminação deixando a cadeia principal parcia.1

15 97
mente O-metilada que foi subsequentemente analisada ’

A metodologia foi melhorada por BAKER e WHISTLER^ e aplica 

da para galactomanana de sementes de leguminosas. Eles converteram 

as galactomananas diretamente para os derivados 6-deoxi-6-iodo, 

que foram facilmente transformados aos derivados 6-p-toluil sulfo 

nas. 0 produto continha unidades de manopiranose e galactopirano 

se substituidas com sulfonas e outras de manopiranose não substi-

tuidas. Após o tratamento com ion metil sulfinil em DMSO na presen 

ça de iodeto de metila, que promove metilação e ^ -eliminação, é 

possível distinguir-se as unidades de D-manose substituidas por D- 

galactose, que se encontram isoladas na cadeia, daquelas unidades

substituidas adjacentes .



15

Este princípio pode ser aplicado na depolimerização de po 

lissacarídeos contendo unidades de cadeia lateral unidas por li-

gações do tipo (l-*6 ) sendo possível, então, deduzir a natureza 

da distribuição das cadeias laterais. Este processo foi aplicado 

na determinação da distribuição de unidades de D-galactopiranose 

de galactomananas de sementes de Cyamopsis tetragonolobus e Cera 

tonia siliqua ^.

A galactomdnana é convertida em um derivado 6-deoxi-6-p- 

toluil sulfonila, que é depolimerizado sob condições alcalinas, 

obtendo-se unidades de D-manopiranose unidas glicosidicamente a 

uma unidade sulfonila ou a uma unidade de D-manopiranose não de- 

rivatizada. Após metilação e hidrólise é possível distinguir-se 

as unidades de D-manose substituidas por D-galactose, que se en-

contram isoladas na cadeias, daquelas unidades substituidas adja 

centes ^ .

A reação ocorre inicialmente com uma degradação alcalina 

por ^-eliminação e metilação com metil-sulfinil-metideo de SjD 

dio e iodeto de metila, seguida por uma hidrólise ácida, redução 

e acetilação, originando os derivados acetatos de alditois de ma 

nose parcialmente metilados. Cada unidade de D-manopiranose subs 

tituida em 0-6 por o<-D-galactopiranose e em 0-4 por uma D-mano-

piranose não substituida em 0-6 , fornece como derivado 2 ,3,4,6- 

tetra-O-metil-D-manitol. Quando a unidade de D-manopi-



ranose unida em 0-4, for substituida por cK-D-galactopiranose, e 

adjacência a outra unidade também substituida o produto obtido é

2 ,3,6-tri-O-metil-D-manitol, de acordo com o mecanismo a seguir. 

As unidades de c t , -D-galactopiranose e j i  -D-manopiranose

não substituidas, fornecem derivados de p-toluil sulfonas, que

. , ,. ' 1 0 1
sofrem transformaçao em meio alcalino

' 8A analise dos resultados levou BAKER e WHISTLER a sug£

rir uma possivel estrutura primária para galactomanana de Cyamop 

sis tetragonolobus, que consiste de repetições regulares do tri^ 

sacar ide o 4-0- ( 6-0- o(,-D-galactopiranosil- p -D-manopiranosil) - -

D-manopiranose, em concordância com a estrutura regular sugerida

32 30
anteriormente por COURTOIS e LeDIZET ’ . Dentro desta mes-

ma análise supõe-se que, para galactomanana de Ceratonia siliqua, 

os grupos de c<-D-galactopiranose se encontram distribuídos em 

blocos, não havendo distribuição fixa das cadeias laterais em 

função dos resultados obtidos para o derivado 2 ,3,6-tri-O-metil- 

D-manitol e 2,3,4,6-tetra-O-metil-D-manitol nas proporções mola-

res de 1:0,04, indicando que cada bloco compreende 25 unidades 

de manose.

83 �
HOFFMAN e SVENSSON desenvolveram um método diferente de

degradação destinado a analisar a distribuição das cadeias late-

rais de galactomananas. 0 processo consiste na tritilação do po- 

lissacarídeo que assegura aos grupos hidroxilas (OH-6 ) a não me-

tilação seguido por uma detritilação; numa outra etapa ocorre a

A ~ ' 97oxidaçao, H-eliminaçao e hidrólise acida suave - onde as ca-

deias laterais de D-galactose e unidades de D-manose não substi-

16
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Figura 2

§ Produtos obtidos a partir de uma galactomanana genérica após a 
sequência de reações de BAKER e WHISTLER*®.

Degradação alcalina por f i -eliminação e metilaçâo seguida de hidró 
lise, redução e acetilação.

1) 2 ,3,4,6-tetra-O-metil-D-manitol; 2) 2,3,6-tri-O-metil-D-manitol



tuidas são degradadas, deixando intactas somente as unidades de 

D-manose substituidas que possuam adjacentemente uma ou mais unî  

dades de D-manose ramificadas. A analise de metilação da mistura 

degradada sugeriu que as cadeias laterais de D-galactose da gala£ 

tomanana de Cyamopsis tetragonolobus estão distribuidas principal^ 

mente em pares tripletes.
136

PAINTER, GONZALES e HEMMER analisaram a distribuição

de D-galactose em galactomananas, baseados em estudos cinéticos

da oxidação com periodato. Quando há um grupo hidroxila livre em C- 6

na unidade de D-manose oxidada,há formação de hemiacetal entre o

grupo aldeido da manose oxidada e o grupo hidroxílico ern-C-6 .No en

tanto quando OH- 6 está bloqueado por uma substituição de D-gala£

tose há formação de hemiacetais inter unidades, que são estáveis

81,82
e tornam-se resistentes ao ataque subsequente do periodato

/■ * ' ~ 56.57
Analises teóricas detalhadas na cinética da oxidaçao com periodato

de galactomananas de Cyamopsis tetragonolobus (guar) e Cerato 

nia siliqua (alfarrobo), juntamente com a análise de metilação , 

sugerem que no guar, as unidades de D-galactose encontr^m-se di£ 

tribuidas em pequenos grupos de duas a quatro unidades, regular-

mente, ao longo, da cadeia principal de D-manose, enquanto que 

no alfarrobo as unidades de D-galactoses estão distribuidas em

blocos. Estes resultados são semelhantes aos propostos por

32 30
COURTOIS e LeDIZET ’ .

18



HALL e YANPANI , baseados em estudos de oxidação propu-

seram uma distribuição em blocos para a galactomanana de Cyamop-

sis tetragonolobus.

Como pode ser observado, os diversos métodos para determi^ 

nar a distribuição das cadeias laterais nas galactomananas, nem 

sempre são concordantes para uma mesma espécie. Isto pode ser a- 

tribuido às falhas de metodologia e processos de extração dos po 

lissa&arídeos.

Com a finalidade de encontrar métodos de análise estrutu-

ral mais simples, rápidos e adequados para as rotinas de traba-

68
lho, GRASDALEN e PAINTER desenvolveram estudos de ressonância 

nublear magnétiba aplicados à galactomanana de sementes de legu-

minosas .

0 processo requer uma despolimerização parcial da galacto 

manana, que diminui a viscosidade do polissacarídeo produzindo um

material com mais mobilidade em solução, fornecendo assim um es-

13 ~ '
pectro de C.n.m.r. de melhor resolução. 0 tratamento e realiza

do com ácido ortofosfórico a frio, que apresenta um exbelente 

poder de solubilização, sendo facilmente removido com éter. 

Além disso, este ábido acelera a velocidade de hidrólise

das ligações -D-manopiranosídicas em relação as o(-D-ga-

 ̂ 113 5 M / ç
labtopiranosidioas .. Nestas condiçoes e possível dimi-

nuir o grau de despolimerização da amostra, sem que se altere

significativamente a composição monomérica. Os espectros de res-

 ̂ * 13
sonância nuclear magnética de carbono treze ( C.n.m.r) de

25 MHz das galactomananas de Ceratonia siliqua e Cyamopsis tetra

68
gonolobus, e de 50 MHz para Trifolium pratense apresentaram

19
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urna boa resolução. Os valores dos deslocamentos químicos estão 
na Tabela abaixo:

TABELA I

§ ATRIBUIÇÃO DOS SINAIS DO ESPECTRO DE 1 3C-n.m.r. DE GALACTOMANA
O gQ

NAS DE SEMENTE DE LEGUMINOSAS ’ .

20

Tipo de unidade C-l C-2 C-3 C-4 C-5 C- 6

crt-D-galactopiranose 1 0 1 , 8

,QCOC\Jc- 71,4 72, 5b 74,1 64,1

ß-D-manopiranose 103,0 72,9* 74,4* 79,3° 78,0 63,6

não substituído em 0-6 79,6d

(3-D-manopiranose 103,0 72,9 74,4 79,6° 76,4 69,6

substituído em 0-6 79, 9d

a) Os deslocamentos químicos estão expressos em p.p.m. relativos 
a 3-(trimetil silil)-propionato-d4 como padrão interno.
b) Os dados podem ser permutados.
c) Quando a unidade precedente de D-manose não está substituída.
d) Quando a unidade precedente de D-manose está substituída.
* Os valores estão invertidos de acordo com os trabalhos poste-
riores de BOCIEK 19 e GORIN 63.

A região espectral do carbono anomérico C-l( 101,3-103 )

e de C-6 ( 63,6-64,1 ) são bastante conhecidas.En C-5( 76,4 )

e C-6 ( 69,6 ) as unidades de D-manose substituídas em 0-6 apre

sentam um deslocamento para campo mais alto de 1 , 6  ppm e 6 ppm 

para campo mais baixo, respectivamente, comparadas
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com os mesmos sinais de unidades de carbono não substituídas.

Em C-4 resulta um campo menor devido ao envolvimento com ligação 

glicosídica.

Os sinais de C-2 e C-3 da D-manose, são comparados com os 

carbonos correspondentes da -manana de Rhodotorula glutlnis58. . 

Todos os carbonos da o(-D-galactopiranose são comparados com e£ 

pectros dos monomeros^ ’̂  .

Os sinais das unidades D-manose são mais largos que os 

das unidades de D-galactose devido a elevada mobilidade e hete-

rogeneidade das o(-D-galactose relacionada com a sequência de u 

nidades na cadeia. No espectro de 50 MHz observou-se três si-

nais de C-4 bem definidos.Como todas as unidades de D-manopira-

nose apresentam-se unidas por ligação |̂ (l-»> 4) e se encontram

4
em conformação C^, estes sinais podem representar a sensibili-

dade da presença ou não de substituição nas unidades de D-mano-

se unidas em 0-4, fornecendo assim uma maneira para determinar

as probabilidades de distribuição de D-galactose e D-manose nas

68
vizinhanças da galactomanana

. ~ ^ 13„Comparando-se a região do espectro de C-n.m.r. corres-

pondente aos deslocamentos de C-4 de D-manose para três galacto 

mananas>tais como Ceratonia siliqua, Cyamopsis tetragonolobus88 e 

Trifolium pratense e conhecendo-se a relação nan:gal de cada uma 

delas» 79:21, 63:37, 58:42»respectivamente , pode-se determinar 

que dentre os três sinais,o sinal em campo mais alto correspon-

de á unidades de D-manose não substituída,ou seja (III). Isto se



explica em razão da maior intensidade no espectro de galactomana 

na de Ceratonia siliqua que possue poucas unidades de D-galacto- 

se. (Figura abaixo):

III

(I) Gol Gol
I I 

-Man-Man

Relação man:gal

79 : 21

63 :37

68:42

(li) em 
I

-Man-Man

Gol

-Man-Man

(M)-Man-Man

Figura'3-
13

§ Região espectral de C n.m.r., em 25 MHz, das unidades D-man£ 
piranosídicas. A, galactomanana de Ceratonia siliqua; B, galact£ 
manana de Cyamopsis tetragonolobus e C, galactomanana de Trifo-

lium pratense. I, II e III correspondem as díades citadas no tex
. 68 
to

0 sinal em campo mais baixo na região de C-4 de D-manose 

indica D-manose substituída ligada a outra também substituída ,



(I), sendo este sinal predominante para a galactomanana de Tri- 

folium pratense, a qual é altamente substituída por D-galactose.

0 sinal intermediário representa a superposição dos si-

nais originais, onde somente uma das unidades de D-manose está 

substituída, (II). Isto implica qUe ° ambiente de C- 4 da D-mano 

se está afetado em igual magnitude pelo grupo D-galactose unido 

à unidade precedente da cadeia, bem como pelo grupo de D-galac-

tose unido à D-manose em questão. Logo, é razoável que o efeito 

destes dois grupos combinados originem deslocamentos para campo 

mais baixo que III.

Os resultados indicam que a distribuição das unidades de 

D-galactose ao longo da cadeia principal é de forma randomica 

para as três galactomananas analisadas, contrariando a distribui 

ção em blocos e regulares descritos anteriormente por BAKER e 

UHISTLER8 , 9 e HQFFMANM e SVENSSON83.

A partir das áreas relativas dos sinais de C-l nos espe£

13 * * A
tros de C-n.m.r. é possível calcular a abundância relativa dos

monSmeros (relação manrgal) e comparar os resultados obtidos por

análise química.

' 68 
De acordo com o metodo de GRASDALEN e PAINTER ,a análise

13 ' /
das galactomananas- por . C-n.m.r.requer um período de quatro sema

nas para a depolimerização"- com ácido ortofosfórico.Pelo método de
M rj

BOCIEK et alii a hidrólise parcial para depolimerização é rea-

lizada com ácido clorídrico diluido (pH 2-2,5) .,seguida de aque-

cimento por 1 hora a 98°. Após resfriamento, é neutralizada com

23
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NaOH 2 M, recuperando-se a galactomanana üespolimerizada após 3 

dias de diálise.

Os resultados obtidos por este método confirmaram os ob-

0 g
tidos por GRASDALEN e PAINTER , a não ser pelos dèslocamentos de

C- 2 e C-3 dos sinais de D-galactopiranose que estavam invertidos,

conforme sinais atribuidos para o monomero metil- -D-galactopi- 
63

ranose . Os espectros apresentaram boa resolução, sem que se

modifidassem as características básicas da amostra.

17
BOCIEK et alii concluiram que, apesar da impossibilidade

13
de obter-se bons espectros de C-n.m.r. para soluçoes de galacto 

mananas não hidrolisadas devido a sua alta viscosidade, mesmo a 

altas temperaturas, os espectros auxiliaram na distinção entre 

diferentes espécies de galactomananas.

