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PREFÁCIO

A biodiversidade brasileira é amplamente conhecida como 
uma das mais vastas do planeta, senão a maior. É considerada cofre 
de um patrimônio químico inexplorado, em que estariam guarda-
dos novos medicamentos, alimentos e seus aditivos, fertilizantes, 
pesticidas, óleos naturais e essenciais, biocombustíveis, cosméti-
cos, têxteis, celulose, óleos, energia e muito mais, à espera de se-
rem descobertos. 

Incontáveis são as classes de compostos químicos que podem 
ser extraídos do nosso meio ambiente. Uma delas é representada 
pelos polissacarídeos. O mais intrigante é que, apesar da riqueza 
da nossa biodiversidade e da expressiva quantidade de grupos de 
pesquisa sobre o tema no país, o Brasil é importador da maioria dos 
polissacarídeos que utiliza. Ocorre que as equipes de pesquisa vêm 
publicando seus resultados, ao longo do tempo, de forma dispersa, 
em diversos jornais científicos. Não existe uma obra que reúna a 
contribuição dos vários grupos. 

Sensíveis a esses fatos, três professores de Química da Uni-
versidade Federal do Ceará tiveram a iniciativa de reunir em um 
livro as informações disponíveis sobre os polissacarídeos da nossa 
biodiversidade. Foram convidados pesquisadores de várias univer-
sidades do país, conhecidos especialistas em algum tipo de polis-
sacarídeo, que prontamente aceitaram contribuir com um capítulo 
da presente obra, destinada a estudantes em nível de graduação e 



pós-graduação, a colegas professores e pesquisadores. A consulta 
por profissionais ligados à indústria será muito bem recebida. Espe-
ramos, dessa forma, contribuir para a divulgação de conhecimento 
sobre polissacarídeos, na expectativa de contribuir também para 
agregar valor à nossa biodiversidade. 

Finalmente, gostaríamos de agradecer a todos os coautores 
pelos esforços despendidos no sentido de tornar essa obra a mais útil 
e completa possível. Agradecemos, também, a Venícios Gonçalves 
Sombra, atualmente doutorando do Programa de Pós-graduação em 
Química da UFC, pela inestimável ajuda na busca de melhor resolu-
ção das figuras contidas no livro.

Os Organizadores
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POLISSACARÍDEOS DE EXSUDATOS

Judith Pessoa de Andrade Feitosa  
Regina Célia Monteiro de Paula 

INTRODUÇÃO

Polissacarídeos de exsudatos são produzidos como meca-
nismo de defesa das plantas ao estresse das plantas causado por in-
júrias físicas ou ataques microbianos. Eles são naturalmente sinteti-
zados por reações mediadas pela ação de enzimas. 

Muitos são os polissacarídeos de exsudatos. Os mais utiliza-
dos comercialmente são: Goma arábica (Acacia sp.), goma ghatti 
(Anogeissus latifolia), tragacante (Astragalus sp.) e caraia (Stercu-
lia urens), nenhum deles oriundo de árvores brasileiras. Trataremos 
neste capítulo somente de polissacarídeos de exsudatos de árvores 
brasileiras ou adaptadas, tais como: Anacardium occidentale (ca-
jueiro), Anadenanthera macrocarpa (angico vermelho), Anadenan-
thera columbrina (angico branco), Prunus persica (pêssego), Vochy-
sia lehmannii (quaruba) e Vochysia thyrsoidea (gomeiro-de-minas 
ou árvore de goma arábica), Vochysia tucanorum (pau de tucano), 
Albizia lebbeck, Spondias purpurea (ciriguela), Sterculia striata 
(chichá), Scheelea phalerata (uricuri), Syagrus romanzoffiana (co-
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queiro-gerivá ou palmeira rainha), Livistona chinensis e Enterolo-
bium contortisilliquim (timbaúba). 

Em termos macromoleculares, as gomas de exsudatos são 
heteropolissacarídeos complexos e polidispersos.1 Quanto às carac-
terísticas químicas, ácidos carboxílicos como ácido glucurônico e 
galacturônico estão sempre presentes, o que confere a esses polissa-
carídeos caráter polieletrolítico. Acetil e metil ésteres também podem 
fazer parte da estrutura química dessas macromoléculas naturais.1, 2 

De acordo com as cadeias principal e lateral e com as ramifi-
cações, os polissacarídeos de exsudatos podem ser divididos em três 
grupos principais, a saber: 

I. O primeiro grupo é composto de uma cadeia principal 
de unidades de β-D-galactose ligada (13) com cadeias 
laterais de β-D-galactose ligada (1→6) e ácido glucurô-
nico (GluA), arabinose (Ara) e ramnose (Ram) presentes 
nas ramificações. 

II. O grupo 2 possui uma cadeia principal de β-D-ácido glu-
curônico ligado (1→4) à D-manose (1→2), com ramifica-
ções de arabinose e ácido glucurônico. 

III. O terceiro grupo consiste de uma cadeia de α-D-ácido ga-
lacturônico ligado (1→4) à α-L-ramnose (1→2), com ra-
mificações de ácido glucurônico e β-D-galactose. 

Exemplos de segmentos da estrutura química de algumas 
gomas de exsudatos: arábica, ghatti, tragacante estão apresentados 
na Tabela 1.1. 

GOMA DO CAJUEIRO

O cajueiro (Anacardium occidentale, L.) é uma árvore encon-
trada na zona tropical. Até 1996, o Brasil era o terceiro maior pro-
dutor de castanha, próximo do Vietnã, e abaixo do maior produtor, 
a Índia. O Brasil não evoluiu na sua produção, enquanto Vietnã e 
Nigéria tiveram aumento significativo na sua produção. Em 2005, 
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segundo a FAO, o Vietnã passou a ser o maior produtor, seguido da 
Nigéria e Índia, com o Brasil em quarto lugar. Em 2013, a produção 
brasileira apresentou um acentuado decréscimo, e o país passou a 
ser o décimo produtor.3 

Tabela 1.1 – Fonte e Estrutura de gomas de exsudatos comercializadas
Polissacarídeo Fonte Estrutura 

Goma 
Arábica Acacia sp.

3)-β−D-Gal-(1  3)β−D-Gal-(1
6

3)-β−D-Gal-(1  3)-β−D-Gal-(1

A= L-Ara ou    L-Ara (1 3) ou α-D-Gal 1

U= α-L-Ram(1

β-D-Gal

1

3

β-D-Gal

1

3

β-D-Gal

1

3

β-D-Gal

1

β-D-GalU

A

A

β-D-Gal

A

U

3-L-Ara

4)-β−D-GalA

A β-D-GalU

A

Goma
Ghatti

A n o g e i s s u s 
latifolia

4)-α−D-GalA-(1  2)-−D-Man-(1
3

LAral
1

3

4)-α−D-GalA-(1  2)-α−D-Man-(1

R'

3

LAral
1

3

R'

6

R

6

R

R= L-Ara ou    L-Ara (1 2,3 ou5)-LAra(1

R'= β-D-GluA ou β-D-GalA (1 6)-D-Gal

n
3

R

Goma 
Caraia Sterculia urens

2)α-L-Ram-(1 4)-α−D-GalA-(1 2)α-L-Ram-(1  4)-α−D-GalA-(1
4

β-D-Gal
1

4

3

β-D-GluA
1

4

2

β-D-Gal
1

Goma 
Tragacante Astragalus sp.

4)-α−D-GalA-(1  4)-α−D-GalA-(1
3

β-D-Xil
1

2

2

β-DXil
1

4)-α−D-GalA-(1  4)-α−D-GalA-(1

α-L-Fuc

3

β-D-Xil
1

2

β-D-Gal

Fonte: Ref. 2.
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Identificação/Ocorrência/Produção

A área cultivada com cajueiro aumentou pouco com o tempo. 
Na pesquisa do IBGE 1995/1996, essa área era de 647.499 hectares, 
passando a 760.110 hectares, em 2010 [4]. A concentração é na re-
gião Nordeste, que representa 99,5% da área cultivada. Ceará, Rio 
Grande do Norte e Piauí concentram mais de 91% dos cajueirais 
brasileiros. A Tabela 1.2 apresenta a distribuição da área por esta-
dos da federação.

A coleta da goma é simples e a exsudação muitas vezes es-
pontânea. A produção média natural de goma/planta/ano é de 700g.5 
Na tentativa de aumentar essa produção, alguns estimulantes quí-
micos foram testados, tais como: ácido sulfúrico combinado com 
dimetilsulfóxido e/ou ácido 2-cloroetilfosfônico, comercialmente 
conhecido como ethephon,6 em concentrações variadas. Os autores 
concluíram que o ácido sulfúrico não interferiu na exsudação, en-
quanto que uma solução de 15% de ethephon promoveu a melhor 
resposta sobre a produção de goma. Tomando como base o aden-
samento médio de 100 plantas/ha, a possibilidade de produção de 
goma do cajueiro/ano seria de 50.000 toneladas, quantidade muito 
superior à importada de polissacarídeo similar, a goma arábica, que, 
em 2008, foi de 6.700 toneladas.7

A goma de cajueiro tem cor que varia de amarelo claro até 
marrom escura. É coletada contaminada muitas vezes com pedaços 
de casca da árvore. Para sua utilização, ela necessita de purificação. 
O processo é simples, mas precisa ser cuidadoso para obtenção de 
um produto com boa solubilidade. A primeira descrição do isola-
mento da goma foi feita por Rodrigues e de Paula, em 1990, por 
meio de depósito de patente no INPI.8 Posteriormente, métodos de 
isolamento foram comparados, sendo o método denominado Rinau-
do-Milas o melhor deles, devido à maior rapidez do processo, maior 
rendimento, menor possibilidade de contaminação e maior homo-
geneidade do polissacarídeo isolado.9 Quando um polissacarídeo de 
elevada pureza e totalmente na forma de sal de sódio é desejado, por 
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exemplo, para estudos acadêmicos, um método de purificação en-
volvendo quatro estágios de purificação foi desenvolvido.10 Mothé11 
realizou um depósito de patente de produção de goma do cajueiro, 
em que uma etapa de centrifugação antes da precipitação com etanol 
na obtenção da goma do cajueiro isolada foi adicionada.