MANZI et alii'*'̂  ̂ e MANZI e CEREZO^ 3 realizaram estudo so 

bre a distribuição das cadeias laterais de galactose em galactoma 

nanas de sementes de Gleditsia triacantos por 1 3C-n.m.r.As galaç 

tomananas foram obtidas por extração aquosa a diferentes temperatu 

ras, obtendo-se polissacarídeos com diferentes proporções de

man:gal.Os produtos, previamente despolimerizados, foram analisados 
13

por C-n.m.r.,apresentando espectros em 75 MHz com . tima resolu-

ção onde foi observada, pela primeira vez, a região de C- 6 como re 

gião espectral característica para D-manose substituída com forma 

ção de tripletes. Este carbono é sensível ás vizinhanças de rami-

ficação para a cadeia principal de D-manose fornecendo informações 

juntamente com as díades de C-4, para determinação da provável
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distribuição da D-galactose no polissacarídeo. (Figura abaixo)

Relação 
mon : gal

71:20

iRPtm.

I III

B A ”

I np.m.

Gal Gal Gal Gal Gal Gol Gal Gal
I I I I I I I  I
Mon-Mon-Mon Man-Mon-Mon e Mon-Mon-Mon Mon-Mon-Mon

d) (ii) (ui)

Figura 4
13

§ Região espectral de C-n.m.r., em 75 MHz (A) e 25,2 MHz (B)

das unidades D-manopiranosídicas de Gleditsia triacanthos. 1,11
“ - 105

III-tripletes ou tríades de C- 6

Embora as frequências das díades (C-4) sejam consisten-

tes para assegurar uma distribuição randomica para as galactoma- 

nanas de Gleditsia triacanthos, os valores das tríades observa-

das na região de C- 6 para D-manose substituída indicaram uma 

forma complexa de distribuição para as cadeias laterais de D-ga-

lactose, conforme foi observado para Cyamopsis tetragonolobus e 

Ceratonia siliqua por análise de oxidação com periodato 1;36
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0 comportamento sinergístico da galactomanana de Cyamopsis 

tetragonolobus, juntamente com outros polissacarídeos como a car 

ragenana e a xantana, despertou maior interesse por estes políme 

ros. As associações de carragenanas com galactomananas de Cerato

nia siliqua e de Cyamopsis tetragonolobus têm sido analisadas com

13  ̂'
sucesso por C-n.m.r. na região do carbono anomérico^^*

A interação entre guar e borato foi investigada por

13
C-n.m.r., com a finalidade de obter novas informações sobre a

associação molecular existente durante a formação do complexo ,

~ ~ 54 133
ou seja a compreensão do processo de gelatinização guar-borato ’

1.3. CONFORMAÇÃO DAS GALACTOMANANAS EM SOLUÇÃO

0 comportamento dos polissacarídeos hidrossolúveis é de-

terminado por três propriedades fundamentais: a conformação, a 

estrutura e o peso molecular. Para o entendimento das suas pro-

priedades é necessário o conhecimento da forma tridimensional , 

que não é estática nem única, podendo alterar-se continuamente 

conforme as condições impostas.

As unidades monoméricas dos polissacarídeos normalmente

~ 4 1 49
apresentam-se em conformação C^ (D) ou C^ (L) . Baseando-se

em cálculos de valores padrões dos ângulos e comprimentos das 
147

ligações, REES calculou as conformaçoes energeticamente mais 

estáveis de alguns polissacarídeos. São estas conformações que



determinam como se distribuem os átomos e moléculas no interior 

da estrutura em relação ao meio exterior, ou seja, para com ou-

tras moléculas do mesmo polímero, moléculas diferentes presentes 

no meio, solventes, superfícies biológicas, etc, determinando as 

propriedades físico-químicas dos polissacarídeos.

No caso de cadeias longas a estrutura global pode alte-

rar-se por oscilações independentes entre cada par de unidades 

vicinais e, além disso, cada anel pode passar a formas de maior 

energia. A forma de cadeia que altera continuamente entre confor

mações locais e globais diferentes é conhecida como "random

147 ~ '
coil" (enrolamento ao acaso) . Este tipo de conformação e es-

tabilizada pela entropia conformacional; quanto maior o número 

de conformações locais, entre as quais a cadeia possa flutuar, 

mais difícil para esta cadeia sobrepor-se ao movimento térmico 

e permanecer em uma forma particular. Assim, a entropia compen-

sa a energia potencial. Também é necessário levar em conta que 

as energias de interação entre as unidades monossacarídicas não 

são suficientemente fortes e numerosas para fixar em uma forma 

determinada a cadeia estabilizada por interações cooperativas.

As propriedades das galactomananas em solução aquosa tem 

despertado grande interesse por formarem um produto de alta vis 

cosidade, o que levou à investigação mais detalhada das pro-

priedades reológicas a níveis comerciais, consequentemente moti^

27



vando o estudo conformacional destes polímeros.

As galactomananas em solução aquosa, segundo DEA, Mc 
36

KINNON e REES , estao dispostas em conformação "random coil", 

estado que pode ser revertido a uma forma ordenada em condições

favoráveis de agregação ou interação com outras espécies.

111
McCLEARY estudou o efeito do conteúdo de galactose em 

galactomananas de Cyamopsis tetragonolobus e Ceratonia siliqua, 

nas propriedades das soluções, ou seja, na solubilidade e inte-

ração com outros polissacarídeos. Ao submeter as amostras ao 

tratamento com -D-galactosidase durante 2 horas aproximadamen 

te 75% da galactose foi eliminada, obtendo-se uma leve diminui-

ção da viscosidade na solução. Após 5 horas de hidrólise, houve 

formação de partículas suficientemente grandes com turvação da 

solução, sendo que com mais uma hora houve a precipitação da ma 

nana residual. 0 mesmo autor concluiu que não há relação entre 

o conteúdo de galactose e a viscosidade de soluções da galacto-

mananas, sugerindo que esta propriedade seja totalmente dependen 

te da natureza da cadeia principal de manana. Assim, as cadeias 

laterais de galactose lograriam papel importante na solubiliza- 

ção das galactomananas, não afetando o grau de interação ente 

as moléculas em solução diluida e nem a sua conformação aparen-

te .

Cálculos de modelos construídos por computador, a partir

28



de dados obtidos por padrões em difração de raio X, indicaram 

que moléculas de galactomananas de Cyamopsis tetragonolobus e 

Gleditsia amorphoides no estado sólido encontram-se sob a forma 

estendida, ou seja, em conformação "ribbon" e que as cadeias la

terais de galactose não necessariamente afetam a conformação da

• •, 38, 2cadeia principal

Como as galactomananas são polissacarídeos não iõnicos, 

suas propriedades em solução são pouco afetadas por mudanças mo 

deradas de pH. A viscosidade tende a manter-se constante na 

faixa de pH 1-10,5, embora a degradação possa ocorrer em solu-

ções altamente ácidas ou alcalinas, principlamente quando aque- 

38cidas

As galactomananas de Cyamopsis tetragonolobus e Ceratonia 

siliqua, ambas solúveis em água, apresentam um comportamento reo 

lógico distinto, sendo estas diferenças aumentadas pelas intera-

ções soluto-soluto e soluto-solvente. Em polímeros neutros a ex-

tensão destas interações pode ser determinada por análise de vis

127
cosidade em solução diluidas

Como foi citado anteriormente, as galactomananas são utî  

lizadas para controlar as propriedades reológicas de uma varie-

dade de produtos alimentícios e na industria em geral, sendo seu

45
comportamento alterado na presença de outros componentes

Reologia pode ser definida como a ciência do fluxo e de-

formação dos materiais. Para fluidos simples, o estudo da reolo 

gia envolve a medida de viscosidade, sendo que esta depende prî

29



meiramente da temperatura e da pressão hidrostática. Entretanto, 

a reologia dos polímeros é muito complexa, pois esta propriedade 

depende do peso molecular, da estrutura do polímero, da concen-

tração dos vários aditivos, da temperatura e da natureza do sol- 
98,128

vente ..Soluçoes polimericas geralmente possuem propriedades

viscoelásticas, sendo a viscosidade um dos principais parâmetros 
113

para analise

0 peso molecular é diretamente proporcional à viscosidade

f „ 176,177
intnnsica, de acordo com a equaçao de MARK-KUHN-HOUWINK >

largamente utilizada para determinação de pesos moleculares dos

polímeros:

viscosidade intrínsica do polímero 

coeficiente de interação de HUGGINS 

peso molecular viscosimétrico médio 

constante empírica para um dado siste 

ma polímero-solvente e uma dada temp£ 

ratura.

A viscosidade intrínsica pode aumentar ou diminuir com a

variação de temperatura. Se a afinidade termodinâmica aumenta com

a elevação da temperatura, a conformação em espiral expande-se e

a viscosidade intrínsica torna-se crescente. Em caso contrário ,

ou seja»se a conformação em espiral é contraída, a viscosidade in

177
trinsica diminue com a elevaçao da temperatura

= K Ma , onde =

K = 

M = 

a =



A viscosidade das galactomananas em solução é diminuida na

presença de sacarose e alguns sais como sulfato de sódio, pois

36
seu poder de dissolução torna-se menor

45
ELFAK et alii analisaram o efeito da adiçao de glucose 

e sacarose na viscosidade de solução de Cyamopsis tetragonolobus 

e Ceratonia siliqua .cu.jas viscosidades intrínsicas , [»̂ ] > são

19,2 dl/g e 16 dl/g, respectivamente . A viscosidade intrínsi- 

ca é a medida do volume hidrodinâmico das moléculas de soluto , 

logo ,sugeriu-se que o polissacarídeo do guar possue uma conforma 

ção mais estendida que o do alfarrobo em soluções diluidas, devî  

do a maior interação solvente-soluto, ou seja, capacidade de diŝ  

solução e hidratação .

0 coeficiente de interação de HUGGINS (K) reflete como a 

viscosidade do sistema, aumenta com o aumento da concentração do 

polímero, devido à interação entre as cadeias vizinhas. 0 valor 

de K para o guar é pequeno, indicando uma fraca interação inter- 

molecular em solução, ou seja, soluto-soluto, apesar de possuir 

uma forte interação soluto-solvente em soluções diluidas. Logo, 

em soluções concentradas os valores de viscosidade intrínsica vão 

decrescendo e torna-se menor em relação do alfarrobo.

Quando a glucose é adicionada às soluções das galactomana-

nas, a viscosidade intrínsica decresce. A interação polímero-sol^ 

vente é menor devido a redução da atividade da água na presença 

da glucose, ou devido à competição entre glucose e polissacarídeo 

pelas moléculas de água. A adição de sacarose e glucose restrin-

31



gem a hidratação das galactomananas de guar e alfarrobo, aumentan 

do a interação polímero-polímero. Em soluções diluidas de galac-

tomananas o aumento da interação polímero-polímero é compensado 

pela redução na hidratação e aumento da viscosidade aparente da 

solução. A influência da adição de sacarose nas moléculas dos po 

lissacarídeos é indireta, através dos efeitos de hidratação e não

há nenhuma evidência da interação direta sacarose-galactomananas

~ 45em soluçoes diluidas .

1 S7
ROBINSON et alii aplicaram teorias molecula-

res da viscosidade em soluções diluidas e concentradas para cin-

co amostras de galactomananas de Cyamopsis tetragonolobus com diL 

ferentes pesos moleculares, e observaram as propriedades de flu-

xo. A partir de medidas de viscosidade em soluções muito dilui-

das as viscosidades intrínsicas foram determinadas}sendo elas 

4,5; 5,0; 6,5; 8 ,8 ; 12,5 dl/g para os respectivos pesos molécula 

res de 440.000, 510.000, 790.000, 1.120.000 e 1.650.000. Estes

pesos moleculares foram obtidos segundo a seguinte relação:

-4 0,723
= 3,8.10' .M . Esta variaçao de viscosidade intrinsica com pe

sos moleculares é consistente com conformação em "random coil",

1.4. INTERAÇÕES MISTAS E FORMAÇÃO DE GEIS

As galactomananas, glucomananas, arabinoxilanas e celulo-

ses derivatizadas não formam geis em soluções aquosas, mas o fa 

zem ao associar-se com polissacarídeos em dupla hélice como aga-
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rose ou carragenana. Estas associações entre cadeias polissacarí^

dicas distintas correspondem à estrutura quaternária dos polissa 
36

carideos

Considera-se que as cadeias de polissacarídeos distintos

combinam-se por união de um retículo de sequências não substitui

das com ligações ^ -( 1 — 4 ), apresentando formas de cinta com du

129
pias hélices ou agregados . Estas interações podem ocorrer tam

bém com polissacarídeos bacterianos, como o exo-polissacarídeo de

Xanthomonas campestris . Estes geis devem-se a estrutura de en

trecruzamento de cadeias por associações não-covalentes, sendo

possível caracterizar estas associações pelas propriedades de in

_ 38
terconversao sol-gel que envolve sua formaçao e destruição .

Durante a formação de um gel as moléculas de polissacarí-

deos se associam, de modo que a viscosidade do sistema aumente , 

chegando finalmente a um estado semi-sólido. Estes filamentos en 

tre cruzados formam uma rede tridimensional que se introduz nos 

interstícios do meio líquido dispersante, significando que as ca 

deias do polissacarídeo se encontram livres e solvatadas em algu 

mas regiões e associadas em outras, para formar os entrecruzamen

tos. As regiões associadas denominam-se "zonas de união" e podem

148
estar constituidas de uma ou mais cadeias

Comprovou-se que as galactomananas não apresentam varia-

ção significativa da rotação ética que indicasse uma transforma-

ção conformacional em soluções aquosas quando aquecidas ou res-

friadas3® . No entanto, estas variações ocorrem quando as galac-
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1 O Q
tomananas são misturadas à polissacarídeos gelificantes

Os retículos formados numa estrutura gelificante são capa 

zes de absorver grande quantidade de água, pois as cadeias são so 

lúveis, mas não podem dissociar-se completamente por estarem unî  

das umas às outras pela rede tridimensional.

A tendência de obter-se um gel inchado ocorre paralelamen 

te à indução da separação das cadeias, o que é balanceado pela 

resistência elástica ao continuar o inchamento.

A sinerese, ou seja, a contração expontânea da rede tridi^ 

mensional, com a consequente separação da fase líquida, fenômeno 

existente em muitos geis, principalmente quando a concentração 

do polissacarídeo é baixa, consiste na passagem a um estado de 

maior estabilidade, que pode ocorrer após várias horas ou dias, 

indicando que o equilíbrio não se estabelece quando o gel se for 

m a 148

Ao analisarem as propriedades das soluções de galactonana 

nas modificadas por « -D-galactosidase, McCLEARY ' con

siderou que a formação e retrogradação dos geis se deve a asso 

ciações não-covalentes entre as partes de galactomananas não sub£ 

tituídas por galactose e que a extensão desta interação depende 

do conteúdo de galactose na amostra.

As galactomananas com 15-20% de galactose interagem para 

formar uma rede tridimensional que é mantida em solução pelas re 

giões ricas em galactose. Logo, as galactomananas com menos de 

10% em galactose formam precipitados,pois não possuem galactose
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suficiente para manter um agregado em solução.