Tabela 1.2 – Distribuição da área plantada com cajueiro por estado da federação, no ano 
de 2010, segundo IBGE.4

Região Estado Área cultivada 
(ha)

Área cultivada  
(%)

Nordeste

Ceará 401.527 52,82
Piauí 171.420 22,55
Rio Grande do Norte 121.552 15,99
Bahia 25.848 3,40
Maranhão 19.557 2,57
Pernambuco
Paraíba

7337
7.297

0,97
0,96

Alagoas 1.444 0,19

Norte Pará 2.957 0,39
Tocantins 451 0,06

Centro-Oeste Mato Grosso 720 0,09
Fonte: Ref. 4 (Adptada pelos autores).

Estrutura/Composição

 A goma do cajueiro do Brasil contém 82-73% de galactose, 
6-14% de glucose, 4-5% de arabinose, 2,0-3,5% de ramnose, até 1% 
de manose e 4-6% de ácido glucurônico, em m/m [12-14], depen-
dendo da época da coleta da goma, do tipo de árvore, da idade e 
do método de purificação. É uma arabinogalactana do tipo II com 
uma cadeia principal de β-D-Galp com ligações (1→3), substituída 
no C-6 por várias cadeias laterais.13 Análise de 1H e 13C RMN, me-
tilação, degradação de Smith controlada e cromatografia gasosa de 
alditol acetato revelaram alguns detalhes sobre a estrutura do polis-
sacarídeo. Algumas cadeias laterais, que são ligadas no O-6 foram 
identificadas. Ácido glucurônico está presente apenas como unidade 
terminal não redutora.14 Com base na composição, nas informações 
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estruturais e por comparação com a estrutura da goma do cajueiro 
indiana, um provável fragmento estrutural foi proposto (Figura 1.1).

Figura 1.1 – Estrutura provável de fragmento da goma do cajueiro

1 3gal 1 3gal 1 3gal 1 3gal 1 3gal 1 3gal 1 3gal gal

1

6

glu

1

3

gal

1

3

gal

1

6

gal

16 glu

1

3

gal

1

3

gal

1

6

gal

6 R

glu a

1

3

gal

1

6

gal

1

6

gal

1

3

gal

1

6

gal

13 gal 16 gal
3

6

1
gal

1

6

gal 13 gal

glu a
1

6

1

6

gal

1

6

gal R31 6

1
glu

6

1 glu a6

--- ---

1

6

gal

R 3 gal 1 3

1

6

gal
6

1

R

Fonte: Ref. 15.

Por se tratar de heteropolissacarídeo ácido, mas na forma de 
sal, a goma de cajueiro contém cátions, como contraíons. Na goma 
bruta, eles são, principalmente, Na+ (1,4%), K+ (0,25%), Ca2+ (0,20%) 
e Mg2+ (0,07%). Na primeira etapa de purificação do método pro-
posto por Costa e col. [10], constatou-se uma diminuição nos teo-
res de todos eles, passando aos seguintes valores: Na+ (0,72%), K+ 
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(0,12%), Ca2+ (0,11%) e Mg2+ (0,04%). Na etapa final de purificação, 
os íons K+ são completamente eliminados e restam apenas 0,2% dos 
cátions divalentes (Ca2+ e Mg2+) não substituídos por Na+ [10].

Diferenças entre a goma do cajueiro brasileiro e de outras ori-
gens foram registradas. Os teores de galactose e de arabinose no 
polissacarídeo brasileiro são significativamente superiores e inferio-
res, respectivamente, aos das outras origens. O ácido 4-O-metil-glu-
curônico, detectado nas gomas indiana e papuana, não está presente 
na brasileira coletada no Ceará (Tabela 1.3). Xilose, presente nas 
gomas indiana e venezuelana, também não foi detectada na oriunda 
de cajueirais cearenses.

Além do polissacarídeo, a goma contém também proteína (1,1 
a 1,8% m/m) na forma de um complexo polissacarídeo-proteína, re-
presentando 6% do total da amostra [12]. Pereira Neto e col. [18] 
analisaram os aminoácidos da proteína, detectando a presença de hi-
droxiprolina (50,5%), serina (17,3%), prolina (5,0%), leucina (4,8%), 
treonina (4,5%), cisteína (3,6%), histidina (2,9%), valina (2,0%), 
dentre outros aminoácidos em menor proporção. 

Tabela 1.3 – Comparação entre a composição do polissacarídeo extraído da goma do ca-
jueiro de diferentes países.

Monossacarídeo

Composição percentual (m/m) do polissacarídeo originário de goma 
de cajueiro de diferentes origens

Brasil
[12-13]

Índia
[16]

Papua
[16]

Venezuela 
[17]

Galactose 72-73 61 63 49
Glucose 11-14 8 9      -
Arabinose 4-5 14 15 31
Ramnose 3-4 7 7 7
Manose ≤ 1 2 1 4
Xilose - 2 - 1
Ácido 
glucurônico* 4.5-6 4.3 4.5 -

Ácido 4-O-metil 
– glucurônico* - 1.9 1.2 -

Fonte: Elaborada pelos autores.
* na forma salina
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Propriedades físico-químicas

A goma do cajueiro do Brasil é um polissacarídeo alta-
mente solúvel em água, mesmo à temperatura ambiente. Solu-
ções até 10% (m/v) são preparadas com agitação de até duas ho-
ras. A goma da Malásia é, entretanto, muito mais solúvel. Essa 
goma apenas triturada e passada por peneira de 2,4mm foi so-
lúvel em água a 30°C até concentração de 64,2%.18 Segundo os 
autores, com aquecimento, foi possível dispersar mais 13,4% da 
goma da Malásia19. 

Algumas características da goma de origem brasileira estão 
mostradas na Tabela 1.4. O teor de umidade da goma bruta depende 
das condições ambientais. A goma bruta brasileira apresentou 13,0% 
de umidade, enquanto que a da Malásia, 17,2%.19 Com a purificação, 
reduz-se o teor de proteína, mas não o de cinzas, que é devido aos 
cátions inorgânicos necessários para a neutralização de carga dos gru-
pamentos carboxilato do polissacarídeo. 

Tabela 1.4 – Algumas características de goma de cajueiro do Brasil

Característica Goma bruta Goma isolada

Cor do sólido Âmbar Branca

Aspecto da solução Escura e turva Límpida

Umidade (%) 13,0 9,0 - 15,0

Cinza (%) 0,92 0,98 - 1,10

Proteína (%) 1,75 1,02 - 1,19

Fonte: Ref. 9 (Adaptada pelos autores).
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As propriedades emulsificantes da goma do cajueiro foram 
testadas e comparadas às da goma arábica com o intuito de avaliar a 
substituição da goma arábica por goma do cajueiro em alimentos.20 
Os autores concluíram que a GC apresenta boas propriedades emul-
sificantes em emulsões líquidas, sendo um ingrediente promissor 
para ser utilizado em bebidas emulsionadas.

O estudo do comportamento térmico da goma do cajueiro em 
atmosfera de nitrogênio e em ar revelou que os gases que evoluí-
ram na decomposição da GC foram CO2, CO e grupos OH, CH, 
C=O, C-C, e C-O. Nas cinzas, CaO, MgO e K2O foram os sólidos 
predominantes.21

Massa molar

A massa molar da goma do cajueiro é da ordem de 104-105g/
mol (Tabela 1.5). A massa molar ponderal média, determinada tanto 
por espalhamento de luz quanto por cromatografia de permeação em 
gel (GPC), está entre 0,95 x 105 e 1,13 x 105g/mol.13,14 A massa molar 
numérica média e a massa molar de pico, ambas determinadas por 
GPC, estão entre 2,8 x 104 e 6,7 x 104g/mol.13 Valores mais baixos 
foram obtidos quando dextrana, que é um polissacarídeo linear e 
pouco adequado, foi empregada como padrão.12

A goma do cajueiro apresenta uma distribuição multimodal 
de massa molar. Na curva de GPC da goma isolada aparecem três 
picos: A, B e C (Figura 1.2).12 Os picos B e C referem-se a frações 
de polissacarídeo, enquanto o pico A corresponde ao complexo 
arabinogalactana-proteína.  Pereira Neto e col.18 obtiveram curva 
de GPC com monitoramento através da absorção em 215 e 280 nm 
para detecção de proteína, confirmando a presença do complexo 
polissacarídeo-proteína. A depender do processo de purificação, o 
pico do complexo pode tornar-se desprezível, passando a distribui-
ção a ser bimodal.
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Tabela 1.5 – Diferentes tipos e valores de massas molares (MM) da goma do cajueiro brasileiro
Tipo de 

MM Método Solvente/
conc. mol/L Padrão MM (g/

mol) Ref

Mw
Espalhamento 

de luz NaNO3 0,1 - 1,1 x 105 [14]

Mw
Espalhamento 

de luz NaCl 0,1 - 1,13 x 105 [13]

Mw GPC NaNO3 0,1 Frações de GA 
e GC 9,5 x 104 [13]

Mn GPC NaNO3 0,1 Frações de GA 
e GC 4,5 x 104 [13]

Mpico GPC NaNO3 0,1 Frações de GA 
e GC

6,7 x 104

2,8 x 104 [13]

Mpico GPC NaCl 1 Dextrana 3,2 x 104

1,6 x 104 [13]

Mv Viscosidade - 3,5 x 105 [12]
Mv Viscosidade NaCl 0,1 - 1,8 x 105 [22]

GA = goma do angico, GC = goma do cajueiro.
Fonte: Elaborada pelos autores.