112
Em outros estudos, McCLEARY observou que galactomana-

nas de Cyamopsis tetragonolobus e Leucaena leucocephala, que pos 

suem o mesmo conteúdo em galactose (38%), interagem com a xanta- 

na de forma distinta. A interação entre a xantana e galactomana- 

na de leucena foi muito mais forte do que com galactomanana 

de guar. A degradação enzimática com |S-mananase indicou diferen 

ças na distribuição dos substituintes de galactose ao longo da 

cadeia central das mananas. A galactomanana de leucena apresentou 

proporções significativas de unidades de D-manose substituídas ao 

longo da cadeia de forma alternada, enquanto que a galactomanana 

de guar possuia uma distribuição de substituintes de galactose 

muito mais irregular ao longo da molécula. Existem indicações 

que as diferenças estruturais na distribuição dos substituintes 

de D-galactose em galactomanana influencia nas suas propriedades 

de interação35.

129MORRIS et alii estudaram a formaçao de geis mistos

entre galactomananas e xantana, concluindo que para um material 

ser gelificante deve existir suficiente flexibilidade e irregula 

ridade estrutural para evitar uma associação completa que dê lu-

gar à precipitação, assim como suficiente rigidez e regularidade 

para formar uma união suficientemente estável entre as cadeias . 

Fora destes limites, as interações entre os polímeros serão de

tectadas com o simples aumento da viscosidade das soluções.

37
DEA, MORRIS e REES analisaram a associaçao de galactomana-
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nas com diferentes relações de man:gal,como a Ceratonia siliqua 

(3,5:1 ,0 ), Caesalpinia spinosa (3,0 :1 ,0 ) e Cyamopsis tetragonolo 

bus (2,0:1,0),entre si. A partir de evidências e análises das va 

riações das concentrações das amostras, temperatura e tempo de 

congelamento e degelo propuseram um modelo para a estrutura dos 

geis de galactomananas, em que a associação entre as cadeias o- 

corre por agregação das regiões lisas da manana, enquanto as re-

giões ramificadas servem para solubilizar o retículo. (Figura se 

guinte):

36

Figura 5
o  7  **

§ Estrutura proposta para um gel de galactomanana J/ . As regiões 
da cadeia central não substituídas estão associadas como no esta 
do sólido para formar uniões entre cadeias, sendo que as regiões 
substituídas se encontram altamente hidratadas, e previnem a pre 
cipitação.



~ 112 Estes resultados sao concordantes com os de McCLEARY
9

a não ser para galactomananas com alto grau de substituição,pois 

análises mais recentes demonstraram que as regiões lisas das ga-

lactomananas não são imprescindíveis para a interação com a xan- 

tana e que a interação pode efetuar-se através de regiões substi_ 

tuídas onde as unidades laterais de D-galactose se encontram no 

mesmo lado da cadeia central. Isto explica a pequena mas signifi^ 

cativa interação entre as galactomananas de Cyamopsis tetragono- 

lobus com a xantana.Sabe-se que esta galactomanana não possue r£ 

giões sem substituição e que a xantana não forma gel sozinha,mes 

mo em altas concentrações (Figura seguinte).

37

Figura 6

§ Estruturas propostas para a interação entre galactomananas e ou
125'

tros polissacarídeos. a) modelo proposto por MORRIS et alii para 
a interação entre cadeias de polissacarídeo de xantana (X) e ga- ; 
lactomananas (G). b) modelo proposto por McCLEARY para a inte 
ração entre cadeias de polissacarídeo de xantana (X) e galactoma 
nana (L) com alto conteúdo de galactose.
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TAKO e NAKAMURA^^ também estudaram o comportamento reoló 

gico de interação sinergística de mistura xantana e galactomana- 

na de guar.

35
DEA, CLARK e McCLEARY constataram que o conhecimento 

da estrutura fina destes polímeros pode explicar porque galacto- 

mananas com elevadas proporções em galactose possuem proprieda-

des de interação tão boas ou superiores a galactomananas com baî  

xa porcentagem em galactose. Assim, a galactomanana de Leucaena 

leucocephala (40% em galactose) possue propriedades de interação 

semelhantes a da Caesalpinia vesicaria (29% em galactose).

Por outro lado, como foi comprovado que a estrutura pode 

influenciar na interação das galactomananas com xantana e agaro-

se, é possível que ela possa influenciar, também, em outras asso

192
ciaçoes, entre elas a gelatinizaçao com o amido e galactomanana

1.5. APLICAÇÃO INDUSTRIAL DE GALACTOMANANAS

A importância industrial das galactomananas está relacio-

nada com as modificações das propriedades reológicas das solu-
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çoes aquosas . Estes biopolímeros possuem a capacidade de

apresentar soluções altamente viscosas em baixas concentrações , 

levemente afetados pelo pH e ciclos de aquecimento e congelamen-

to.

São empregados como espessantes, gelificantes, emulsifi-

cantes, estabilizantes, floculantes, ligantes e impermeabilizan- 
159,123

tes

Na indústria alimentícia são adicionados a sopas, molhos, 

maioneses, embutidos, queijos, geléias, sucos, iogurtes, pães ,

/ Q Q Q Q
bebidas alcoolicas, alimentos congelados, etc. ’ . Atuam co

mo auxiliares no controle do sabor, textura, aparência e cor; re 

duzindo a sensibilidade ao calor em alimentos precozidos, dimi-

nuindo a quebra do produto a altas temperaturas; conferindo re 

sistência ao gelo-degelo em alimentos congelados e evitando a sî  

nerese no degelo.

Na indústria farmacêutica são utilizados em medicamentos 

que atuam no tratamento de úlceras gastrointestinais e diarréias 

no tratamento de hipercolesteremia; como substâncias imunoestimu 

lantes; no preparo de vitamina B proporcionando maior estabili_ 

dade e solubilidade em água; em drogas microencapsuladas (sulfo- 

namidas) favorecendo a ação da mesma; em comprimidos atuando co-

mo aglutinante seco e na elaboração de drogas de ação controlada 

retardando a liberação da substância atuante. Como estes polissa

carídeos não são digeríveis, são também indicados nas dietas pa-

122 94ra diabetes e diverticulite. *
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Na indústria de tintas atuan corno estabilizantes da visco

1 RO
sidade em produtos a base de acetato de polivinila

Na indústria de explosivos são empregados com a finalida-

de de aumentar a resistência dos geis explosivos à água e ao en-

velhecimento. São empregados no processamento fotográfico visco-

so, sendo compatíveis com as soluções utilizadas no fotoproces- 

samento.

Na agricultura podem ser utilizados como agentes de sus-

pensão em herbicidas, inseticidas e fungicidas, produzindo con-

centrados com propriedades adequadas de fluxo, controle do tama-

nho da gota, previnindo a expulsão violenta durante a pulveriza-

ção, e favorecendo a aderência do produto às superfícies. São u- 

tilizados com esta mesma finalidade em produtos de combate ao fo 

go.

Na indústria papeleira as galactomananas são incorporadas 

à polpa onde contribuem para formação de pontes de hidrogênio en 

tre as fibras de celulose, conferindo ao produto maior resistên-

cia durante a secagem e proteção contra a umidade, pela formação 

de um filme na superfície das fibras.

Na indústria têxtil podem ser usadas na impressão e seca-

gem de tapetes. Em detergentes, as galactomananas atuam como ad- 

sorventes das partículas de gordura e redutoras das cargas exis-

tentes entre os agentes sulfactantes que os compõe.

Outra aplicação importante dos polissacarídeos de semente 

de leguminosas é na indústria Petroquímica. São Utilizadas técni^



cas para aumentar a produtividade dos hidrocarbonetos, onde os 

biopolímeros atuam como agentes espessantes em fluidos de fratu-

ra de poços, com pressões suficientemente altas para abertura de 

fissuras nas rochas. Também na recuperação de petróleo residual, 

a injeção destes biopolímeros nos poços aumenta o fluxo de óleo

bruto, pois aumenta a viscosidade do meio aquoso, melhorando as-

24
sim o deslocamento do oleo

Considerando-se as inúmeras aplicações, importações e a 

demanda crescente de galactomananas no país, torna-se importante 

a busca destes polissacarídeos em fontes nativas. Neste aspecto, 

a Mimosa scabrelia é uma espécie com grandes potencialidades.

1 .6 . MIMOSA SCABRELLA

A Mimosa scabrella é uma leguminosa da sub-família Mimo- 

soideae, tribo Mimoseae, popularmente conhecida como bracatinga, 

bracaatinga, bracatinho, abaracaatinga, paracaatinga, bracatinga 

preta, bracatinga-branca, bracatinga vermelha e bracatinga argen 

tina. Estas três últimas podem ser consideradas como três varie-

dades diferentes, normalmente reconhecidas pelos produtores. A 

bracatinga branca apresenta sementes lisas, madeira clara e é a 

mais conhecida. A vermelha, também possue sementes lisas mas a 

madeira é avermelhada e mais pesada. A bracatinga argentina pos-

sue sementes ásperas, crescimento mais rápido e maior rendimento 
155,156,86

em madeira
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A Mimosa scabrella é nativa do planalto Sul brasileiro , 

presente em 195 municípios compreendidos nas regiões do Sul do 

Estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Norte do Rio Gran-

' O *
de do Sul. Esta area estende-se desde a latitude de 23 50'S ate

o o * o 158
29 40' S e longitude 48 30'W ate 53 50'V/ (Figura seguinte) :
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Figura 7

§ Coordenadas geográficas - Área de ocorrência natural de braca- 
tinga158.

No Paraná, pode formar associações com o pinheiro (Araucá



ria angustlfolla), não atingindo as florestas pluviais, tropi-

cais e sub-tropicais do Norte e Oeste do Estado, assim como ine-

86
xiste na Floresta Pluvial Atlantica

Os polissacarídeos de caule de Mimosa scabrelia vem sendo

estudados pelo grupo de CORRÊA e REICHER há muitos

25,26,27,43,150,151 
anos , tendo sido isolada, inicialmente, a he-

25
micelulose A, uma (4-0-metil glucurono)-xilana . As analises

desse polissacarídeo álcali-solúvel indicaram uma estrutura com

unidades ̂ 3-D-(l —  4)-xilopiranose, com ramificações de ácido

4-0-metil-D-glucurSnico ligados na posição 2. Os oligossacarídeos

obtidos por hidrólises ácida e enzimática da hemicelulose A, tam

53
bem foram estudados

Os principais componentes da hemicelulose B, uma (4-0-me-

til glucurono)-xilana, uma glucomanana e, em menor proporção, 

uma arabinoglucuronoxilana ramificada, foram isolados e analisa 

dos estruturalmente.

Uma hemicelulose com estrutura semelhante a hemicelulose 

A foi obtida do caule delignificado por extração com dimetil 

sulfóxido, tratando-se de uma xilana acetilada, contendo xilose,

ácido 4-0-metil-glucuronico e grupos 0-acetílicos nas proporções

150
molares de 59,9:6,5:33, respectivamente , além de 6 % de ligni-

* 18 26 
na. Usando-se o método de BOUVENG , modicado por CORRÊA et

alii , os grupos 0-acetílicos na xilana nativa foram loca-

lizados, estando distribuídos em proporções aproximadamente 

iguais entre C-2 e C-3 das unidades D-xilopiranose ( 14 e 16 %

respectivamente), havendo 5% de unidades di-acetiladas e 65% não
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Estudos posteriores indicaram que os grupos O-acetílicos 

estão distribuídos irregularmente ao longo da cadeia da xilana.

As interações da xilana com a lignina foram evidenciadas, poden-

49 27
do ser do tipo eter ou ester

A bracatinga tem crescimento rápido e extraordinária capa 

cidade de regeneração natural, com florescimento a partir de oi-

to meses de idade, em média com árvores de três metros de altu- 
86

ra

No Paraná a bracatinga floresce nos meses de maio a agos-

to, em Santa Catarina de julho a setembro e no Rio Grande do Sul 

de agosto a setembro.

A frutificação ocorre no verão, de novembro a janeiro no

Paraná, sendo que em Santa Catarina e Rio Grande do Sul nos me-

86,14,156
ses de dezembro a março . 0 fruto e um lomento oblongo-li^

near, achatado, sessil, obtuso, mucronato, levemente toruloso com 

articulações rombéides ou quase retangulares, caducas e deiscen- 

tes, de 1,7-4,8 por 0,5-0,9 cm de comprimento e largura. As se-

mentes são ovais achatadas, duras, escuras, de 2 - 6 mm com linha 

fissural e albumem vítreo, não cavernose, cotilédones esverdea-

dos. Estas sementes apresentam dormência devido a impermeabilida 

de do tegumento (casca) â água. Esta dormência deve ser superada

para ocorrer a germinação. Para a quebra de dormência recomenda-

~ * o
se a imersão das sementes em agua aquecida a 80-96 , deixando-as

em repouso na mesma água, com resfriamento gradual até atingir a 

temperatura ambiente por 18 horas (85,2% de germinação) ,

X 50substituídas por grupos O-acetílicos



ou imersão em ácido sulfúrico concentrado de 1 a 4 minutos (86% 
13

de germinação) . 0 inicio efetivo de produção de sementes ocor 

re a partir dos três anos de idade.

A relação fruto semente, pode ser analisada conforme a Ta 

bela seguinte:

TABELA li

§ RELAÇÃO FRUTO/GEMENTE, PESO DE 1.000 SEMENTES E NÚMEROS DE SE-

MENTES/KG DE BRACATINGA14.
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Espécie Localidade

Relação

Fruto/

Semente

Peso de Mil 
Sementes 

(g)

N 2 de 
Semen-

tes/Kg

Bracatinga Colombo, PR 15:8:1* 12,5 80.000

Gal Carneiro, PR 6,7:1** 15,5 64.500

Castanheira, SC 3,5:1** 17,2 58.000

Irani, SC 2,5:1** 16,0 . 62.500

Fonte: Laboratório de sementes URPFCS

* Coleta na árvore de ramos e frutos 
** Coleta no chão = vibração manual na árvore e coleta de va

gens.
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FONSECA ,em 1982»constatou que o peso, tamanho e porcenta

gem de germinação de sementes variam em função da localização e

procedência, aumentando com o acréscimo da latitude.

173
STURION e CARNEIRO observaram que o tamanho das sementes 

afeta o crescimento das mudas e que as sementes procedentes de
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Caçador (Santa Catarina), de 3,5 mm, desenvolveram mudas de óti-

ma qualidade

A produção de sementes de bracatinga é anual e abundante, 

sua colheita pode ser realizada diretamente das árvores após vi-

bração ou em árvores abatidas nos períodos de novembro a ... janei^

14
ro

* 65 66 67
GRAÇA e t -'alii * ’ analisaram parâmetros de receita, custos e

produtividade dé .105 produtores*de ;bracatinga*no. Pàraná^pelo sistema 

- tradicional,e concluiu-que 7 anos seria a idade econômica ótima(bem 

como de máxima produção biológica) para o abate desta espécie , 

sendo estes dados concordantes com a intuição dos produtores

A formação de uma área de produção de sementes de braca-

tinga pode ser feita a partir de um povoamento de regeneração na 

tural de cinco anos que chega a apresentar cerca de 6. 000 árvo 

res por hectare. A produção média de sementes por árvore é de

900 g> e para coleta de 1 . 0 0 0 kg de sementes serão neces

14
sarios 3,4 a 4,0 hectares.