Figura 1.2 – Curva de GPC da goma de cajueiro em NaCl 1mol/L e detecção por densidade 

Fonte: Ref 12.
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Propriedades reológicas

A viscosidade intrínseca ([η]) do polissacarídeo foi determinada 
em vários solventes e nas temperaturas de 20 e 25°C (Tabela 1.6). Os 
valores variaram entre 7,4 e 10mL/g. Os valores mais baixos foram 
aqueles determinados na presença de cátions di ou trivalentes que in-
teragem com o carboxilato, conduzindo à formação de uma conforma-
ção mais compacta. O valor mais elevado de [η], 10mL/g, teve como 
solvente a água. Nesse caso não há blindagem das cargas elétricas da 
cadeia polimérica, que ocorre quando solução de sal é utilizada. A ca-
deia torna-se mais expandida em razão da repulsão entre as cargas ne-
gativas do grupamento carboxilato, oriundo do ácido urônico presente. 
Os parâmetros da equação de Mark-Houwink, [η] = KMa, foram K = 
0,052mL/g e a = 0,42 para solução aquosa de NaCl 0,1mol/L a 25°C.13 

Valores de [η] em NaCl 1mol/L para as gomas de cajueiro in-
diana e papuana, respectivamente 6,3mL/g e 9,4mL/g16, encontram-
-se na mesma faixa daqueles reportados para a goma brasileira. A 
goma venezuelana, no entanto, apresentou um valor de viscosidade 
intrínseca anormalmente baixo, 1mL/g17. 

A goma do cajueiro, devido à sua estrutura altamente ramifi-
cada e compacta, produz soluções concentradas de baixa viscosidade. 
Soluções/dispersões aquosas com concentrações entre 4 e 50% (m/v), 
pH 4,2 - 4,7 e temperatura de 20°C apresentam comportamento de 
fluido pseudoplástico, em que a viscosidade diminui com o aumento 
da taxa de cisalhamento.23  

Tabela 1.6 – Viscosidade intrínseca da goma do cajueiro brasileiro

Solvente [η] (mL/g) T (°C) kH Referência

H2O 10 20 - [23]
NaCl 1mol/L 7,4 - 8,8 25 1,62 [10, 12]

CaCl2 0,334mol/L 7,7 25 - [12]
AlCl3 0,170  
mol/L 7,4 25 - [12]

NaCl 0,1mol/L 8,4 - 8,8 25 - [13, 22]
Fonte: Elaborada pelos autores.
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Modificações químicas da goma do cajueiro

As modificações químicas da goma do cajueiro têm o objetivo 
de ampliar a gama de propriedades do polissacarídeo, por aumento 
do caráter polieletrolítico, por enxertia com polímero sintético e por 
reticulação. Uma maior densidade de carga elétrica na cadeia macro-
molecular pode ser alcançada por introdução de grupamentos -CH-
2COOH (carboximetilação), ou grupamentos –SO3Na (sulfatação), 
ou oxidação do COH a COONa. Esses polissacarídeos modificados 
devem aumentar as possibilidades de aplicação da goma.

Carboximetilação 
A goma do cajueiro foi carboximetilada em meio alca-

lino usando ácido monocloro acético (AMC) como agente eterifi-
cante22 (Figura 1.3).

Figura 1.3 – Reação de carboximetilação de polissacarídeos. Os grupos R podem ser H ou 
CH2COOH no processo de carboximetilação

Fonte: Ref. 22.
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O efeito dos parâmetros como: concentração da base, razão 
AMC/goma e temperatura no rendimento reacional e no grau de 
substituição (GS) foi investigado e o resultado está mostrado na Ta-
bela 1.7. O grau de substituição variou de 0,10 a 2,21, dependendo 
da concentração de NaOH, razão AMC/GC e temperatura. O grau 
de substituição aumentou com o aumento da concentração de base 
até [NaOH] = 6,2mol/L e então decresceu drasticamente. A uma 
mesma razão AMC/GC e [NaOH] = 5,2mol/L, o GS diminuiu com 
o aumento da temperatura. O rendimento foi inversamente propor-
cional ao GS. A degradação da cadeia do polissacarídeo foi obser-
vada em todas as condições reacionais, como mostrado nas curvas 
de cromatografia de permeação em gel (GPC), em que os produtos 
carboximetilados apresentaram volumes de eluição maiores do que 
o da goma do cajueiro sem modificação (Figura 1.4).

Levando em consideração os parâmetros investigados, o me-
lhor produto sintetizado foi GCCM 3 (GS = 0,90), obtido com uma 
razão molar AMC/GC igual a 1, temperatura de 55°C e concentra-
ção de NaOH igual a 6,2 mol/L. Essa condição reacional também 
diminuiu a degradação das cadeias do polissacarídeo.22

 
Tabela 1.7 – Efeito dos parâmetros reacionais no rendimento e no Grau de Substituição (GS) 
na obtenção da goma do cajueiro carboximetilada (GCCM)

Produtos 
(GCCM)

Razão Molar  
AMC/GC

Temperatura 
(°C)

[NaOH]
(mol/L)

GSabs

Rendimento   
(%)

1 1      55 3,5 0,10 70
2 1 55 5,2 0,48 45
3 1 55 6,2 0,90 40
4 1 55 6,9 0,22 67
5 1 30 5,2 0,75 32
6 1 70 5,2 0,16 57
7 2 55 6,9 0,86 32
8 3 55 7,6 2,21 31

Fonte: Ref. 22 (adaptada pelos autores).
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Figura 1.4 – Curvas de GPC para a goma do cajueiro (a) e amostras carboximetiladas: (b) 
GCCM 3; (c) GCCM  4; (d) GCCM 7

8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

c

d

b

a

de
te

cto
r r

es
po

ns
e 

   
 

elution volume (ml)
Temperatura = 55°C, detector de índice de refração. 
Fonte: Ref 22 (Adapatda pelos autores).

Sulfatação
A sulfatação da goma do cajueiro foi feita com ácido cloros-

sulfônico (ACS) como agente sulfatante e em meio de piridina: for-
mamida.23 Os graus de sulfatação (GSulf) foram calculados com 
base na percentagem de enxofre, determinado por análise elementar. 
Observou-se que o aumento na razão molar entre o agente sulfatante 
(ACS) e a unidade do monossacarídeo (UM) acarretou um maior 
grau de sulfatação, mas um menor rendimento da reação (Tabela 1.8).

As gomas modificadas foram caracterizadas por FT-IR, 1H e 
13C RMN, GPC, TGA e reologia. A nova banda que apareceu no 
espectro das gomas sulfatadas em 1259cm-1 foi atribuída ao estira-
mento assimétrico da vibração S=O. A sulfatação ocorreu, prefe-
rencialmente, no carbono primário da unidade de galactose, como 
constatado pelos experimentos de RMN mono e bidimensional (Fi-
gura 1.5). A reação causa degradação da cadeia macromolecular no 
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GCS4 e no GCS8, sendo mais acentuada no GS8. A viscosidade da 
solução aquosa de GCS6 foi muito similar à da goma não modifi-
cada (Figura 1.6). No entanto, a goma com o maior GSulf apresen-
tou viscosidade superior à da GC, especialmente em baixas taxas 
de cisalhamento.

Figura 1.5 – 1H e 13C espectro HSQC para: a) goma não modificada e b) goma de cajueiro 
sulfatada (GCS6)

Fonte: Ref. 24.

Tabela 1.8 – Efeito da razão molar do agente sulfatante por unidade de açúcar sobre parâ-
metros reacionais

Amostra 
sulfatada

Razão molar ACS/
UM Rendimento (%) GSulf

GCS2 4,9 53 0,02

GCS4 14,6 26 0,24

GCS8 19,4 15 0,88

[GC] = 0,7 % (m/V); temperatura = 4ºC; tempo de reação = 1h
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Figura 1.6 –  Efeito da taxa de cisalhamento sobre a viscosidade da GC e da goma sulfatada 
em solução aquosa 1% a 25ºC
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Fonte: Ref. 24. 

Oxidação com TEMPO
A goma do cajueiro foi oxidada utilizando o reagente 

TEMPO (2,2,6,6-tetrametilpiperidina-1-oxil). Uma representação 
esquemática do processo de oxidação por esse reagente está mos-
trada na Figura 1.7.

O rendimento da reação de oxidação com o reagente TEMPO 
foi elevado (96%) e provocou um acréscimo do teor de ácido urônico 
de 7,2 para 36%, representando 68% de carboxilação dos grupos 
livres de galactose e glucose. O teor de ácido urônico foi utilizado 
para calcular o grau de oxidação (GO) e um valor de 0,27 foi obtido. 
Levando em consideração apenas as unidades livres, esse valor au-
mentou para 0,68. Os dados de RMN de 13C mostraram que as modi-
ficações ocorreram, preferencialmente, nos carbonos primários das 
unidades de galactose. A viscosidade da solução de goma oxidada 
foi similar à da não oxidada (Figura 1.8). O pequeno aumento da 
viscosidade das amostras oxidadas (~10%) foi devido à degradação 
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das cadeias durante a oxidação que compensou o efeito da expansão 
da cadeia devido à inserção de cargas negativas no polissacarídeo. 
Uma perda de estabilidade térmica foi observada após a reação de 
oxidação. Menores temperaturas de degradação foram obtidas.15

Figura 1.7 – Representação esquemática da reação de oxidação de polissacarídeos com 
o reagente TEMPO
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Fonte: Ref. 15.

Figura 1.8 – Dados de viscosidade para a goma do cajueiro (  ), goma do cajueiro oxidada 
sem diálise (  ) e após diálise (ο)

Fonte: Ref. 15. 
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Reação de enxertia de poliacrilamida 
A reação de enxertia de acrilamida (AM) na goma do cajueiro 

foi realizada a 60°C utilizando persulfato de potássio como iniciador 
redox sob atmosfera de N2. Elevada conversão de acrilamida (%C) e 
eficiência de enxertia (%E) foram obtidos (Tabela 1.9), mesmo com 
uma baixa razão molar acrilamida/goma.25

Todos os copolímeros obtidos apresentaram viscosidade in-
trínseca e volumes hidrodinâmicos maiores do que os da goma 
do cajueiro (GC) e próximos aos valores obtidos para a polia-
crilamida (PAM). A viscosidade dos copolímeros de GC-PAM 
aumentou até 27,3 vezes se comparada com a goma (Figura 1.9). 
Esse aumento de viscosidade é bastante importante para novas 
aplicações de polímeros naturais. A enxertia de PAM nas cadeias 
da goma do cajueiro também provocou um aumento de estabili-
dade térmica.25 

Tabela 1.9 – Efeito da razão AM/GC nos parâmetros reacionais

Produtos Razão Molar
AM/GC % G %E %C

GC-PAM 1 0,3 25,2 84,0 96,2

GC-PAM 2 0,5 39,9 79,8 93,3

GC-PAM 3 1,0 67,6 67,6 83,8

GC-PAM 4 1,5 144,4 96,3 97,8

%G (percentagem de enxertia); %E (eficiência de enxertia); %C (conversão de acrilamida)

Fonte: Ref. 22 (Adpatada pelos autores). 
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Figura 1.9 – Efeito da taxa de cisalhamento na viscosidade da goma do cajueiro, da polia-
crilamida e dos copolímeros GC-PA

Fonte: Ref. 25 (Adapatada pelos autores). 

Reticulação da goma do cajueiro com epicloridrina 
Derivados reticulados de goma do cajueiro foram sintetizados 

utilizando epicloridrina (E) como agente reticulante. A representa-
ção da reação é mostrada na Figura 1.10. 

Figura 1.10 – Esquema da reação da goma do cajueiro com epicloridrina

Fonte: Ref. 26.
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Os produtos foram caracterizados por ressonância magné-
tica de 13C, espectroscopia de absorção na região do infravermelho, 
análise térmica e grau de intumescimento. O rendimento da reação 
aumentou com o aumento da razão molar E/GC até um valor de 
0,17 e então diminuiu (Tabela 1.10). O grau de intumescimento (Q) 
diminuiu com o aumento da razão E/GC, devido ao aumento da den-
sidade de reticulação. Reticulação da goma do cajueiro carboxime-
tilada (GCCMgel) aumentou em 23% o grau de intumescimento.26

A estabilidade térmica da goma do cajueiro (GC), goma do ca-
jueiro carboximetilada (GCCM) e derivados reticulados (GCCMgel 
e GCgel) foi avaliada por análise termogravimétrica e espectrosco-
pia de absorção na região do infravermelho. A energia de ativação 
seguiu a seguinte ordem: GCgel3 > GCCM > GCCMgel3 > GC, e 
encontra-se na faixa de 106-219 kJ.mol-1. A análise de infraverme-
lho dos produtos residuais em diferentes temperaturas indicou que o 
mecanismo de degradação envolve a formação de produtos carboxí-
licos e estruturas cíclicas com duplas ligações.

Tabela 1.10 – Rendimento e grau de intumescimento da goma do cajueiro reticulada

Produtos
Razão Molar

E/G
Rendimento         

(%)
Grau de 

Intumescimento (Q)
GCgel 1 0,09 33,5 11,1
GCgel 2 0,11 60,0 9,8
GCgel 3 0,17 97,2 7,3
GCgel 4 0,20 81,7 5,1

GCCMgel 3 0,17 97,0 9,0
Fonte: Ref. 26.

Aplicações da goma do cajueiro

Aplicações testadas da goma do cajueiro ou de seus derivados 
estão sumarizadas na Tabela 1.11. Elas foram classificadas nas se-
guintes áreas: alimentos, saúde, mineral, agricultura, biotecnologia 
e nanotecnologia. 
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Tabela 1.11 – Aplicações testadas para a goma do cajueiro

Área Aplicação Referências

Alimentos

Microencapsulação de café para proteção do aroma [27]
Emulsão em saladas [11]

Estabilizante em suco de caju [28]

Fabricação de salsichas [29]

Filmes para cobertura de alimentos [30,31]
Spray drying de suco de caju [32]

Saúde

Atividade antimicrobiana [33,34,35]
Atividade antitumoral in vivo em camundongos [36]
Efeito no processo cicatricial de lesões cutâneas [37]

Atividade antirrotavírus [38] 
Géis e microesferas para liberação de fármaco [39,40]

Filme curativo [41]

Atividade gastroprotetora [42]

Atividade anti-hipertensiva [43]

Mineral Depressor na flotação de minerais fosfatados [44]

Agricultura Hidrogel superabsorvente com acrilamida [45,46,47]

Biotecnologia Encapsulação de larvicidas [48,49,50]

Encapsulação de óleo essencial [51,52]
Eletrodos multicamadas para detecção de dopamina [53]

Nanotecnologia

Emulsificante de nanotubos de carbono [54]
Imobilização de Concanavalina A em filmes finos [55]

Nanopartículas com ácido acrílico [56]
Nanogel com quitosana para encapsulação [57]

Filmes layer by layer como sensor biomédico [58,59]
Nanopartículas auto-organizadas [60]

Atividade bactericida de GC com nanopartículas 
de Ag [61]

Pontos quânticos de carbono [62]
Fonte: Elaborada pelos autores.
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GOMA DO ANGICO

A goma do angico é obtida de duas espécies de Anadenan-
thera: a espécie macrocarpa (angico vermelho) e a espécie colu-
brina (angico branco). O angico vermelho ocorre no nordeste do 
país e em São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, en-
quanto o branco espalha-se do Maranhão até o Paraná e Goiás.63  
A casca dessas árvores é fonte de tanino para a indústria de couro 
e a goma possui uso como expectorante.64 A composição dos polis-
sacarídeos extraídos das duas espécies de Anadenanthera é seme-
lhante64-66 (Figura 1.12).

A estrutura dos dois polissacarídeos é bastante complexa, 
apesar de apenas quatro tipos de unidades monossacarídicas prin-
cipais estarem presentes (Tabela 1.12). Nos espectros de resso-
nância magnética nuclear de 13C são observados 19 e 20 sinais, 
na região de carbono anomérico (90 a 110ppm), respectivamente 
para as gomas extraídas do angico vermelho e do branco, [64,66].  
As análises estruturais dos polissacarídeos do angico indicam 
uma cadeia principal de β-D-galactose ligada (1→3) com cadeias 
laterais, as quais podem ser constituídas de α-L-arabinose, β-D-
-ácido galacturônico, ramnose e β-D-galactose. A diferenciação 
entre as duas espécies pode ser obtida por RMN-13C. O polissa-
carídeo do angico vermelho (espécie macrocarpa) apresenta sinal 
em 60,5ppm, devido ao CH3 do 4-O-metil-ácido glucurônico, o 
qual não foi detectado no polissacarídeo do angico branco.67 A 
investigação estrutural da goma do angico branco (A. colubrina) 
mostrou que esse apresenta, além do polissacarídeo, oito dissa-
carídeos, três trissacarídeos, dois pentassacarídeos ramificados e 
um heptassacarídeo ramificado.68
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Tabela 1.12 – Composição percentual do polissacarídeo da goma de angico oriundo das 
duas espécies de Anadenanthera

Monossacarídeo

Composição percentual (% mol)

Branco (A. colubrina)
[64]

Vermelho (A. 
macrocarpa)

[65-66]

Arabinose 63 67-68

Galactose 20 24-27

Ramnose 6 2-3

Ácido Urônico 10 6-8

Manose 1 -

Fonte: Elaborada pelos autores.

As características moleculares do polissacarídeo do angico ver-
melho e de suas frações foram investigadas por espalhamento de luz, 
viscosimetria e cromatografia de permeação em gel. A goma possui 
uma larga distribuição de massa molar com Mw = 3,7 x 106g/mol e 
[η] = 11cm3/g. As propriedades hidrodinâmicas indicam uma estrutura 
bastante ramificada e a dependência da massa molar com a viscosidade 
intrínseca é dada por [η] = 0,0145M0,44.65 Silva, Rodrigues e de Paula66 
investigaram o polissacarídeo extraído do angico vermelho por GPC 
utilizando dextrana como padrão de massa molar. Eles observaram um 
comportamento multimodal com três picos, cujas massas molares no 
pico foram: 7,9 x 105, 8,3 x 104 e 2,2 x 104g/mol. A fração de mais alta 
massa molar foi atribuída a um complexo polissacarídeo-proteína. 