21
CAMPOS et alii sugeriram que para se aumentar a produ

tividade, tanto plantio como debastes em bracatingais tradicio-

nais deveriam completar uma população de 3.000-3.500 árvores por 

hectare.

A crescente demanda de lenha, principlamente no Estado do 

Paraná >tem estimulado não só a entrada de novos produtores de bra 

catinga no mercado como a ampliação dos bracatingais já exis 

tentes.
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Os bracatingais tradicionalmente são regenerados através

da escarificação térmica das sementes, ou seja, através do fogo.

No sentido de orientar os produtores de bracatinga, GRAÇA -.et - 
66,67

alii - . sugeriram ,:Calturas intercalares, com milho.e.feijão,bem bomo

inclusão, da apicúltura.Em vista do crescimento rápido^® , re-

sistência a geadas e grande poder de adaptação aos mais variados 
92,125

ambientes ,em solos de baixa fertilidade, ativando a vida mi-

crobiana pela adição de grande quantidade de nitrogênio ao solo, 

o reflorestamento da Mimosa scabrelia é uma atividade pouco dis-

pendiosa.

A bracatinga é também recomendada para a implantação de
125,167

florestas em solos alterados pela mineração de xisto , na

estabilização de áreas marginais e reservatórios hidroelétri- 
152

cos

107
MATTOS e MATTOS fizeram referência ao uso desta espé-

cie como forrageira, devido ao alto teor em nutrientes contidos 

na folha.

A Mimosa scabrelia projeta-se no mercado da madeira, como 

fonte energética, na secagem de grãos, sementes agrícolas, erva- 

mate e fumo, em olarias, panificadoras, cerâmicas e caldeiras de

diferentes indústrias , na fabricação de aglomerados e celulo-

10 4.' • , ~ . - 1 4 0se como matena-prima para produção de coque e carvao vege-



tal , na indústria moveleira e na construção civil.

Aliado a este mercado consumidor seguro, tem-se como van-

tagens adicionais o fato de seu manejo ser simples, pouco onero-

so e possuir um ciclo curto e produtivo •

0 cultivo tradicional das florestas de bracatinga, desen-

volvido, principalmente nos municípios limítrofes com Curitiba 

PR, tem tido importante participação nas atividades de milhares 

de pequenos e médios agricultores. Inexiste uma quantificação e- 

xata da superfície ocupada por bracatingais no Sul do País, mas 

esta encontra-se em expansão, a julgar pelo aumento da demanda 

de sementes distribuidas anualmente pelo fomento estatal e priva 

do.

Na Região Metropolitana de Curitiba em pesquisa efetuada 

pelo Governo do Estado do Paraná (1985) determinou-se a exis-

tência de 45 mil hectares de bracatingais com mais de 3 anos

~ 7 39
que fornecem 90% da lenha consumida nesta região '

Em estudo realizado pela Secretaria de Estado da Agricul-

tura em 1980 constatou-se que as áreas de floresta nativas no

Estado do Paraná estão reduzidas a 5,1%, cerca de 1.031.288 hec- 
138,139

tares

Mediante a situação de destruição crescente da flora e, 

consequentemente,da fauna, em 1987 estabeleceu-se um Programa de 

Desenvolvimento Florestal Integrado, sob coordenação do Governo 

do Estado do Paraná, juntamente com os órgãos ACARPA/EMATER-PR , 

ITCF e IAPAR e um convênio BRASIL/PARANÁ-FRANÇA/FAO»tendo por ob

40
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jetivos a preservação, conservação e produção florestal. Incluí-

do neste programa, dentro do projeto "Energia",foram coletados 

no ano de 1988, 7.750 kg de sementes de bracatinga nas regiões 

de União da Vitória, Francisco Beltrão, Irati, Guarapuava, Pato

Branco, Ponta Grossa e Curitiba (Região Metropolitana) para re-

distribuição e produção de novas áreas florestais. Existe ainda 

uma previsão de coleta de 14.000 kg de sementes de bracatinga nas 

regiões de União da Vitória, Irati, Curitiba, Guarapuava, Pato

Branco e Ponta Grossa durante o biênio 88/89.

0 projeto "Energia" pretende ainda colher 60.000 Kg de se 

mentes de bracatinga para o reflorestamento de uma área de 90.000 

hectares entre 1988-1993, considerando que o Paraná possue uma

área de 2.447.039 hectares efetivamente disponíveis para este
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2. OBJETIVOS

Considerando os fatos expostos, a presente tese tem por 

objetivo a análise da estruturá química e propriedades reológi-

cas da galactomanana obtida de sementes de Mimosa scabrella, de

acordo com os seguintes itens:

1. Extração exaustiva e rendimentos dos polissacarídeos presen-

tes na semente, a diferentes temperaturas.

2. Purificação da galactomanana.

3. Determinação da rotação ótica, homogeneidade e peso molecular 

da galactomanana.

4. Análise estrutural da galactomanana por métodos químicos e 

por espectroscopia de ressonância nuclear magnética

/13 o  ^( C n.m.r.) •

5. Distribuição das unidades de D-galactose no polímero.

6 . Análise do comportamento reológico do polímero, em termos de 

viscosidade.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. MÉTODOS GERAIS

As rotações óticas foram medidas em polarímetros Perkin-

Elmer modelo 141 e polarímetro automático ACATEC modelo PDA

o * *
8.200, a 25 , utilizando-se agua como solvente e celula de 1 dm.

As evaporações foram realizadas em evaporador rotatório à

* o
vacuo, a temperaturas abaixo de 50 .

As determinações de pH foram realizadas a 25° em aparelho 

Ionalyser Orion research/Analog pHmeter modelo 399.

Os espeótros de infra-vermelho foram obtidos em espectro-

T M  *
fotõmetro Beükman Acculab * *10, sendo que as amostras solúveis

em CHC1 foram aplicadas sobre células de NaCl e as insolúveis ana
O

lisadas sob a forma de discos de KBr.

Os espectros de ultra-violetas foram realizados em esçectro 

fotõmetro Intralab UV-Visível modelo DMS-80.

As determinações espectrofotométricas para a região de visí 

vel foram realizadas em aparelho Coleman Junior, modelo 6A.

As soluções foram liofilizadas em aparelho Virtis, modelo 1 0- 

15 MR-BA.

o
A umidade foi determinada em estufa a 100 e as cinzas em 

o 168
mufla a 650/700
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As análises cromatográficas em papel (c.p.) foram realiza 

das pela técnica ascendente, utilizando-se papel Whatman n s 1 , 

com os seguintes sistemas de solventes:

a: Benzeno-n-butanol-piridina-água (1:5:3:3 v/v, fase su-

perior) ;

b: Acetato de etila-ácido acético-água (3:1:1 v/v,);

c: Acetato de etila-piridina-água (2:1:2 v/v);

d: Acetato de etila-piridina-água (10:4:3 v/v,);J'\

Os cromatogramas foram visualizados com nitrato de prata alcali- 
183

no

As análises cromatográficas em camada delgada (t.l.c) fo-

ram realizadas em placas de sílica gel Merck (20 x 20 cm), em-

pregando-se os seguintes sistemas de solventes e visualizadores 

respectivamente:

a: n-Butanol-acetona-tampão fosfato pH 5.0 (4:5:2 v/v) em 

placa tamponada no mesmo tampão; fosfato de anilina .

b: Solução aquosa de fenol a 75% (v/v) ; ninidrina a 0,1% 

em acetona (p/v);

c: Acetato de etila-ácido acético-água (3:1:1 v/v); orci-

nol .

As cromatográfias líquido-gasosas (g.l.c.) foram realiza-



das em cromatógrafo Varian, modelo 2440, com detetor de ioniza-

ção de chama, utilizando-se nitrogênio como gás de arraste

(40,0 ml/min) em coluna de 3%  de OV-225 sobre gás Chrom Q de 100 

-200 mesh em tubo de aço inoxidável 200 x 0,15 cm (d.i.) com de-

tector a 240° e injetor a 200°. As temperaturas de operação da 

coluna foram 190° para os acetatos de alditois e 165° para os a- 

cetatos de alditois parcialmente metilados. Os tempos de retenção 

são relativos ao 1,5-di-0-acetil 2,3,4,6-tetra-O-metil-D-gluci-

tol. As determinações quantitativas dos produtos analisados por

_ 174
g.l.c. foram calculados por triangulaçao

A cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa 

(g.l.c.-m.s.) dos acetatos de alditois parcialmente metilados foi 

realizado no Instituto de Química da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, em espectrômetro Hewlett Packard, modelo 5987A, com 

unidade CG/EM/C, equipado com coluna capilar (25 m x 0,3 mm d.i.) 

revestida com SE-54. Os espectros foram obtidos por impacto de e 

letrons a cada 2 segundos^ 70 e V }desde massa 40 até 400. Utili- 

zou-se hidrogênio como gás de arraste a velocidade de 50 cm/s.

As areas dos picos foram obtidas por integraçao automatica.

As análises de ressonância nuclear magnética de carbono

13 13
( C n.m.r.) foram realizadas no National Research Counci] »Ca-

nada, em espectrômetro Bruker AM-500 WB incorporado ao transfor-

mador de Fourier. Os polissacarídeos solubilizados em D^O (3 ml) 

foram colocados em tubos de 20 cm de comprimento x 10 mm de diâ-

metro. Os parâmetros espectrais foram:
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"spectral width" 25.000 Hz, "aquisition time" 0,328 s e "pulse 

width" 20 m-s. Os deslocamentos químicos foram expressos em 

(p.p,m. ) f . relativos à ressonância de Me^Si (TMS), determinada em 

experimento separado. Os espectros foram obtidos em 125,76 MHz? 

a 47°.

As dosagens de carboidrato total foram realizadas pelo

44
metodo do fenol acido sulfurico a 490 nm, utilizando-se como

padrão solução de D-glucose a 40 |j,g/ml; açúcares redutores fo-

175 132
ram determinados pelo metodo de SOMOGYI e NELSON . A deter

minação quantitativa de proteínas foi realizada com o reagente

103
de FOLIN-CIOCALTEAU, segundo metodo de LOWRY et alii , a 660 nm, 

utilizando-se como padrão albumina bovina a 10 p,g/ml.

54

3.1.1. HIDRÓLISES ÁCIDAS TOTAIS

As hidrólises ácidas foram realizadas em tubo Kimax nas 

seguintes condições:

a: Ácido trifluoracético (TFA) 1,0 M, durante 5 horas em 

banho de água fervente ;

b: Ácido sulfúrico a 72% ,  a frio durante 1 hora (pré-hi- 

drólise) seguido de diluição a 8% e aquecimento a 1 00° durante 

5 horas;

c: Ácido clorídrico (HC1) 6,0 M ?por 18 horas em estufa a 

100-105° .



/ ^ /

Os agentes catalizadores (acido trifluoracético-e clorídri^

co) foram removidos por sucessivas evaporações a vácuo. 0 agente

catalizador (ácido suTfúrico) - foT-'neutralizado -com carbonato de

bário e o precipitado fornaào eliminado por filtração.

3.1.2. RLDtJÇÃO E ACETILAÇÃO ,DOS PxRODUTOS DAS HIDRÓLISES ÁCIDAS 

Os monossacarídeos foram reduzidos com boroidreto de só-

1 A Q
dio , a temperatura ambiente por 16 horas. 0 agente catalizador

(NaBH^) foi destruido por ácido, acético,os ions Na removidos por re

+  ̂ *  *
sina Levatit S-100,forma H ,.e o acido borico foi eliminado por., co-

destilação com metanol,na forma de ester volátil borato de trlne-

tila. Os alditois foram então submetidos à acetilação com uma

mistura de anidrido acético-piridina (1 : 1  v/v) a temperatura am-

o
biente por 16 horas, ou a 100-105 por 1 hora, quando o processo 

foi interrompido por adição de gelo moido.

Os acetatos de alditois foram extraídos com clorofórmio e a 

.piridina residual foi eliminada da preparação por tratamentos su 

cessivos com CuSO^ 5%. A fase clorofórmica foi lavada com água 

destilada e evaporada. Os acetatos de alditois foram analisados 

por g.l.c., nas condições descritas anteriormente.

3.2.- OBTENÇÃO DAS SEMENTES 

As sementes de Mimosa scabrelia foram adquiridas na Honjo

55



S.A. Comércio de produtos agropecuários - Curitiba/PR. São prove 

nientes de povoamentos naturais, localizados em Colombo-PR, onde 

foram coletadas durante o período de novembro-janeiro de 1986.

As sementes (300 g) foram trituradas em moinho Wiley, uti 

lizando-se peneiras de 40 e 20 mesh,sucessivamente.

3.3. OBTENÇÃO DOS POLISSACARÍDEOS

3.3.1. EXTRAÇÃO COM BENZENO ETANOL

As sementes trituradas (136 g) foram extraídas em Soxhlet, 

com a mistura de benzeno-etanol (2:1 v/v) durante 14 horas. 0 

extrato resultante foi reservado para estudo posterior e o resí-

duo submetido à extração aquosa.

3.3.2. EXTRAÇÃO AQUOSA

0 resíduo obtido do tratamento com benzeno-etanol (30 g ) 

foi submetido à extração com água (800 ml),a 4°, sob agitação du 

rante 24 horas e filtrado. 0 procedimento foi repetido mais duas 

vezes.

Os extratos foram reunidos, concentrados até 900 ml, pre-

cipitados com três volumes de etanol 95% e centrifugados.

0 precipitado, Fração I, foi lavado sequencialmente com
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etanol e acetona. Rendimento: 9 g; 30%.

0 resíduo resultante da extração a 4° foi, então, submeti^ 

do a extrações a 25° e 60°, três vezes cada, fornecendo a Fra-

ção II (0,23 g; 0,8%) e Fração III (0,02 g; 0,07%), respectiva-

mente .

0 sobrenadante etanólico proveniente da precipitação do

*  * O /
)olissacarideo extraido a 4 foi evaporado, o residuo dissolvido

água (0,4 g de carboidrato total) e aplicado em colina de car 
187

vao celite , seguindo-se eluiçao com agua, etanol 5% e etanol 

10%, sucessivamente. Os eluatos foram monitorados para a presen-

ça de açúcar pela reação de fenol-ácido sulfúrico e proteína 

pela absorção a 280 nm e reservados para estudos estruturais que 

serão realizados oportunamente.