Carboximetilação da goma do angico vermelho (GAV) com 
ácido monocloroacético (AMC) em meio básico resultou em uma sé-
rie de produtos carboximetilados que foram caracterizados por es-
pectroscopia no infravermelho, ressonância magnética nuclear e por 
cromatografia de permeação em gel. O efeito dos parâmetros reacio-
nais como concentração de base, razão AMC/GAV e temperatura no 
rendimento e grau de substituição (GS) foram investigados. O GS e a 
eficiência total da reação aumentaram com o tempo reacional até 2h 
e então decresceu. O GS variou de 0,11 a 1,10, dependendo da razão 
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NaOH/AMC/GAV e da temperatura. O maior GS foi obtido na razão 
molar 9:3:1 e 70°C. Entretanto, nessas condições reacionais, ocor-
reram baixos rendimento e eficiência total, 7,5% e 0,03, respectiva-
mente. Degradação do polímero foi observada em todas as amostras, 
mas em diferentes graus. O melhor resultado dos produtos carboxi-
metilados foi observado para a amostra GAVCM3 (GS = 0,63), obtida 
com razão molar NaOH/AMC/GAV de 3:1:1 e temperatura de 70°C.67

A goma do angico vermelho (GAV) e uma amostra carboxime-
tilada (GAVCM) foram reticuladas com epicloridrina (E) para for-
mar um gel químico (GAVGel e GAVCMGel, respectivamente). O gel 
da goma do angico foi também carboximetilado após o processo de 
reticulação (GAVGelCM). Os géis reticulados foram caracterizados 
quanto ao grau de intumescimento, tendo sido observado que aquele 
relativo ao GAVGel diminuiu com o aumento da razão E/GAV, devido 
à formação de uma rede mais compacta. A presença de grupos carbo-
ximetílicos nos géis GAVGelCM e GAVCMGel aumentou o grau de 
intumescimento em cerca de 16 vezes, se comparado ao GAVGel.68  

Os géis de goma do angico foram testados como adsorvente de me-
tais pesados (Pb2+, Cd2+ e Cu2+), e os modelos de Languimir e Freundlich 
foram aplicados às isotermas de adsorção. Os valores de capacidade má-
xima de adsorção para os três cations testados individualmente revelaram 
a seguinte ordem: Cu > Cd > Pb. A maior capacidade de adsorção de Cu2+ 
foi obtida para o gel GAVCMGel (20,32mmol/g). Quando quantidades 
equimolares dos três íons estavam presentes na solução contendo GAV-
GelCM, ocorreu maior adsorção de Cu2+ do que dos outros dois cátions.69 

Nanopartículas de goma do angico vermelho e quitosana fo-
ram obtidas via complexação polieletrolítica. O tamanho de partí-
cula variou de 18 a 33nm. Mantendo-se a concentração de quitosana 
e aumentando a concentração de goma do angico, observou-se uma 
redução do tamanho das partículas.70 

O polissacarídeo do angico vermelho possui a capacidade de 
formação de filmes finos automontados, que foram obtidos utilizando 
derivados de polianilina com um grupo metoxi na posição orto aos 
anéis de carbono (POMA). Esses filmes foram caracterizados por 
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testes eletroquímicos e possuem melhor estabilidade em meio ácido 
quando comparados ao sistema POMA-polivinil ácido sulfônico.71

O polissacarídeo extraído do angico branco apresentou ativi-
dade imunomoduladora e efeito antitumoral contra células de Sarcoma 
180 (S-180). Os resultados sugerem que essa arabinogalactana pode ser 
modificadora de respostas biológicas.72,73

GOMA DO CHICHÁ

A goma do chichá é um polissacarídeo exsudado de árvores da 
Sterculia striata, nativa de várias regiões do Brasil. Pertence à mesma 
família da Sterculia urens, árvore que exsuda a goma caraia, uma das 
gomas comercializadas industrialmente. A árvore da Sterculia striata 
produz uma pequena semente, que é utilizada para consumo animal. 
A composição da semente foi investigada quanto as suas propriedades 
nutricionais e mostrou-se bastante tolerada pelos animais.74 

A composição da goma foi determinada por HPLC e GC/MS 
e os dados obtidos estão compilados na Tabela 1.12. Os teores de 
ácido urônico analisados por Brito e col., por método colorimétrico 
[75-76], foram maiores do que daqueles determinados por HPLC. Os 
referidos autores mostraram que o total de ácido urônico é devido 
ao ácido glucurônico e galacturônico.75 A goma possui em sua com-
posição grupos acetila com um percentual variando de 9,6 a 10,7%.

Tabela 1.13 – Composição da goma do chichá

Composição
(%)

Método de análise

HPLC [75] GC/MS [76]

Ácido urônico 42,2 54,0*

Galactose 23,4 17,2

Ramnose 28,8 21,2

Xilose 5,6 7,7

*obtido por método colorimétrico
Fonte: Elaborada pelos autores.
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A análise estrutural da goma da Sterculia striata (chichá) por 
RMN 13C (Figura 1.11) apresentou sinais característicos de carbonila 
de ácido urônico (174,8ppm), grupos metila devido aos CH3 da ram-
nose (17,5ppm) e grupos acetila (21,3ppm). O espectro das gomas 
purificada intacta e deacetilada indicou cadeias de α-ramnose (1→2) 
e α-D-ácido galacturônico (1→4) com ramificações de unidades de 
ramnose, ácido β-D-glucurônico e β-D-galactose.75

Figura 1.11 – Espectros de RMN de 13C da goma do chichá purificada (A) e deacetilada (B)

Fonte: Ref. 75. 

As amostras de gomas do chichá purificada e deacetilada fo-
ram caracterizadas por cromatografia de permeação em gel. A dis-
tribuição de massas molares mostrou que as gomas são macromo-
léculas polidispersas com valores de polidispersidade, Mw/Mn, de 
3,0 e 1,9, respectivamente para a goma purificada e a deacetilada. 
O coeficiente angular do raio de giração para a goma purificada e a 
deacetilada indicou uma conformação aleatória.77 A massa molar e o 
raio de giração para a amostra deacetilada foram menores do que os 
valores da goma purificada (Tabela 1.13).77
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Tabela 1.14 – Parâmetros moleculares para soluções de goma do chichá com força iônica de 0,1

Amostra Mw (g/mol) Rw (nm)

Goma do chichá 4,18 x 106 150,0

Goma do chichá deacetilada 3,09 x 106 115,9

Fonte: Ref. 77.

O efeito visual da deacetilação e da presença de íons me-
tálicos sobre a temperatura de transição de géis quando aque-
cidos foi investigado por Brito e col.78 A temperatura de fusão 
do gel diminuiu e a concentração crítica de geleificação aumen-
tou após a deacetilação. Um modelo de geleificação foi proposto 
pelos autores envolvendo três mecanismos. O primeiro ocorre 
com a formação de junções intermoleculares, devido à interação 
iônica entre os segmentos de diferentes cadeias de ácido galac-
turônico. O segundo é devido às junções formadas por ligação 
hidrogênio entre os segmentos de ramnose em regiões hidrofóbi-
cas. No último mecanismo, a interação iônica pode também ser 
formada entre dois resíduos de ácido glucurônico presentes nas 
cadeias laterais.78

Reologias dinâmica e estática também foram utilizadas para 
caracterizar os géis de chichá. Os resultados confirmaram que os 
grupos acetila são necessários para promover a interação física entre 
as cadeias do polissacarídeo, formando géis mais fortes.76

Filmes ultrafinos de goma de chichá e fitocianina em uma ar-
quitetura de tetracamadas foram produzidos e apresentaram capa-
cidade de detectar dopamina a concentrações baixas (10-5mol/L).79  
Filmes ultrafinos de goma do chichá e derivados de polianilina com 
um grupo metoxi na posição orto aos anéis de carbono (POMA) 
foram produzidos e comparados a outros sistemas com polissaca-
rídeos.71 Os filmes que continham goma do chichá apresentaram 
maior estabilidade eletroquímica.71 
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POLISSACARÍDEOS EXSUDADOS DE ÁRVORES DA 
FAMÍLIA VOCHYSICEAE

A família Vochysiceae possui cerca de 200 espécies e sete 
gêneros, nos quais estão incluídos Vochysia lehnanni, Vochysia tu-
canorum e Vochysia thyrsoidea, cuja estrutura dos polissacarídeos 
exsudados dos troncos foram investigados no Brasil.

O polissacarídeo da Vochysia lehnanni [80] possui massa molar de 
2,48 x 104g/mol e é constituído por manose (30%), arabinose (16%), galac-
tose (10%), glucose (14%) e ácido glucurônico (30%). Análise de metilação 
e de RMN de 13C mostraram uma estrutura formada por β-ácido glucurô-
nico (1→2)-α-manose na cadeia principal, indicando uma estrutura de gli-
coglucoronomanana, com ramificações de glucose, galactose e arabinose.80

A estrutura do polissacarídeo exsudato da Vochysia tucano-
rum81 [81] também possui uma estrutura similar ao da Vochysia leh-
nanni, mas com uma proporção de açúcares diferente e um maior 
número de cadeias laterais. Nesse polissacarídeo, a arabinose está 
em maior proporção do que os outros açúcares (arabinose:xilose:ma-
nose:galactose:glucose:ácido glucurônico = 51:1:5:16:2:25).  A cadeia 
principal é formada por β-D-ácido glucurônico (1→2)-α-D-manopi-
ranose (1→4).81 A massa molar desse polissacarídeo é 5,2 x 104g/mol. 

O polissacarídeo extraído da Vochysia thyrsoidea produziu solu-
ções bem mais viscosas do que as observadas nos polissacarídeos ex-
traídos da Vochysia tucanorum e Vochysia lehnanni. Isso pode ser de-
vido à maior massa molar observada para o polissacarídeo da espécie 
thyrsoidea (9,25 x 104g/mol). A composição monossacarídica apresen-
tou arabinose:xilose:manose:galactose:glucose:ácido glucurônico, res-
pectivamente nas proporções de 48:3:10:10:4:24 e uma cadeia principal 
constituída de β-D-ácido glucurônico (1→2)-α-D- manopiranose.82

POLISSACARÍDEOS EXSUDADOS DE PALMAS

As estruturas dos polissacarídeos extraídos de árvores de três 
espécies de palmas cultivadas no Brasil foram investigadas. São elas: 
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Scheelea phalerata,83 Livisto chinesis84 e Syagrus romanzoffiana.85 
Esses polissacarídeos possuem uma estrutura não usualmente en-
contrada em outros polissacarídeos de exsudatos, pois pertencem 
à classe das heteroxilanas. A composição dos três polissacarídeos é 
mostrada na Tabela 1.15.

Tabela 1.15 – Composição monossacarídica de polissacarídeos exsudados de palmas

Monossacarídeo (%)

Palmas

S. phalerata    
[83]

L. chinesis               
[84]

S. romanzoffiana
[85]

Ramnose - 1 -
Fucose 5 6 23
Arabinose 34 46 25
Xilose 54 46 41
Galactose - 3 1
Glucose - - 2
Ácido glucurônico 7 12 8

Fonte: Elaborada pelo autor.

A cadeia principal do polissacarídeo é constituída de (1→4)-
β-D- xilopiranose altamente substituída e com unidades de fucose 
redutoras nas ramificações. O polissacarídeo extraído da S. roman-
zoffiana85 destaca-se pelo elevado teor de fucose, quando comparado 
aos outros oriundos das palmas investigadas. 

POLISSACARÍDEOS EXSUDADOS DE OUTRAS ÁRVORES 

Nectarina (Prunus pérsica var. nucipersica Schneid) e pês-
sego (Prunus pérsica L. Batsch.) são plantas largamente cultivadas 
no sul do Brasil. Essas árvores produzem bastante goma por exsu-
dação nos seus troncos.  Os polissacarídeos extraídos dos exsudatos 
do pêssego e da nectarina possuem, respectivamente, massa molar 
de 5,61 x 106g/mol86 e 3,93 x 106g/mol.87 Eles são constituídos dos 
mesmos monossacarídeos, mas em diferentes proporções. 

A proporção de arabinose:xilose:manose:galactose:ácido 
glucurônico é de 36:7:2:42:13 para o polissacarídeo do pêssego, e 
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37:13:2:42:6 para o polissacarídeo da nectarina. A diferença básica 
entre os dois é, então, na proporção de xilose e ácido glucurônico.  
Análises por RMN de 13C e análise de metilação indicaram que os 
polissacarídeos são arabinogalactanas ácidas altamente substituídas.

A composição e a propriedade reológica da goma exsudada de 
árvores da Albizia lebbeck cultivadas no Nordeste do Brasil foram 
estudadas por de Paula e col.88 O polissacarídeo é constituído de ga-
lactose:arabinose:ramnose:ácido urônico na proporção de 52:36:10:2. 
O teor de ácido urônico determinado na goma cultivada no Brasil foi 
similar ao obtido na goma africana,89 mas inferior ao obtido na espé-
cie venezuelana.90 Manose foi detectada nas espécies cultivadas na 
África e na Venezuela, mas não foi detectada na cultivada no Brasil. 
A análise da estrutura por RMN de 13C mostrou que a cadeia princi-
pal do polissacarídeo é constituída de uma galactana ligada (13) com 
substituição em C-6 em 33% das unidades. O cromatograma de per-
meação em gel apresentou três picos, com uma fração principal de 
massa molar igual a 2,4 x 106g/mol, e duas outras frações em menor 
proporção com massas de 3,6 x 105 e 4,5 x 104g/mol. 

 A goma da Albizia lebbeck apresentou baixa viscosidade. So-
luções com concentrações 2 e 3% (m/v) possuem energia aparente 
de ativação de fluxo de 16,6 e 17,2kJmol-1, respectivamente. Esses 
valores são característicos de sistemas com poucas interações intra 
e intermoleculares. A afinidade do polissacarídeo por íons metálicos 
foi investigada, avaliando-se a viscosidade intrínseca em presença de 
NaCl, CaCl2 e AlCl3. A afinidade segue a ordem: Al3+ > Ca2+> Na+ .88

O polissacarídeo exsudado da timbaúba (Enterolobium con-
tortisilliquum) possui elevada viscosidade e forma géis em presença 
de íons metálicos.91 Ele é constituído de ácido urônico (19%), galac-
tose (38%), arabinose (25%) e ramnose (18%). A análise da estrutura 
por RMN de 13C mostrou que a cadeia principal do polissacarídeo é 
constituída de uma galactana ligada (1→3) e ramificações de arabi-
nose, ramnose e ácido urônico.  A Figura 1.12 apresenta o diagrama 
da temperatura de fusão do gel (Tm) em função da razão carga/raio 
dos íons presentes.  A figura mostra que existe uma seletividade 
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iônica entre os íons divalentes e que, de um modo geral, a tempera-
tura de fusão do gel é dependente da razão carga/raio do íon metá-
lico presente.91

Figura 1.12 – Efeito da razão carga/raio iônico na temperatura de fusão do gel de E. 
contortisilliquum 5%

Fonte: Ref.  91 (Adaptada pelos autores).
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INTRODUÇÃO

O litoral marítimo brasileiro apresenta uma grande biodi-
versidade de espécies de macroalgas marinhas1 onde várias das mes-
mas têm sido detalhadamente investigadas sob o aspecto químico 
de seus carboidratos. O interesse no estudo dos diferentes polissa-
carídeos de algas está centralizado em dois aspectos principais: 1 
– busca de ficocoloides de origem nacional com propriedades gelei-
ficantes ou viscosantes comparáveis aos dos polímeros importados; 
2 – busca de novos compostos bioativos visando ao tratamento de 
doenças virais como, por exemplo, a síndrome da imunodeficiência 
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adquirida (AIDS) e doenças trombóticas as quais são consideradas 
grandes problemas de saúde mundial. As algas são uma excelente 
fonte de polissacarídeos com estruturas não usuais os quais podem 
atuar nos sistemas biológicos como novos agentes antivirais, anti-
tumorais, antioxidantes, antitrombóticos e anticoagulantes.2 Deste 
modo, o esclarecimento da relação estrutura-atividade biológica po-
derá ser utilizado na produção de novos fármacos. Vários grupos de 
pesquisadores no Brasil vêm estudando os polissacarídeos produ-
zidos por algas marinhas determinando suas estruturas e bioativi-
dade,3-53 o que será discutido no presente capítulo.

POLISSACARÍDEOS SULFATADOS DE ALGAS VERMELHAS

 As algas vermelhas (Rhodophyta) estão amplamente distri-
buídas ao longo da costa brasileira onde 388 espécies já foram des-
critas, representando 60% do total das macroalgas marinhas.1

 Galactanas sulfatadas são os principais polissacarídeos 
presentes na matriz extracelular na maioria das algas vermelhas,2 
embora certas espécies sintetizem outros tipos de polissacarídeos 
como, por exemplo, xilanas neutras e xilomananas sulfatadas.54-58

 As galactanas sulfatadas apresentam características estru-
turais particulares como, por exemplo, unidades de 3,6-anidroga-
lactose as quais são exclusivamente encontradas nas galactanas de 
algas vermelhas. Portanto, esses polissacarídeos não têm paralelo 
estrutural com os isolados de outras fontes vegetais ou animais.

Estrutura Geral das Galactanas

 Estruturalmente, as galactanas de algas vermelhas consis-
tem de cadeias lineares de unidades de β-D-galactopiranose liga-
das glicosidicamente através da posição 3, denominada de unidade 
A, e α-galactopiranose ligadas glicosidicamente através da posição 
4 que corresponde à unidade B, formando um arranjo alternado 
de díades [AB]n 
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[(→3)-β-D-galactopiranose-(1→4)-α-galactopiranose-(1→)]n
               unidade A                                unidade B

 Embora a estrutura básica das galactanas seja repetitiva, 
elas apresentam grande diversidade estrutural devido aos diferen-
tes tipos de grupos substituintes, como éter metílico, éster sulfato e 
acetal de ácido pirúvico, que podem fazer parte destes polissacarí-
deos. Ainda como um fator adicional de diversidade, as unidades B 
podem estar na forma ciclizada, como unidades de 3,6-anidrogalac-
tose, ou de seus derivados C-2 sulfatado, metilado ou glicosilado.

 Considerando a enantiomericidade da unidade B, as galacta-
nas são classificadas em três grandes grupos. Quando estas pertencem 
à série D-, definem o grupo denominado de carragenanas; e quando 
da série L-, o das agaranas.59 Galactanas com unidades de α-D- e 
α-L-galactose constituem o grupo das galactanas DL-híbridas.54

Galactanas do tipo Carragenanas

Nas carragenanas, as díades repetitivas são constituídas por 
(1→3)-β-D-galactopiranose e (1→4)-α-D-galactopiranose, podendo 
esta última unidade estar parcial ou totalmente na forma de 3,6-ani-
dro-α-D-galactose (Figura 2.1).

Figura 2.1 – Estrutura básica repetitiva de carragenanas

Fonte: Elaborada pelos autores.
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As carragenanas são classificadas em quatro famílias, con-
siderando a posição do grupo sulfato na unidade A (Tabela 2.1). 
As da família Kappa (κ) apresentam a unidade A sulfatada no 
carbono-4, incluindo as carragenanas kappa-(κ), iota-(ι) e seus 
precursores biológicos, as carragenanas mu-(µ) e nu-(ν), respecti-
vamente, enquanto nas famílias Lambda (λ) e Ômega (ω) os gru-
pos sulfato esterificam o carbono 2 (C-2) e carbono-6 (C-6) da 
unidade A, respectivamente. A família Beta (β) compreende as 
carragenanas com unidade A não-sulfatada. As unidades dissaca-
rídicas repetitivas (díades) apresentadas na Tabela 2.1 correspon-
dem às estruturas ideais (díades ideais) das diferentes carragena-
nas. Ressalta-se, no entanto, que, na natureza, as carragenanas 
são normalmente encontradas contendo mais de um tipo de dí-
ade, caracterizando o que se denomina de carragenanas híbri-
das. Nestas, por exemplo, podem ser observadas, em uma mesma 
molécula, estruturas repetitivas de kappa- e iota-carragenanas, 
em diferentes proporções (carragenana híbrida kappa- ⁄iota-) ou 
ainda contendo díades precursoras (p.e., carragenana híbrida 
kappa-iota-/nu-).49,54,57