3.3.3. EXTRAÇÃO ALCALINA

, ~ o
0 residuo proveniente da extraçao aquosa a 60 foi subme^

tido à extração com NaOH 2 M, a temperatura ambiente, pelo méto-

189
do de WHISTLER e FEATHER . A hemicelulose A foi precipitada p£ 

la acidificação do meio à pH 5,0, com ácido acético a 50%, forne 

cendo 0,75 g (2,5%) de produto. A hemicelulose B foi precipitada 

da solução com etanol, fornecendo 1,2 g de produto (4%).
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3.4. DESPROTEINIZAÇÃO DA FRAÇÃO I

A solução aquosa do polissacarídeo (300 ml, 10 mg/ml) foi

desproteinizada com a mistura de clorofórmio-butanol (5 : 1  v/v) ,

sob agitação, durante 12 horas, a temperatura ambiente. Após cen

trifugação, a proteína desnaturada formada na interfase foi remo 
171

vida . 0 processo foi repetido 5 vezes.

A fração polissacarídica (250 ml) foi precipitada com 3 

volumes de etanol e lavada sucessivamente com etanol e acetona.

A Fração I foi analisada em espectrômetro u.v. antes e 

após o tratamento de Sevag.

3.5. C0MPLEXAÇÃ0 COM COBRE

Uma aliquota do polissacarídeo desproteinizado (0,5 g)foi

/ \  ̂ 8 9r>olubilizada em H^O (20 ml) e igual volume de solução de FEHLING

foi adicionada. Houve a formação de um precipitado que, após

centrifugação, diálise e novamente centrifugado, foi lavado com

água destilada e tratado com ácido clorídrico M para a decompôs^

ção do complexo com o cobre. Em seguida o polissacarídeo foi re-

precipitado com excesso de etanol.

0 sobrenadante de FEHLING apresentou reação de fenol sul-

fúrico negativa.
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3.6. ANÁLISE DAS FRAÇÕES POLISSACARÍDICAS

A Fração I, antes e após SEVAG,frações II e III e hemice- 

luloses A e B foram hidrolisadas com TFA 1 M, reduzidas, acetila 

das e analisadas por g.l.c.

3.7. CROMATOGRAFIA DE GEL PERMEAÇÃO EM COLUNA

3.7.1. FILTRAÇÃO EM SEPHADEX G-100 DA FRAÇÃO I DESPROTEINIZADA

0 polissacarídeo (10 mg/ml, 0,5 ml) foi aplicado no topo 

de uma coluna de vidro (24 x 1,8 cm), contendo Sephadex G-100 e 

eluido com água destilada (30 ml/h). Frações de 1 ml foram cole-

tadas à temperatura ambiente, com coletor automático de frações 

GM Instrument Company/Microflex e monitoradas para carboidratos 

(490 nm) e para proteínas (280 nm).

A coluna foi previamente calibrada com Blue Dextran

, 6. *
(P.M. 2.10 ). 0 experimento foi repetido, usando-se ureia 7 M co

mo eluente. Neste caso a coluna foi pre-equilibrada com uréia 7 M

e o fluxo foi de 20 ml/h

3.7.2. FILTRAÇÃO EM BIO-GEL A-l,5m

0 polissacarídeo desproteinizado (10 mg/ml, 0,3 ml) foi



aplicado no topo de uma coluna de vidro (22 x 1,3 cm), contendo 

Bio-Gel A-1.5 m e eluido com água destilada (30 ml/h). Frações 

de 1 ml foram coletadas e monitoradas a 490 e 280 nm. A coluna 

foi' calibrada com Blue Dextran. 0 experimento foi repetido utiljL 

zando-se, uréia 7 M como eluente (fluxo 22 ml/h)

' 3.7.3. FILTRAÇÃO EM SEPHAROSE CL-4B

0 polissacarídeo desproteinizado (2 mg/ml) foi aplicado 

no topo de uma coluna de vidro (82 x 2,0 cm) contendo Sepharose 

CL-4B e eluido com água destilada (fluxo 30 ml/h). Frações de 

1,5 ml foram coletadas e monitoradas em 490 e 280 nm. 0 experimen 

to foi repetido duas vezes ut-ilizando-se uréia 7 M (26'nl/h) ou 

dodecil sulfato de sódio (SDS) ,a í% .em NaCl 0,1 N em tampão tris- 

HC1 50 ftiM, pH 7,5 (40 ml/h), como eluentes. Em cada experimento 

a coluna foi calibrada com Blue Dextran.

3.8. HIDRÓLISE ÁCIDA PARCIAL DO POLISSACARÍDEO.

0 polissacarídeo desproteinizado (650 mg) foi dissolvido 

em ácido ortofosfórico (85% p/p; 50 ml) a temperatura ambiente , 

sob agitação, durante quatro horas e,em seguida}deixado por 4 se 

manas a temperatura de 4°. Após este período, a solução resultan

60
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te foi dialisada em água corrente por 48 horas e liofilizada. 0

13
produto resultante foi analisado por C-n.m.r.,polarimetria e 

após'hidrólise a ’composição monossadarídica foi analisada por 

g.l.c., na forma de atíetato de alditol.

3.9. HIDRÓLISES ENZIMÁTICAS PARCIAIS

0 polissacarídeo, Fração I (200 mg) ,foi dissolvido em á-

gua (18 ml) e incubado com 8 ml de tampão acetato 0,2 M ,pH 5,0 e

4 ml de uma solução de celulase Bioferm (20 mg/ml). Ao mesmo pro

cedimento foi submetida uma aliquota com a enzima de suco diges-

52
tivo de caramujo Megalobulimus paranaguensis . Paralelamente

fez-se os controles com enzima ou substrato. 0 experimento foi 
o

realizado a 40 , durante duas horas.

Aliquotas de 5 jul foram retiradas nos tempos zero, 5, 15, 

35, 45, 60, 90 e 120 minutos; o poder redutor foi determinado p£ 

lo método de SOMOGYI-NELSON e as aliquotas foram analisadas 

por t.1 .c .

No final do período de incubação os sistemas enzimáticos 
o

foram aquecidos a 100 e tratados com 3 volumes de etanol. Os 

precipitados colhidos por centrifugação foram redissolvidos em 

água, desproteinizados pelo método de SEVAG (5x) e liofilizados. 

Amostras destes produtos de hidrólise enzimática (15 mg) foram hi 

drolisados com TFA e analisados por g.l.c., na forma de acetatos 

de alditois.
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0 polissacarídeo desproteinizado foi, inicialmente, meti-

78
lado pelo método de HAWORTH . A amostra de polissacar£deo(50 mg) 

foi dissolvida em NaOH a 40 %  (8 ml) e tratada com NaBH^ (10 mg). 

Em seguida dimetil sulfato de sódio(4 ml) foi adicionado, gota a 

gota, durante o período de 8 horas, ao final do qual novas por-

ções dos mesmos reagentes foram adicionados nas mesmas condições.

0 processo foi repetido por mais uma vez.

0 polissacarídeo parcialmente metilado foi dissolvido em 

N, N dimetilformamida (20 ml) e a esta solução adicionaram-se io 

deto de metila (20 ml) e, imediatamente após, óxido de prata

(Ag^O; 0,1 g), de acordo com método de PURDIE, modificado por 
96

KUNH et alii . Durante quatro dias consecutivos foram adiciona-

das novas porções de Ag2 0 ( 1 g por dia) mantendo-se o sistema 

sob agitação e na ausência de luz.

Após vinte e quatro horas da última adição, o material foi 

extraído com clorofórmico, filtrado sob vácuo, havendo a formação 

de uma emulsão, que foi secada, redissolvida em clorofórmio e la 

vada diversas vezes com água.

0 polissacarídeo parcialmente metilado pelos métodos de 

HAWORTH (2 vezes) e KUHN foi permetilado pelo método de HAK0M0RI77

de acordo com o seguinte procedimento. Após secagem sob Po0
2 5

e dissolução em 2 ml de dimetil sulfóxido, adicionou-se 

metil-sulfinil metídeo de sódio e o sistema reagen-

te foi agitado a temperatura ambiente por um perío-

3.10. ANÁLISE DE METILAÇÃO
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do de 20 horas. Após este período foi adicionado iodeto de meti- 

la (0,3 ml) e deixado em agitação por mais 6 horas., a temperatu 

ra ambiente. 0 processo foi interrompido pela adição de água, ex 

tração com clorofórmio e sucessivas lavagens com água.

0 polissacarídeo O-permetilado foi analisado por espectros 

copia de infra-vermelho. Uma aliquota (5 mg) do polissacarídeo 

O-permetilado foi hidrolisada, inicialmente com ácido sulfúrico 

72% (0,5 ml), por 1 hora a temperatura ambiente, seguindo-se de 

adição de água (4 ml) à solução e aquecimento por mais 4 h a 100°. 

Após remoção do ácido por precipitação por BaCOg com NaBH^, o hi 

drolisado acetilado e analisado por g.l.c.-m.s.

3.11. DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES D-GALACTOPIRANOSIL NAS CADEIAS 

LATERAIS DO POLISSACARÍDEO.

Ao polissacarídeo desproteinizado e seco (80,5 mg), foram 

adicionados 461 mg de N-iodo sucinimida (NIS) e 6 ml de hexame- 

til fosforamida (HMPA). Após 30 minutos em banho de gelo e sob 

agitação, adicionou-se trifenilfosfina em pequenas porções até 

completar 540 mg, sendo a mistura aquecida gradativamente a 95°C 

e mantida nestas condições sob agitação durante 24 horas. Em se-

guida foi adicionado 1,5 g de p-tolil sulfinato de sódio, e a mis

o
tura foi mantida a temperatura de 110 durante mais 24 horas. 0 

derivado 6-deoxi-6-p-tolil sulfonila (92,4 mg) obtido foi dialisa 

do em água corrente, precipitado com 3 volumes de etanol e lavado 

sucessivamente com etanol e acetona.Em seguida foi submetido a uma de
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gradação'alcalina por p-eliminação simultânea com a metilação se 

gundo o método de HAKAMDRI e o produto O-metilado foi hidro 

lisado, reduzido, acetilado e analisado por g.l.c.-m.s.

3.12. OXIDAÇÃO COM META PERIODATO DE SÓDIO.

3.12.1. DETERMINAÇÃO DO CONSUMO DE PERIODATO.

0 polissacarídeo (60 mg) foi oxidado com solução de meta-

periodato de sódio 0,05 M (20 ml) durante 128 horas, a 4°C, em

~ 56 *
ausência de luz . Durante este periodo foram retiradas aliquo-

tas de 1 ml para determinação do consumo de periodato, por titu-

lação com solução padronizada de tiossulfato de sódio 0,1 N, u- 

sando-se solução de amido a 1 %  como indicador.

Para o cálculo do número de moles de periodato consumidos 

por mol de hexose anidra, empregou-se a seguinte fórmula:

(B-A) . volume total de solução oxidante . N . 162

x =---------------------------------------------------------- ag 2 3-------
ml de aliquota titulada . mg de amostra

onde:

X = Numero de moles de periodato consumidos por mol de hexose' a

nidra.



B = Volume de solução de tiossulfato gasto para a titulação do 

branco.

A = Volume da solução de tiossulfato gasto para a titulação das 

aliquotas.

^ = Normalidade da solução de tiossulfato de sódio, multi
Na.SC) —

2 2 3
plicada pelo seu fator de correção.

162 = Peso molecular de hexose anidra.

Com o consumo de oxidante expresso em moles de meta-perio 

dato de sódio por mol de hexose anidra, em diferentes intervalos 

de tempo, construiu-se um gráfico em que o valor real da quanti-

dade requerida para a oxidação completa do polissacarídeo, foi

obtido pela estrapolação para o tempo zero. 0 mesmo procedimento

o
foi realizado a 25 .

Este experimento foi, ainda, repetido a temperatura de

25°, utilizando-se tampão fosfato (SORENSEN), pH 7,0, com concen

76,56
traçao de NalO^ duas vezes maior, durante 180 horas

3.12.2. DEGRADAÇÃO DE SMITH DO POLISSACARÍDEO.

0 polissacarídeo desproteinizado foi oxidado com meta-pe-

, o
riodato de sodio, como descrito no item anterior, a 4 e 25 . 0 ex

cesso de agente oxidante foi decomposto pela adição de etileno glî



col (2 ml) e, após 1 hora, levado á diálise contra água corrente 

por 18 horas. Após diálise a solução foi tratada com boroidreto 

de sódio ( ~ 10 mg) durante 12 horas a temperatura ambiente, 0

excesso de agente redutor foi eliminado por diálise contra água 

corrente durante 12 horas.

A fração não dialisável foi evaporada à securae submeti-

da à hidrólise com TFA 1 M (1 ml) por 5 horas, a temperatura de 

100°, reduzida com NaBH^, acetilada e analisada por g.l.c.

3.12.3. DEGRADAÇÃO DE SMITH CONTROLADA.

0 polissacarídeo desproteinizado (100 mg) foi oxidado com 

meta-periodato de sódio durante 70 horas, reduzido e dialisado, 

conforme descrito no item anterior.

A fração não dialisável foi concentrada e submetida a hi-

drólise suave com ácido sulfúrico 0,05 N, em pH 2,0, sob refluxo 

durante 40 minutos.

0 produto da hidrólise parcial foi deionisado, sucessiva-

mente, com resinas Amberlite forma OH e Lewatit S-100 forma H+ , 

concentrado e analisado polarimetricamente.

3.13. ACETÓLISE PARCIAL DO. POLISSACARÍDEO

0 polissacarídeo (500 mg) foi dissolvido em uma mistura

68



contendo ácido acético glacial (20 ml), anidrido acético (20 ml) 

e ácido sulfúrico 98% (2 ml). Após 10 minutos em banho de gelo , 

a mistura foi mantida à temperatura ambiente durante 5 dias e 

centrifugada.

0 sobrendante foi ressuspenso em água destilada e per-

maneceu em pH 5,5 à temperatura de 4°C, por 18 horas. A mistura 

gelada foi filtrada e o precipitado dissolvido em clorofórmio. A 

solução clorofórmica foi tratada com sulfato de sódio anidro e 

filtrada. 0 clorofórmio foi evaporado e ao produto seco foi adi-

cionado metanol (7 ml) e metóxido de sódio ( 1 meq).

0 precipitado formado após desacetilação foi lavado com 

metanol e dissolvido em água, tratado com resina Lewatit S-100 

forma H+ e liofilizada^5 ’̂ .

- 3.14. TRATAMENTO DO POLISSACARÍDEO COM GALACTOSE OXIDASE

A fração I desproteinizada (7 mg de açúcar total), foi hî

/ O V *
drolisada com TFA (1 M, 5 h, 100 ) e o excesso de acido foi remo 

vido após sucessivas evaporações á vácuo. 0 hidrolisado foi deio 

nizado em resina mista (MB-3, 20-50 mesh, forma H+ e OH ). 0 elua 

do aquoso foi utilizado inicialmente para dosagem do açúcar total 

(0 , 3 mg/ml) e, posteriormente, como substrato para a enzima.

A atividade da galactose oxidase, extracelular foi,deter-

minada pela dosagem de peróxido de hidrogênio formado pelo méto-

67



do enzimatico acoplado de AISAKA e TEREDA •

A decomposição da água oxigenada formada, em presença de 

peroxidase, neste método acopla oxidativamente a 4-aminoantipiri_ 

dina ao fenol, resultando num produto colorido, a quinoneína, 

que apresenta absorção máxima a 500 nm.

0 sistema de incubação, em um volume de 3 ml, continha 45 

(imoles de tampão fosfato, pH 7,0; 1,5 (imoles de 4—aminoantipiri- 

na; 21 (imoles de fenol; 20 unidades de peroxidase; 5 (il de enzi-

ma (4 |ig de galactose oxidase extracelular com atividade especí-

fica de 3,30 unidades/mg e 100 (il de substrato).

A reação foi sempre iniciada pela adição de enzima. Após

o ~
a incubaçao a 30 por 60 min., foi determinada a absorbancia a

500 nm. A conversão das unidades de absorbancia da amostra em (tg 

D-galactose foi realizada pela reação direta do padrão de D-ga- 

lactose. Todos os controles sem enzima e sem substrato foram ef£ 

tuados na determinação da concentração de D-gal presente no en-

saio, nas quais não foi observado o desenvolvimento de produto 

colorido.

3.15. VISCOSIDADE

As viscosidades foram determinadas em viscosímetro tipo 

Cannon Fenske Routine, com diâmetro interno do capilar de 0,54 mm 

(ns 75) e constante de aproximação (K) igual a 0,007864, imerso em

60

1
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um banho termostático modelo FANFEM-UNITEMP.

As viscosidades relativas (*^r )> que correspondem a rela-

ção entre a viscosidade da solução (17 , ) e a viscosidade do sol
Lsol —

vente puro f°ram determinadas para a solução da fração

I a temperatura de 25°, com concentrações variando entre 0,04 é 

2,0 g/l. Para determinar a viscosidade relativa, o tempo do flu-

xo da solução (t) e do solvente (t ) foram cronometrados (tempo 

de escoamento da água destilada : 1 2 1 segundos)

3.15.1. VISCOSIDADE RELATIVA

Foram determinadas as variações das viscosidades relativas 

para solução aquosa de galactomanana de Mimosa scabrella}com COncen 

tração de 0,15 g/l,a diferentes temperaturas (20 a 70°), utilizan 

do-se a seguinte equação:

n _ ^ S°1 _ t_
” r " 1  , " t '"solv o

3.15.2. VISCOSIDADE REDUZIDA

As viscosidades reduzidas (0 J), que compreende a rela-
red

ção entre a viscosidade específica e a concentração da solução , 

foram determinadas para soluções aquosas de galactomananas de Mi



70

rnosa scabrelia a diferentes concentrações e temperaturas, como 

descrito para viscosidade relativa, conforme a equação:

red c

3.15.3. VISCOSIDADE ESPECIFICA.

As viscosidades especificas foram calculadas pela relação 

entre o aumento da viscosidade da solução (devido a presença do 

polímero) e a viscosidade do solvente puro (H^O destilada), de a 

cordo com:

*7 >7
r> - sol - Isolv y_
^ sp *7 . ^ r

csolv

3.15.4. VISCOSIDADE INTRINSICA.

A variação da viscosidade reduzida com a concentração 

(0,04 g/l ã 2 g/l) em soluções poliméricas diluidas é dada por 

uma linha reta. A quantidade independente da concentração da so-

lução é um valor limitante da viscosidade reduzida, ou seja, o 

valor da viscosidade para a concentração zero é denominada visco 

sidade intrínsica da solução, , segundo a equação:

lim (unidade ml/g ou dl/g)
c—  0
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A viscosidade intrínsica para a solução aquosa de galacto 

manana de Mimosa scabrelia foi obtida a 25°.

As viscosidades reduzidas (0,45 g/l) foram determinadas a 

diferentes pHs, na presença das seguintes substancias (1 g/l a 

25°):

- Ácido cítrico : pH entre 2,5 a 3,5

- Ácido fumárico : pH entre 2,5 a 3,5

- Ácido lático : pH entre 3,8 a 5,0

- Citrato de sódio: pH entre 6,0 a 6,9

3.15.5. DETERMINAÇÃO DO PESO MOLECULAR

0 peso molecular da galactomanana de Mimosa scabrella foi 

determinada por viscosimetria de acordo com aEquação de MARK-KUHN- 

HOUWINK III = K M& , onde K e a são constantes características do 

sistema polímero-solvente a uma dada temperatura e M o peso mole 

cular do polímero a ser determinado.

-4
Para o polissacarideo em questão utilizou-se K = 3,8.10

179,157
e a = 0,723, determinado previamente para galactomananas
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Mimosa scabre11a (bracatinga) conhecida anteriormente

150, 80
como Mimosa bracatinga , enquadra-se na seguinte classi-

ficação taxononica:

XVIIâ Divisão: Angiospermeae 

Classe: Dicotyledoneae 

Sub-classe: Archiclamydeae 

Ordem: Rosales 

Família: Leguminosae 

Sub-familia: Mimosoideae 

Tribo: Mimoseae 

Gênero: Mimosa

Espécie: Mimosa scabrelia Benthan

Devido ao crescimento rápido e abundância desta espécie 

na região Sul do Brasil, em matas nativas e cultivadas, a mesma 

foi escolhida como fonte de matéria prima para o presente estu-

do. Cada árvore fornece anualmente, em média, 900 g de sementes, 

que foram utilizadas para a obtenção dos polissacarídeos.
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4.1. OBTENÇÃO DOS POLISSACARÍDEOS

As sementes foram moidas e o pó tratado com a mistura de 

benzeno-etanol a fim de eliminar lipídeos, ceras e pigmentos.

Após este tratamento, o resíduo foi extraído sequencial-

* o o o
mente com agua a 4 , 25 e 60 e com NaOH , de acordo com o Es-

quema I.

SEMENTE. MOÍDA DE MIMOSA S CABRE U  A -  30 B

Extrato I

Resíduo IV

NoOH 2 M 

25°

RtsVduo V

Benzeno i etanol
(2:1 # v/v)
14 h

Resíduo I

h 2o

4°
3x
24h

I

Resíduo I I

h8°

25° 
3x 
24 h

Extrato 11

Etanol 95 •/• 
3V

Sobrenadante 
Etanolico 1

Resíduo UI

Hg0
0

60
3x.
24h

(

I

Extroto 111

r

Etanol 9 5 %  
3V

Precipitado
FRAÇAO I<3o%)

Sevog 
6x

POLISSACAR ÍDEO 
OESPROTEINIZADO

"1
Sobrenadante Precipitado 
Doscartado TRAÇAO II
1

Extrato IV
Etanol 9 5 %  
3V

bAiruiU V
Descortado

Àcido acético 5 0 %
pH 5,0

omCVJ

1 1
Precipitado Spbrenadante

HEMÍCElflEOSI /) lEtonol
( 2,5%) 3V

Precipitado
HEMI6ILDL0SE

Processo de extraçao
de Mimosa scabrella.

fRAÇAO III(o,o7%)



A extração aquosa a 4° forneceu uma fração polissacarídi- 

ca com rendimento aproximado de 30% (Fração I), seguindo-se de 

pequenas quantidades a 25° (0,8%; Fração II) e 60° (0,07%; Fra-

ção III). 0 resíduo das extrações aquosas foi tratado com NaOH

189
e as hemiceluloses A e B obtidas de forma convencional

A análise das frações está indicada na Tabela II,I. A fração 

principal -(Fração I), contém 88 %. de; carboidratos, . .6 ,-3 % de proteína 

e 6„8 % de, matéria inorganica janalisada cono cinzas. A ànálise ■'por 

gr l.c.' indicou que os componentes".mono.ssacaVrdicos são nanose,(53%) i

galactose(47%),.-As frações ‘II ce. m  contém-galactose' è mànose -tratan 

do-Se, portanto,"também :de..'ga 1 actomanaffias .-/Estas ~f.rações oontém .ainda 

xilose e arabinose, possivelmente originárias de componentes hemi 

celulósicos da parede celular. Esta possibilidade é reforçada pe 

lo fato destes monossacarídeos serem os principais componentes 

das hemiceluloses A e B, que foram reservadas para estudos porte 

riores. A hemicelulose presente na Fração II justifica a rota 

ção específica menos positiva da mesma.

A presença de pentoses em extratos aquosos foi observada

em outras espécies de sementes de leguminosas como Indigofera tic

164 r
toria linn da tribo Gaiegeae, sub-familia Faboidea, Cassia re

nigera7^ , da tribo Cassieae e Gleditsia triacanthos^^^’ da

tribo Caesalpinieae, ambas da sub-família Caesalpinioideae.

A relação man:gal para as Frações I, II e III pode ser 

considerada igual a .. indicando que se trata do mesmo po-

límero e que as galactomananas extraídas a 25° e 60° consistem

74
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numa porção residual da Fração I. 0 pequeno rendimento destas

duas frações favorece esta idéia.

Ao comparar a relação manrgal obtida para a galactomanana

de Mimosa scabrella(~1:1) com diferentes espécies da tribo Mimo-

79
seae como Desmanthus illinoensis Mac e Leucaena glauca cujas 

relações manjgal são 2,69:1 e 1,33:1, respectivamente, observou- 

se uma considerável dispersão neste índice.

0 fato de não terem sido encontrados na literatura nenhu-

ma espécie na sub-família Mimosoidea com relação man:gal igual a

um, não indica um erro taxonSmico. Isto pode representar uma ten

 ̂ ^  ^  , 00 
dência geral da variação na relação de man:gal da sub-família

No entanto, foi encontrado proporção de man:gal ~ 1:1 pa-

ra espécies da tribo Trifolieae, sub-família Faboideae, sempre

. ^ n n n / 38, 4, 84
com redimentos inferiores a 20%

119McCLEARY et alii trabalhando com extratos

neutros de sementes de leguminosas, concluiram que as galactoma-

nanas extraídas com água fria apresentam um conteúdo de galacto-

se superior a 20%, sendo que aquelas que não podem ser extraídas

nestas condições apresentam percentagens menores de galactose.

Entretanto, galactomananas com relação de man:gal semelhantes re

querem diferentes condições de extração, indicando que a eficiên

cia das extrações não só depende do grau de substituição de galac

tose, mas também da sua distribuição, comprimento das cadeias la

~ 38, 112
terais e do tempo envolvido na extraçao

A quantidade de galactomanana na semente total de Mimosa

76
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scabrelia (31%), enquadra-se dentre as espécies de elevado teor

de galactomananas como a Gleditsia amorphoides100 (20-30%), Cera 
115

tonia siliqua (10-40%), ambas pertencentes a sub-família Cae-

38
salpinioideae, e Cyamopsis tetragonolobus (23 a 35%) , da sub-

família Faboideae.

Convém ressaltar que nestas outras espécies citadas o ren 

dimento refere-se ao endosperma, enquanto que o valor reportado 

para a galactomanana de bracatinga é em relação a semente total. 

As galactomananas de Ceratonia siliqua (alfarrobo) e Cyamopsis 

tetragonolobus (guar) são as utilizadas normalmente pela indús-

tria.

4.2. PURIFICAÇÃO DA FRAÇÃO I

A galactomanana foi tratada com solução de FEHLING, resul^ 

tando na formação de um complexo de cobre insolúvel, não apresen 

tando carboidratos no sobrenadante, indicando a ausência de ou-

tros polissacarídeos no meio. 0 complexo foi desfeito pelo trata 

mento com HC1 e o polissacarídeo precipitado da solução pela ad_i 

ção de etanol. A composição monossacarídica do polissacarídeo pu 

rificado mostrou-se idêntica a do original.

A Fração I contém 6,3% de proteínas, cujo valor após o tra 

tamento de desproteinização de SEVAG baixou para 2,5%. A porção 

removida provavelmente provém da coprecipitação das proteínas de



reserva do embrião durante o tratamento com etanol. A Fração I 

possuia uma rotação ótica de +53° e após purificação pelo método 

de SEVAG este valor passou a +48°, possivelmente devido a remo-

ção de proteina. Esta rotação específica é concordante com os va

191
lores descritos na literatura

4.3. ESTUDO EM GEL FILTRAÇÃO DA GALACTOMANANA

Existe uma diversidade de critérios quanto a definição de 

homogeneidade - heterogeneidade e monodispersão - polidispersão 

para polissacarídeos.

Em galactomananas há a possibilidade de polidispersão com 

relação ao peso molecular e também pelas variações entre as rela 

ções de man:gal. Quando existem duas ou mais diferentes relações 

de manrgal, tratam-se de polissacarídeos heterogêneos.

A galactomanana desproteinizada foi analisada por cromato 

grafia de gel permeação em colunas.

Inicialmente usou-se a coluna de Sephadex G-100, calibra-

da com Blue Dextran. Somente um pico foi obtido, no volume morto 

em eluição com água ou com uréia 7 M, em experimentos distintos. 

Os eluatos foram monitorados pela dosagem de açucar total e pela 

absorção a 280 nm para proteínas (Figura 9).

Na cromatografia em Bio-Gel A-1,5 m houve a predominância 

de um pico simétrico no volume morto, nas eluições com água e

78
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280 nm

Figura 9 - Filtração em Sephadex G-100 da galactomanana de Mimosa 
scabrelia (coluna 24 x 1,8 cm, d.i.). Eluentes:A) água; 

B) uréia 7 M. A490 (-----) > A280 ( •••'.) •



80

com ureia (Figura 10), indicando que o peso molecular é maior

6 ~ 
que 1,5.10 , pois este e o limite de exclusão do gel.

A galactomanana foi então gel permeada em uma coluna de Se

pharose CL-4B e eluida com água, com uréia 7 M e com dodecil sul

fato de sódio (SDS) (Figura H  ). Em todos os casos o polissacarí^

deo foi eluido em um único pico principal, com volume de eluição

semelhante ao do Blue Dextran. Como o limite de exclusão deste 
6

gel e 5.10 e o Blue Dextran foi incluido, pode-se sugerir que o

0
peso molecular da galacmanana esteja entre 1,5 e 2.10 . Este peso 

molecular é muito elevado e  poderia ser causado por fortes intera

ções intermoleculares.

0 emprego de soluções altamente caotrópicas, também utili

i  ̂ 4. 19 , 29 , 75 , 124zadas na analise de pesos moleculares de proteoglicanas ,

como a uréia 7 M, tem como objetivo dissociar as estruturas com-

pactadas e romper as pontes de hidrogênio inter ou intramolecula 

res. 0 mesmo efeito é causado pelo detergente dodecil sulfato de 

sódio, porém neste caso a concentração recomendada é 1 % ,  o que 

poderia minimizar os efeitos da alta concentração de uréia.