O tipo de carragenana produzido não depende apenas da 
espécie, mas, em alguns casos, também está relacionado com a 
fase do ciclo de vida. O ciclo de vida trifásico das carragenófitas 
(algas produtoras de carragenanas) é composto por fases game-
tofíticas (haploide), carposporofítica (diploide) e tetrasporofítica 
(diploide). Nas famílias Gigartinaceae e Phyllophoraceae da or-
dem Gigartinales, as algas, na fase gametofítica, produzem carra-
genanas da família kappa, enquanto que os esporófitos biossinte-
tizam carragenanas da família lambda.60 De modo diferente, em 
algas da família Solieriaceae (Gigartinales), tanto a fase tetras-
porofítica como a cistocárpica, biossintetizam carragenanas da 
família kappa.61
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Tabela 2.1 – Classificação das carragenanas considerando o padrão de sulfatação 

Famílias de 
Carragenanas

Tipo de 
Carragenana

(→3)-β-D-Galp-(1→)              (→4)-α-D-
Galp-(1→)

(unidade A)                                        (unidade B)

κ (kappa) 4-sulfato                                   3,6-anidrogalactose

Kappa ι (iota) 4-sulfato                            3,6-anidrogalactose 
2-sulfato

µ (mu) 4-sulfato                                           6-sulfato

ν (nu) 4-sulfato                                        2,6-dissulfato

λ (lambda) 2-sulfato                                        2,6-dissulfato

Lambda  (xi) 2-sulfato                                           2-sulfato

π (pi) 2-sulfato e 4,6-piruvil                       2-sulfato

θ (theta) 2-sulfato                              3,6-anidrogalactose 
2-sulfato

Ômega ω (omega) 6-sulfato                                   3,6-anidrogalactose

ψ (psi) 6-sulfato                                           6-sulfato

β (beta) Sem sulfato                             3,6-anidrogalactose

 Beta  (alpha) Sem sulfato                        3,6-anidrogalactose 
2-sulfato

γ (gamma) Sem sulfato                                      6-sulfato

δ (delta) Sem sulfato                                   2,6-dissulfato

Fonte: Ref. 54, 58 (Adaptada pelos autores).
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Duas espécies de Solieriaceae (Kappaphycus alvarezii e Eu-
cheuma denticulatum) fornecem 85% das carragenanas kappa- e 
iota-, respectivamente, usadas industrialmente em todo mundo.62 O 
Brasil, mesmo apresentando um extenso litoral marítimo, ainda im-
porta a maior parte dos ficocoloides utilizados na indústria nacional.63  

A análise estrutural dos polissacarídeos solúveis em meio 
aquoso, produzidos pela alga Meristiella gelidium (J. Agardh) 
Cheney et P.W. Gabrielson (família Solieriaceae), permitiu de-
terminar que esta espécie, abundante no litoral do nordeste 
brasileiro, é uma excelente fonte de iota-carragenanas, apre-
sentando rendimento compatível com as espécies utilizadas co-
mercialmente (45%).16,17 Os extratos obtidos (a 25 e 100oC) são 
constituídos majoritariamente por iota-carragenanas com uma 
estrutura próxima do padrão (85-90%).  Baixas percentagens de 
kappa- e nu-carragenanas estão presentes (6-8 e 4%, respectiva-
mente) (Figura 2.2). Esta percentagem baixa de nu-carragenana 
é uma vantagem adicional encontrada no polímero desta espécie, 
pois ajuda a eliminar uma das etapas utilizadas pela indústria 
de ficocoloides, que é o prévio tratamento da alga com álcali 
para transformar nu-carragenana em iota-carragenana.51 As 
iota-carragenanas de M. gelidium após purificação, utilizando 
precipitação fracionada com KCl, apresentaram-se homogêneas 
(análises por HPSEC-MALLS-RID) com massa molecular de 
425,6 a 957,7kDa.16 O valor elevado de massa molar é desejável 
para a utilização industrial. Carragenanas comerciais (grau ali-
mentício) tem usualmente alta massa molar, cuja faixa varia de 
400 a 600kDa.63 

Da alga Gymnogongrus griffithsiae (Turner) Mart. (Phyllo-
phoraceae), coletada no litoral paranaense, foi isolada uma carrage-
nana similar à de M. gelidium, diferindo na percentagem de estrutu-
ras correspondentes a iota-, nu- e kappa-carragenana (70, 17 e 13%, 
respectivamente) (Figura 2.2). Esta carragenana também apresentou 
massa molecular elevada (845kDa), assim como desejado pela in-
dústria alimentícia.16,49
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Figura 2.2 – Principais díades presentes nas carragenanas isoladas das algas vermelhas 
Meristiella gelidium (iota/nu/kappa, 85-90:4:6-8) e Gymnogongrus griffithsiae (iota/nu/
kappa, 70:17:13)

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Hypnea musciformis (Wulfen in Jacqu.) J.V. Lamour. (Gigartina-
les) uma espécie com ampla distribuição no litoral brasileiro, desde o Nor-
deste até o Sul, representa uma importante fonte de kappa-carragenana. 
Esta espécie foi explorada comercialmente durante décadas no litoral do 
Nordeste como fonte de matéria prima para a produção do referido fi-
cocoloide e dados históricos indicam uma sobre-exploração dos bancos 
naturais.65,66 O rendimento, a viscosidade e o teor de grupos sulfato das 
kappa-carragenanas de diferentes populações de H. musciformis do lito-
ral do Rio de Janeiro foram avaliados durante o período de um ano. Foi 
demonstrado que fatores abióticos como temperatura, salinidade, expo-
sição à dissecação influenciam as propriedades destes compostos. Desta 
forma, a correlação das características estruturais e das propriedades físi-
co-químicas com os fatores ambientais é de grande interesse para a explo-
ração racional desta espécie como fonte de ficocoloides (principalmente 
as carragenanas) com fins comerciais.40 Neste aspecto, uma alternativa à 
exploração dos bancos naturais, substituindo, portanto, a atividade extra-
tivista, é a maricultura. No entanto, vários estudos já vêm demonstrando 
que H. musciformis não apresentaria características favoráveis ao cul-
tivo.67-69 A introdução da espécie exótica Kappaphycus alvarezzi, produ-
tora de kappa-carragenana, cultivada em vários países com sucesso, tem 
se apresentado como uma alternativa para suprir a demanda crescente 
deste tipo de ficocoloide pela indústria nacional.24,25,71-72
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Os polissacarídeos mais utilizados na indústria de alimentos 
são as carragenanas (homopolímeros de galactose), as galactoma-
nanas (heteropolímero de galactose e manose, isoladas de legumi-
nosas) e os amidos (homopolímeros de glucose).73 Estes últimos são 
usados devido as suas capacidades de adesão, ligação, formação de 
filme e propriedades geleificante e espessante.74 No entanto, devido 
às particularidades únicas, as carragenanas apresentam aplicações 
exclusivas não substituídas pelos amidos, galactomananas ou outro 
tipo de polímero. Na indústria alimentícia, as carragenanas são usa-
das frequentemente com amidos para a fabricação de produtos como 
pudins e flans. Amidos dão consistência ao produto enquanto carra-
genanas produzem a textura ideal: firme e brilhante com kappa-car-
ragenanas, ou leve e elástica com iota-carragenanas. 

Foi demonstrado que a iota-carragenana de M. gelidium em 
sistemas binários com amidos, especialmente aqueles com estrutura 
mais regular (ricos em amilose), forma misturas promissoras para o 
uso alimentício, em que as cadeias mais estendidas (tanto dos ami-
dos como da iota-carragenana) têm maior interação e, consequente-
mente, maior poder geleificante.17 Análise das propriedades reológi-
cas de misturas de kappa-carragenana isolada de H. musciformis e 
de uma galactomanana demonstram que a mistura é mais coesiva, 
formando géis mais resistentes à ruptura.4 Estes resultados em con-
junto comprovam o potencial das algas brasileiras como fonte de 
carragenanas geleificantes.

A estrutura química da galactana sulfatada isolada de outra 
espécie abundante no litoral nordestino, Botryocladia occidenta-
lis (Børgesen) Kylin (ordem Rhodymeniales), foi determinada uti-
lizando análise de metilação e técnicas de ressonância magnética 
nuclear (RMN). Esta é constituída predominantemente por unida-
des de (→3)-β-D-galactose e (→4)-α-D-galactose 2-sulfatada ou e 
2,3-disulfatada, revelando um tipo incomum de carragenana. Con-
siderando que as unidades A não apresentam sulfatação à galactana 
produzida por B. occidentalis, poderia ser D considerada como uma 
carragenana da família beta (ver Tabela 2.1). Através da compara-
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ção com outros tipos de polissacarídeos sulfatados como modelo, 
a potente atividade anticoagulante desta carragenana foi atribu-
ída, principalmente, à presença de unidades 2,3-dissulfatadas.15,30 
Estes resultados exemplificam o potencial uso de carragenanas de 
origem nacional com importantes atividades biológicas e/ou apli-
cação industrial.

Galactanas do tipo Agaranas

Este grupo de galactanas apresenta a cadeia principal formada 
por unidades de (→3)-β-D-galactopiranose e (→4)-α-L-galactopira-
nose, podendo esta última estar parcial ou totalmente na forma de 
3,6-anidro-α-L-galactose (Figura 2.3).

Figura 2.3 – Estrutura básica repetitiva de agaranas (I) e agarose (II)

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 As agaranas formam um complexo grupo de polissacarídeos 
que apresentam um padrão heterogêneo de substituição com diferen-
tes graus e posição de sulfatação, bem como unidades metiladas e 
piruvatadas, similar às carragenanas. Dentre as agaranas, apenas a 
agarose pode ser definida como uma estrutura altamente repetitiva, 
constituída pela díade e formada por β-D-galactose e 3,6-anidro-α-L-
-galactose (Figura 2.3II). A agarose tem elevado valor comercial em 
decorrência de suas propriedades geleificantes, exploradas em dife-
rentes setores da indústria. Modificações estruturais na agarose, como 
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sulfatação química, diminuem o poder geleificante, mas, mesmo as-
sim, estes polissacarídeos (também chamados de ágares) têm valor co-
mercial e aplicações diferentes dos apresentados pela agarose padrão. 