Embora o uso de uréia ou SDS não tenha promovido nenhuma 

dissociação entre as moléculas da galactomanana, não fica descar 

tada a possibilidade de agregação molecular, pois devido a alta 

viscosidade da galactomanana, mesmo em concentrações relativamen

te baixas, as interações secundárias são dificilmente rompidas.

164 -
SEN - j Q t alii - encontraram valor similar de peso mole-

6 v *
cular (1,4-2,1.10 ), por analise de cromatografia de gel permea-
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VOLUMK EULHÇAo  l» n l)

Figura 10 - Filtração ém Bio-Gel A-l,5m da galactomanana de Mimosa 
scabrelia (coluna 22 x 1,3 cm, d.i.). Eluentes:

A) água; B) uréia 7 M. A^gQ (---- ); A28Q ( .... ).



VOLUME DE ELUICAO (ml)

VOLUME DE ELUICAO (ml)

Figura 11- Filtração em Sepharose CL-4B da galactomanana de

Mimosa scabrella (coluna 82 x 2,0 cm, d.i.). Eluentes: 
A) água; B) uráia 7 M; C) dodecil sulfato de sódio 
(SDS) a 1 %  em NaCl 0,1 N em tampão tris-HCl 50 mM

pH 7,5. A490 ( ); A280 ^
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ção em coluna de Sepharose CL-4B e eluição com água, para galac- 

tomanana de semente de Indigofera tlctorla, sub-família Faboideae.

Os eluatos das colunas foram também monitoradas para dete£ 

tar a presença de proteína. Apesar dos resultados mostrarem uma 

tendência de eluição concomitante para carboidrato e proteína ,, 

não são suficientes para sugerir ligação covalente. A pequena 

quantidade de proteína na fração eleva as dificuldades de escla-

recer o problema que será reabordado oportunamente.

CEREZO et’ alli^f ’^ ^ e  McCLEARY-et alii?’̂ demonstraram-que j*a, 

’Lâctómananas - de sementes dê Gleditsia triabarithos ,-Medlcago sativa, 

Ceratonia slliqua - e Cyamopsis -tetragonolobus -apresentam entre' 0^7 e 

2,9% de proteína após purificação através da formação de comple-

xos com cobre e gel permeação. A permanência de proteína indica 

que esta esteja associada covalentemente a galactomanana, porém 

os autores ainda não comprovaram este tipo de ligação.

4.4. ANÁLISE ESTRUTURAL DA GALACTOMANANA

A análise estrutural foi determinada por métodos clássicos,

como metilação e oxidação com periodato, e também por espectros-

,  ̂ 13_copia de C-n.m.r.

Inicialmente a galactomanana foi metilada pela sequência

7 0  Q g  >7 - 7 7
métodos de HAV/ORTH , KUHN et alii e. HÁKOMORI .

Realizou-se espectro de infra-vermelho do derivado metila



do de galactomanana, bem como do polissacarídeo original, com o 

objetivo de verificar a absorção em 3.600 cm \  banda caracterís 

tica para grupamentos hidroxilas. Esta banda não foi observada 

para o polissacarídeo metilado, mas sim para a galactomanana orjl 

ginal.

0 polissacarídeo permetilado foi hidrolisado e os produ-

tos analisados por g.l.c.-m.s., na forma de acetatos de alditois 

parcialmente metilados (Tabela IV). A relação man:gal encontrada 

foi 1,07:1, concordante com a obtida no polissacarídeo original.

Os principais derivados são o 2,3-di-0-metil-manose(45,2%) 

e 2,3,4,6-tetra-0-metil-galactose (46,2%) indicando que a galac-

tomanana está constituída de uma cadeia principal de mano-

se ligada (1— 4) com ramificações laterais de unidades - galac- 

toses unidas por ligações (1— 6). Algumas unidades de manose 

não estão substituídas, o que pode ser comprovado pela presença 

do derivado 2,3,6-tri-0-metil-manose (6,5%). A amostra analisada 

apresentou ainda traços do derivado 2 ,3 ,4 ,6-tetra-0-metil-niano- 

se, oriundo do extremo não redutor da molécula. A diminuta quan-

tidade deste derivado bem como a ausência do 2,3,47-tri-O-metil- 

manose são indicativos de alto peso molecular.

A presença do derivado 2,3,4-tri-0-metil-galactose (2%) 

sugere que algumas cadeias laterais apresentam mais de uma unida 

de de galactose.

A hidrólise ácida parcial e purificação da galactobiose 

será realizada oportunamente.
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A presença de cadeias curtas de ol-D-galactopiranose com

/ \ 181 
unioes (1—-6) foi observada em galactomananas de Cassia corymbosa

73 30 23
Cassia renigera , Gleditsia ferox , Gleditsia amorphoides e

30
Trifolium repens

BAKER e WHISTLER^’̂ estudaram a distribuição de unidades de 

D-galactose na galactomanana de Cyamopsis tetragonolobus, anali-

sando o produto metilado após ß -eliminação do derivado p-toluil 

sulfonila, conforme descrito no item 1.2 (Pagina 13).

A galactomanana de Mimosa scabrella foi submetida a esta 

mesma metodologia e os produtos resultantes analisados por g.l.c. 

-m.s. na forma de acetatos de alditois parcialmente metilados. 0 

espectro (Figura 12 ) apresentou grande número de picos e ruidos, 

além dos esperados, provavelmente pela presença de produtos degra 

dados. Foram identificados os derivados 2,3,4,6-tetra-O-metil-D- 

manose (Figura 13AN)©< ~o- derivádo 2 , 3 ,‘6-'tri-0-metil-D-manose (Figura 

13B)provenientes .de unidades .de..D-manopiranqse substituídas em 0-6 

por/D-galactóp,iranoáé. : e .  em -Q-.4. per-,unidades de manopirariose 'não subs 

tituidas -em .. 0 - 6 e..unidades" .de D.-jnanopiranose substituídas'era 0 ' ^ 3  

p,or galáCtopiranose 6e unidas]-em. 10-:4: ca' ecrutv® Uni dade t ambém._ sub s ti - 

tuida em ..0.-6., respectivamente.-(Figurá 1:4A e Figura 14B).

A baixa resolução do espectro não permitiu a determinação 

quantitativa. 0 alto grau de ramificação da galactomanana deveria 

fornecer grande quantidade do derivado tri-O-metilado e somente 

uma pequena quantidade do tetra-O-metilado de manose. Outro pico 

identificado foi o 2,3-di-0-metil-manose (Figura 13C),, correspon-
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Figura 12 - Cromatograma em g.l.c. em coluna capilar de SE-54 do 
derivado p-toluil sulfonila de galactomanana de 
Mimosa scabrelia. Os picos foram identificados como 
(ver espectros de massa figura 13):

H) 2,3,4,6-tetra-O-metil-D-manopiranose;

8) 2,3,6-tri-0-metil-manopiranose;

C) 2,3-di-O-metil-D-manopiranose.



08

gp93
2000H 
1600 
1200- 
000: 
400-

0J

*9* 117

Á

Scan 888 
23.89 min.

:I00

80

/
145
/
I 205

4 H , . llr ■ i ■ i
/
r^-r' 'ir | -^ -y  T   ̂ T r*1' r » i ■ i 1 ■ | i I i | ■ I i- | -i i i i i i i i i -r-i

40 80 120 iéO 200 240 280 3éO 360 400

60

MO

20

0

926

600

400

200

0J

Scan 941 
25.21 min.

100

80

4 B
117

/
,

87 101

\
/

. I 1 I i T *J*■4 4  H4 1..T'-vM | J«...1 r . »■« T r -T T fV '^ T ’^ n 'T " 1̂  T 1 1 1
40 80 120 160 200 240 280 320 360 400

2400-

2000
1600-

1200-

800

400-

0-

2?82 

C 117

85'?' 
/

40
Hy U L
80

149
L /  

»*-/i h
120

201/
+

2®1 279
r 1 *  ' > » i ' i 1 1 i ■ i 1 i ■ i < i » i

160 200 240 280 320 360 400

Scon 1016 
27.09 min.

-100

80

60

40

r®°

■ O

Figura 13 - Espectros de massa (impacto eletrônico) de:

A) 2,3,4,6-tetra-O-metil-D-manopiranose;

B) 2,3,6-tri-O-metil-D-manopiranose;

C) 2,3-di-O-metil-D-manopiranose.



dente àquelas unidades de manose substituidas na posição 0-6 por 

galactobiose (Figura 14C).

09

Golp

\ GoJ p  « I
- M o n p - d — 4) - M a n  - ( I — . 4) -  J

«- 2,3,4,6 - Me4 Man ^ j ' ’ G°1i' P ( n )
f_ « 6  

Jlp Goi|p “ ManP -(1- 4)-Manp-(1—  4 )
*  6 C I V )  ( T U )

Mo„p - , I—4) - Monp - ( I—*4)  - 

B- 2 ,3 ,6  ~ Me^Man

Figura 14 - Estruturas parbiais propostas para galactomanana de
Mimosa scabrelia a partir dos derivados 2,3,4,6-tetra- 
0-meti1-D-manose(14A), 2,3,6-tri-O-metil-D-manose(14B) 
e 2,3-di-O-metil-D-nanose(14C).

Neste caso, a unidade de galactose não substituída em 0-6 

(I) foi ^-eliminada e a outra (II) forneceu o derivado metilado

2,3,4,6-tetra-0-metil-galactose, cuja fragmentação corresponde a 

do derivado tetra metilado da manose. Porém, a unidade de manose 

substituída por galactobiose (III) originou o derivado 2,3-di-0- 

metilado. Pode se concluir ainda que esta unidade é vizinha à ou 

tra (IV) que possue substituinte em C-6, pois se (IV) não fosse 

substituída na posição 6, o produto de III seria 2,3,4-tri-0-me- 

til-manose, que não foi identificado. Assim, este método que 

parece não ser apropriado para o estudo da distribuição

de galactose em galactomananas altamente substituídas, ' 

foi um' importantíssimo instrumento na confirmação '



da existência de ramificações por galactobiose.

A galactomanana de Mimosa scabrelia foi oxidada com solu-

ção aquosa de meta periodato de sódio 0,05 M a 4° durante 128 ho 

ras, quando o consumo de oxidante permaneceu constante. Os produ 

tos da oxidação, reduzidos, hidrolisados e analisados por g.l.c. 

na forma de acetatos alditois, forneceram glicerol (46%; origina 

rio da galactose), eritritol (29%; originário da manose) e mano

/ / \ Ose (25%). Este tratamento foi repetido a 25 , obtendo-se os mes-

mos resultados, não esperados e discordantes da análise de meti- 

lação.

Resultados bastante contraditórios foram encontrados em

estudos sobre a oxidação com periodato para polissacarídeos com

~ * r ' 7
ligações glicosidicasd-- 4)para.,alguns ,polÍG'sàearí@bos-' , e tambárn

, * ; ‘ ~ 4,3,23,72,100
com galactomanana -• <-• ... .a  òxidaçao incompleta da manose têm si

do' atribüidã à'-formação ' de acetar-eíclieo.No 'entanto, PAINTER 

et - alii5  ̂’ 5 * ' ® 7 ‘ ' '  sugerem que, quanto há um grupo hidroxila

livre C-6 na unidade de D-manose oxidada, ocorre a formação 

de hemiacetal entre o grupo aldeido oxidado e o grupo hidroxíli- 

co em C-6, mas quando 0H-6 está bloqueado por uma substituição 

de D-galactose há formação de hemiacetais inter unidades, que são 

estáveis e tornam-se resistentes ao ataque subsequente do perio-

dato .

Numa tentativa de obter uma oxidação mais completa da ma-

nose residual, a galactomanana foi oxidada com meta periodato de 

sódio em concentração duas vezes superior aos experimentos ante-

90



riores, em meio tamponado (pH 7,0) para neutralizar o ácido fórmico

o ~
formado,a 25 durante 180, horas. Os. produtos de oxidaçaq foram, redu-

zidos ,, 'hídrolisados e .-analipaíipjs 3>pr. jg.-l*c. na forma de ,£cetatos_ de 

ai dito is,. e,n ç.ont rafído - se -g lidero 1 (48 % ;  originário- da galactbse-), 

e^U-tritol (47% originário; „de, manose) e mano se (5%). Nestds.õondições 

houve, sensível diminuição, „da, manose residual, , -porém,-a rnesma não -foi 

completamente oxidada.

0 consumo de periodato foi determinado pela extrapolação 

para o tempo zero (Figura 14 ), sendo igual a 1,9 moles de perio-

dato por mol de hexose anidra. 0 ácido fórmico liberado para o 

meio foi de 0,54 moles por mol de hexose anidra, de acordo com o 

resultado obtido por titulação com NaOH 0,1 N

Como os resultados de metilação não indicaram a presença 

de mono-metil-manose; 2,6 ou 3,6-di-0-metil-manose, e o aumento 

de concentração teve efeito sobre a manose residual, pode-se con 

siderar que esta sobreviveu à oxidação devido a formação de hemi 

acetais inter unidades. Admitindo-se esta possibilidade, os dados 

de metilação são coerentes com os da oxidação com periodato.

As unidades de D-galactose na galactomanana ligadas a 0-6 

da manose, são mais suscetíveis ao ataque do periodato82; por is 

to, são oxidadas mais rapidamente do que as unidades de D-manose 

com ligações glicosídicas (1— 4) na cadeia linear, em condições 

convencionais. Este fato foi utilizado para o isolamento de oli- 

gossacarídeos de manose através da degradação de SMITH controla-

da. Os oligossacarídeos serão submetidos oportunamente a análise
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polarimétrica, a fim de se determinar a configuração absoluta das

191
unidades de manose . Com a mesma finalidade a galactomanana foi

91
submetida a acetolise parcial , que cinde preferencialmente as 

ligações c<-(l-6) entre as unidades de D-galactose e D-manose, ljl 

berando também uma manana residual, que será analisada oportunamen 

te.

Para a determinação da configuração absoluta das unidades 

de galactose, a galactomanana hidrolisada foi tratada com galacto 

se-oxidase. A análise colorimétrica do produto indicou a configu-

ração D para todas as unidades de galactose.

A galactomanana de Mimosa sBabrelia foi analisada por

13 t
C-n.m.r. Devido ao elevado peso molecular desse polissacandeo,

que restringe o movimento das moléculas não é possível obter espec 
13

tros de C-n.m.r. com sinais finos e de boa resolução. Por este

motivo, a galactomanana foi parcialmente despolimerizada conforme

08 +  * o
GRASDALEN e PAINTER . Foi tratado com acido ortofosforico a 4 ,

obtendo-se, após 30 dias, um produto com menor grau de polimeriza

ção, com maior mobilidade em solução e fornecendo assim um espec- 
13

tro de C-n.m.r. com sinais mais finos e melhor resolvidos.

A relação mantgal determinada na amostra despolimerizada, 

coincide com a existente na galactomanana original. Assim, pode-se 

considerar que não houve alteração significativa na estrutura glo-

bal do polímero. A galactomanana foi também despolimerizada utili-

zando-se celulase comercial e o complexo enzimático de suco digesti^

52
vo do caramujo Megalobulimus paranaguensis .Os produtos dos tratamen 

tos enzimáticos foram desproteinizados, hidrolisados e analisados
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porg.l.c., mantendo a mesma relação de man:gal de amostra origi-

nal. A viscosidade das soluções, após os tratamento enzimáticos, 

diminuiu visivelmente. Possivelmente foram hidrolisadas algumas

ligações (1 —  4) entre as unidades de manose da cadeia principal.#

Este método parece ser vantajoso com relação a hidrólise ácida ,

pela redução do tempo de operação.

13
No espectro de C-n.m.r. da galactomanana despolimerizada 

com ácido (Figura 15), os sinais estão bem definidos. A região de 

^99-101 é característica para os carbonos anoméricos, de <$68-78 

corresponde aos átomos de C-2 a C-5, enquanto que os sinais a 

£ 61-67 são atribuídos a C-6

0 espectro permite determinar a relação nanrgal, pelo cál̂  

culo das áreas dos sinais de C-l ( <Tl01,05 , manose e cf99,26 , 

galactose) obtendo-se uma relação de~l:l, concordante portanto 

com as análises químicas.

Os deslocamentos químicos assinalados para cada carbono 

da galactomanana de Mimosa scabrella podem ser observados na Ta-

bela V.

As unidades de manopiranose ligadas (1— 4) e com substitui 

ção em C-6 por galactose constituem 87,5% da cadeia principal do 

polímero segundo os resultados de metilação. Assim os sinais cor 

respondentes a estas unidades ( <f67,48; C-6 e <^74,29; C-5) são 

mais intensos que aqueles apresentados pelas unidades de manose

não substituídas ( cT61,53; C-6 e (f75,99; C-5). Em galactomana-

, 104
nas pouco substituídas como a de Gleditsia triacanthos
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TABELA V

ATRIBUIÇÃO DOS SINAIS DO ESPECTRO DE 1 3C-n.m.r. DE GALACTOMANA DE SEMENTES DE 

Mimosa scabrelia.

Tipo de unidade C-l C-2 C-3 C-4 C-5 C- 6

e* -D-galactopiranose 99,76 69,41 70,37 70,28 72,23 62,19

(2 -D-manopiranose 

não substituída em 0 - 6 101,05 _ _ 77,80 75,99 61,53

-D-manopiranose 

substituída em 0 - 6 101,05 70,83 72,30 78,03 74,29 67,48

a) Em p.p.m. relativo ao Me^Si.
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(man:gal 2,06:1) ocorre o inverso.

0 espectro acoplado (Figura 16) mostra os sinais de C-l a 

(T* 99 ,8 (J ~170 Hz) e 6101,1 (J ~ 160 Hz), indicando estruturas

piranosídicas e configurações c <  e  para galactose e manose res- 
59

pectivamente

A anomericidade dos monossacarídeos componentes de galac- 

tomananas tem sido indicada pelos picos característicos em

820 cm  ̂ e 870-875 cm  ̂ em espectroscopia de infra vermelho, pa-

, o. a  4.. 69,73,165,100,23,104,71ra o(-galactose e p-manose, respectivamente .

Estes picos ocorrem também no espectro de I.V. da galactomanana 

de Mimosa scabrelia, porém, o uso de somente este critério não é 

confiável pois as bandas citadas foram observadas em espectros de 

mano-oligossacarídeos, sendo portanto ambas provenientes de mano 

se; 820 cm  ̂ caracteriza a vibração do estiramento simétrico de 

f i  -D-manopiranose e 870-875 cm  ̂ corresponde a deformação do en-

lace equatorial C-2-H das mesmas unidades.

Sabe-se que o efeito da mudança de um hidrogênio de uma 

hidroxila na unidade monossacarídica por outro grupamento, provo 

ca deslocamento nos sinais não sé nos carbonos adjacentes (efei-

to o< ) mas também no carbono j i (efeito f t > ). 0 efeito o <  é notado 

no espectro da galactomanana (Figura 15) pela diferença de 5,9 ppm 

entre os sinais de C- 6 da unidade de manose não substituída por 

galactose (cf61,53) daquela substituída (<f67,48).

A região de C-4 da manose é sensível à presença de galac-

tose no próprio anel, bem como no anel adjacente, razão pela qual
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os sinais de C-4 das unidades de manose substituídas e não subs-

tituídas apresentam comportamentos diferentes.

Devido a este fato, a análise de região de C-4 foi utili-

68
zada por GRASDALEN e PAINTER para o estudo da distribuição de 

unidades de galactose nos polímeros, conforme descrito no item

1.2 (página 18) Por analogia a este trabalho, é provável que na 

Figura 15, o sinal de C-4 em campo mais baixo ( <T78,03), intenso,

indica D-manose substituída ligada a outra também substituída (dí

gal gal. n
ade i i ) e o sinal em d 77,8, fraco, indica uma unidade de ma 

man-man —

inose substituída ligada a outra não substituída ou vice-versa

Cf o  1 çf o
(díade I ou | ). Pode-se concluir portanto, que as dí

man-man man-man —
* + ga.1 gcil *

ades mais frequentes sao I i , o que e coerente com a peque-
man-man

na proporção do derivado 2,3,6-tri-0-metil-manose, encontrado na 

análise de metilação. A ausência de sinal a campo mais alto cor-

respondente a díade man-man, mostra que a galactomanana em ques-

tão não possue duas unidades de manose consecutivas não substitui^

das. Resultados semelhantes foram obtidos para a galactomanana da

19 ,
especie Trigonella foenum graecum (fenugreek) que possue rela-

ção man:gal 1,08:1.

A região de C-6 das unidades de manose substituídas permi 

te a análise das tríades, que foram discutidas por MAZZINI e

109 V  * A . A* ^

GER2Z0 _ k Como.os deslocamentos proximos d 67,48 nao estao bem. 

rêsolvidps,. não foi .possível, considerá-los.
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A reologia é definida como a ciência da deformação e com-

portamento de fluxo da matéria. Estudos físico-químicos do com-

portamento reológico dos polissacarídeos em soluções aquosas tem

.. . . . . . 186, 111, 112, 115, 178
sido objeto de pesquisa nos últimos anos .

As propriedades físicas do polissacarídeo, entre elas pe-

so molecular, grau de hidratação, interação intra e inter rnolecu

lar, bem como as condições técnicas como temperatura, pH e presen

, . , . . ~ 9 5 1 8 0
ça de íons alteram a reologia das soluçoes

As galactomananas possuem a capacidade de formarem solu-

ções bastante viscosas em concentrações relativamente baixas88.

A viscosidade intrínsica da solução aquosa diluida de ga- 

lactomanana de Mimosa scabrelia (Figura 17) a 25° foi de 0,410 l/g. 

Ao comparar os resultados obtidos com galactomananas de outras es

/  100 t i  \
pecies como Gleditsia triacanthos (0,4 l/g; man:gal 3,2:1), 

Cyamopsis tetragonolobus^ ^  (1,4 l/g; manrgal 1,5:1) e Ceratonia 

siliqua1 (1,1 l/g; man:gal 3,3:1), observa-se que a viscosida-

de intrínsica independe do conteúdo de galactose presente no po-

límero, de acordo com os estudos realizados por McCLEARY^11 apre 

sentados na página 27.

A viscosidade reduzida da galactomanana de Mimosa scabrella 

foi determinada em diferentes pHs (2,5 á 6,9; Figura 18). Obser-

vou-se que não há variação significativa de pH, conforme esperado

* ~ a 45 38
para polissacarídeos não ionicos ’ . No entanto numa mesma fajL

4.5. ANÁLISE DA VISCOSIDADE
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Figura 18 - Determinação da viscosidade intrínsica da galactoma 
nana de Mimosa scabrelia (Fração I), a 25°.
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Figura 19 - Efeito do pH sobre a viscosidade reduzida da galacto
~ omanana de Mimosa scabrella (Fraçao I), a 25 .

• Ácido fumárico

O Ácido cítrico

■  Ácido lático

Citrato de sódio



xa de pH (2,5-3,5) com duas soluções ácidas distintas, como ácido 

cítrico e ácido fumárico, verificou-se que a viscosidade reduzida 

é mais alta com ácido fumárico que com ácido cítrico. Isto pode

indicar uma maior interação entre polímero-solvente no caso do

/ / 45 / m
acido fumárico . Os acidos e sais escolhidos sao os utilizados

em indústrias de alimentos, portanto este resultado tem aplicaM

141 142
lidade no uso da galactomanana ’

A temperatura é uma propriedade físico-química indispensá 

vel na análise da viscosidade de polímeros.

A variação da viscosidade relativa foi observada para so-

luções aquosas da galactomanana de Mimosa scabrelia em diferentes 

temperaturas (25° a 70°), onde verificou-se que a viscosidade dî  

minui com o aumento da temperatura (Figura 19 ). Este fato pode

ser atribuido ao movimento Browniano do polímero, que aumenta à

~ 179
medida que aumenta a temperatura da solução , ou a expansao da

conformação em espiral do polissacarídeo.

Levando em consideração a polidispersão das galactomananas,

torna-se difícil obter dados seguros sobre o peso molecular das

mesmas. 0 peso molecular médio pode ser calculado por diferentes

70
métodos, ou seja, light-scattering , osmometria, viscosimetria,

gel permeação e métodos químicos.

0 peso molecular da galactomanana de Mimosa scabrella foi

determinado por viscosimetria, de acordo com a equação de MARK-

KUHN-HOUWINK, utilizando-se os parâmetros dependentes da relação

157
polímero solvente (K, a) determinados por R0BINS0N et alii pa-

103
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Figura 20 - Efeito da variação da temperatura sobre a viscosida-

de relativa da galactomanana de Mimosa scabrella.(Fra 

ção I).



ra a galactomanana de guar.

Com o valor da viscosidade intrínsica obtida, llJ = 0,41 l/g,

foi possível calcular o peso molecular da galactomanana que cor

5
responde a 3,8.10 . A literatura cita grandes variações para o

38, 126
peso molecular em galactomananas. Para o guar , por exemplo

5 6
os valores variam de 2,4.10 a 1,9.10 . Muitos fatores interferem 

na determinação do peso molecular, como a pureza da amostra, con

formação, principalmente quando obtidos por light scattering ou

3 8 *  a

viscosimetria . Alem disso sabe-se da existencia de uma concen-

tração limite, C*, sendo que concentrações acima desta causam um 

enovelamento na estrutura, favorecendo um aumento da viscosidade, 

que origina desvios nas determinações de peso molecular.

105
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C0NCLUS0ES 

~ o
1. A extraçao aquosa a 4 das sementes de Mimosa scabrella 

moídas forneceu uma galactomanana com rendimento de ~30 % ,  em re-

lação ao peso total das sementes.

2. A galactomanana apresentou uma rotação específica de 

+53 e 6,3 %  de proteína. Após desproteinização por SEVAG estes va 

lores passaram a ser +48 e 2,5 % ,  respectivamente.

3. A configuração das unidades de galactose é D, conforme 

determinação enzimática por galactose oxidase.

4. As cromatografias em colunas de Bio-Gel A 1,5m e Sepharo

se CL 4B produziram somente um pico, em eluições com água ou solu

* * 0
ções caotrópibas e o peso molecular aparente é 1,5-2,0.10 . Entre-

tanto a existência de associação intermolecular não fica excluída.

5. 0 peso molecular da galactomanana obtido por viscosimetria, 

de acordo com a equação de MARK-KUNH-HOUWINCK é de 3,8.10^.

6. A galactomanana de Mimosa scabrella é composta de uma ca

deia principal de manopiranoses ligadas p(l-*4) com 87,5 %  de unî  

dades substituidas em 0-6 por unidades de oC-D-galactopiranose, con

forme determinado por análise de metilação;



7. A análise de metilação forneceu o derivado 2,3,4-tri-0 

-metil galactose (2 %), indicando que a galactomanana possue uma 

estrutura incomum, ou seja, a presença de unidades de galactobio 

se na cadeira principal de manose, fato confirmado pela ocorrên 

cia de 2,3-di-0-metil manose como produto de metilação do polis- 

sacarídeo eliminado pelo método de BAKER e WHISTLER.

8. Os produtos de degradação de SMITH da galactomanana a

4° e 25° foram eritritol ( 2 9 % ) ,  glicerol ( 46%) e manose ( 25%).

o
Quando o processo foi repetido a 25 em meio tamponado e concen-

tração de meta periodato de sódio duas vezes superior, a relação 

dos produtos passou a ser: glicerol (48 %), eritritol (47 %) e 

manose (5 % ) .

9. Pode-se considerar que as unidades de manose resisten-

tes (5 % )  são provenientes da formação de hemiacetais inter unida 

des, tendo em vista a ausência dos derivados de mono-metil-mano- 

se, 2,6 e ou 3,6-di-0-metil-manose na análise de metilação, e 

que a quantidade de manose diminuiu em condições de oxidação mais 

enérgicas.

13
10. 0 espectro acoplado de C-n.m.r. da galactomanana mos 

tra os sinais de C-l a <f99,8 (J ~170 Hz) e cfl01,l (J -160 Hz), 

indicando estruturas piranosídicas e configurações «K e j 3  para a 

galactose e manose, respectivamente.
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11. Os sinais de C-6 ( cT 67,48) e C-5 ( cf 74,25) das uni-

dades de manopiranose ligadas (1—̂ 4) e com substituição em C-6 

por galactopiranose são mais intensos que aqueles apresentados 

para unidades de manopiranose não substitúidas ( cT 61,53; C-5

e <P 75,99; C-5) o que é concordante com o alto grau de substitui^ 

ção da galactomanana.

12. Os sinais de C-4 das unidades de manopiranose indica-
gal gal

ram que as díades mais frequentes são I I , e que provavelmen
man-man —

te não há duas unidades de manose não substituídas consecutivas.

13. A viscosidade intrínsica da galactomanana é de 0,41 l/g.

14. Não foi observado variação significativa da viscosida 

de reduzida da galactomanana com o pH; no entanto a faixa de pH 

2,5-3,5, em meios contendo ácido fumárico ou cítrico, os valores 

da viscosidade reduzida foram 0,78 g/l e 0,46 g/l, respectivamen 

te.

15. A disponibilidade regional da~ Mimosa scabrelia, crea. 

‘cimento rapido, produção .de sementes elevada, alto rendfmento' de 

"gáláetomanana a partir das mesmas, aliado às propriedades físico

químicas deste .polissacarídeo, são fatores, .aue respaldara,o apçp-

f fundamenta nestes estudas bem como favorecem sua aplicabilidade 

„ industrial...
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