Neste aspecto destacam-se as algas das ordens Gelidiales e Gra-
cilariales as quais são típicas produtoras de agaranas (agarófitas) com 
baixa proporção de substituição e, portanto, de interesse industrial. Gra-
cilaria birdiae Plastino & E. C. Oliveira apresenta uma ampla distribui-
ção ao longo do litoral brasileiro, indo do estado do Ceará ao Espírito 
Santo.75,76 Além disso, já vem sendo amplamente cultivada em fazen-
das marinhas no estado do Ceará desde 2001.28,77 Análises de RMN de 
13C demonstraram que o polissacarídeo desta alga obtido por extração 
aquosa na faixa de temperatura de 25-28oC corresponde a uma agarana 
com estrutura próxima à da agarose28 em que a díade de β-D-galactose 
e 3,6-anidro-α-L-galactose compõe 82% desta galactana (Figura 2.3II). 

 Deste mesmo gênero, outra espécie de agarófita abundante 
no litoral brasileiro, especialmente no litoral nordestino, é Graci-
laria domingensis (Kütz.) Sond. ex Dickie, que tem sido coletada e 
exportada com fins alimentícios. Desta espécie foram isoladas por 
extração aquosa a 90oC agaranas geleificantes com um elevado ren-
dimento (~40%) onde as unidades B estão totalmente ciclizadas na 
forma de 3,6-anidro-α-L-galactose, enquanto as unidades A estão 
parcialmente sulfatadas e metiladas na posição 6.23 Diferentemente, a 
agarana isolada de G. cornea J. Agardh é constituída principalmente 
por galactose (64,6%) e 3,6-anidro-α-L-galactose (24,7%), além de 
menores percentagens de 6-O-metilgalactose, xilose e glucose. Aná-
lises espectroscópicas por RMN e infravermelho indicam a presença 
de sulfato nas posições 4 e 6, os quais, por sua vez, encontram-se em 
baixa percentagem (4,8%). Devido à baixa percentagem de anidroga-
lactose, a agarana isolada não apresentou propriedade geleificante.31 

Substituição parcial em C-6 das unidades A e B por grupos 
metil e sulfato, respectivamente, é uma característica das agaranas 
denominadas de porfiranas. Estas agaranas são biossintetizadas por 
algas dos gêneros Porphyra e Bangia. Espécies destes dois gêneros 
já foram encontradas no litoral brasileiro, principalmente nas regi-
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ões sul e sudeste. Da espécie P. spiralis var. amplifolia E. C. Oliveira 
& Coll (coletada no litoral do Paraná) foi isolada uma porfirana que 
apresenta 27% das unidades de β-D-galactose 6-O-metilada, 32% de 
α-galactose 6-sulfato (α-Gal 6-S) e 18% de 3,6-anidro-α-L-galactose 
(3,6-An-α-L-Gal)34,78 (Figura 2.4). Esta agarana não geleificante na 
sua forma nativa passa a apresentar esta propriedade após modifica-
ção química em meio alcalino, quando as unidades de α-L-Gal 6-S 
são transformadas em 3,6-An-α-L-Gal (ver item 2.5).  

Figura 2.4 – Estrutura química da agarana tipo porfirana isolada da alga vermelha Por-
phyra spiralis var

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 No entanto, agaranas com estruturas complexas, apresentando 
um padrão de sulfatação não usual têm sido isoladas de várias espécies 
brasileiras da ordem Ceramiales. Da alga Bostrychia montagnei Harvey 
após extração aquosa e purificação cromatográfica em coluna de troca-
-iônica foram isoladas agaranas constituídas majoritariamente por ga-
lactose e 3,6-anidrogalactose além de baixas percentagens de galactose 
metiladas em 6 ou 2. A análise estrutural destas galactanas foi realizada 
através de métodos químicos como a análise de metilação do polissaca-
rídeo nativo e do seu derivado desulfatado, combinados com métodos 
espectroscópicos (RMN e FTIR). Utilizando estes procedimentos, o 
padrão de sulfatação para a maioria das unidades constituintes foi reve-
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lado.10 No entanto, a presença do derivado parcialmente 2,6-di-metilado 
entre os produtos de metilação do polissacarídeo nativo poderia ser ori-
ginada tanto de unidades A 4-sulfatadas como de unidades B 3-sulfata-
das. Utilizando um novo procedimento em que a galactana foi sucessiva-
mente metilada, dessulfatada e trideuterometilada foi possível confirmar 
a presença de unidades de β-D-galactose 4-sulfato e de α-L-galactose 
3-sulfato. Deste modo, as galactanas de B. montagnei (coletada no li-
toral de Santa Catarina) são constituídas, principalmente, por unidades 
de β-D-galactose 4 ou 6 sulfatadas ou substituídas em 6 por grupos 
6-O-metil. As unidades de α-L-galactose estão predominantemente sul-
fatadas e na posição 3 ou na sua correspondente forma de 3,6-anidro-α-
-L-galactose as quais, por sua vez, estão parcialmente 2-O-metiladas ou 
2-O-sulfatadas (Figura 2.5). Esta foi a primeira descrição de agaranas 
sulfatadas na posição 3.10 Embora estas agaranas não sejam geleificantes 
devido a sua heterogeneidade química, elas representam um grupo de 
moléculas com novos padrões de sulfatação que permite determinar a 
influência da posição destes grupos nas atividades biológicas. 

Figura 2.5 – Estrutura química das agaranas sulfatadas e naturalmente metiladas isoladas da 
alga vermelha Bostrychia montagnei (ordem Ceramiales) 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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O ácido pirúvico na forma de acetal cíclico é um substituinte 
comum em polissacarídeos extracelulares de bactérias, mas também 
está presente em unidades de galactose de polissacarídeos de algas 
marinhas. As galactanas sulfatadas isoladas da alga Acanthophora 
spicifera (Vahl) Børgesen (ordem Ceramiales), coletadas no litoral de 
Santa Catarina, contém um anel acetal de ácido pirúvico ligado aos 
carbonos 4 e 6 de unidades de β-D-galactopiranose na proporção de 
1 unidade piruvatada para 4-6 dissacarídeos repetitivos (Figura 2.6).  
A configuração absoluta do acetal de ácido pirúvico foi determinada 
por RMN de 13C, onde o sinal em 25ppm corresponde ao grupo metil 
do acetal piruvato. A técnica de RMN de 13C DEPT permitiu identi-
ficar os sinais correspondentes ao C-6 substituído da unidade piruva-
tada (64,8ppm), C-6 sulfatado (66,8ppm) e C-6 livre (61,1-60,1ppm). 

A determinação da composição monossacarídica de três aga-
ranas de A. spicifera, homogêneas (como determinado por HPSEC-
-MALLS-RID), com massa molecular 144-250kDa, mostrou a pre-
sença majoritária de galactose e 3,6-anidrogalactose, além de galactose 
monometilada (nas posições 2 e 6) e de xilose.11 Em geral, a prepara-
ção de alditóis acetatos para a determinação e quantificação dos mo-
nossacarídeos constituintes de polissacarídeos utiliza ácidos fortes (a 
temperaturas elevadas 100-120oC), que catalisam a hidrólise total do 
polímero, seguida da redução com boroidreto de sódio e acetilação. No 
entanto, para galactanas contendo 3,6-anidrogalactose, um açúcar lá-
bil, que sofre degradação nas condições hidrolíticas, é de fundamental 
importância que este processo seja conduzido em condições redutivas 
(hidrólise redutiva total, HRT).79 Desta forma, as unidades de 3,6-ani-
drogalactose hidrolisadas são reduzidas por um agente redutor estável 
em meio ácido (4-metil morfolina borano), evitando, assim, sua de-
gradação e permitindo a quantificação conjunta com os monossacarí-
deos presentes na amostra do polissacarídio nativo. Análises químicas 
utilizando a HRT e técnicas espectroscópicas mostraram que as uni-
dades A destas agaranas são altamente 2-sulfatadas e 4,6-piruvatadas 
enquanto que as unidades B estão principalmente na forma de 3,6-ani-
dro-α-L-galactose e α-L-galactose 6-sulfato (Figura 2.6). 
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Embora as análises por RMN sejam geralmente de extrema 
importância na determinação estrutural de polissacarídeos, a utili-
zação de métodos químicos, como análises comparativas de meti-
lação do polímero nativo, dessulfatado e após tratamento alcalino, 
também fornecem informações de componentes minoritários presen-
tes na molécula original que não são detectados facilmente apenas 
por métodos espectroscópicos. Deste modo, foi comprovada a grande 
heterogeneidade estrutural da galactnana A. spicifera, através da pre-
sença, mesmo que em menores proporções de unidades A 2,6-dissul-
fatadas, 6-O-metiladas e não substituídas, assim como da presença 
de unidades B 3,6-anidrogalactose 2-sulfatadas, galactose 2,6-dis-
sulfatadas, 2,3,6-trissulfatadas, 2,6-dissulfatadas e glicosiladas na 
posição-3 por resíduos de xylose, galactose 2-O-metiladas e açúca-
res neutros como α-L-galactose, β-D-xilose e D-glucose. Embora em 
quantidades pequenas, as α-L-galactoses 2,6-dissulfatadas parecem 
responder melhor para ação antiherpética destas galactanas.11

Figura 2.6 – Estrutura química da agarana sulfatada e piruvatada isolada da alga vermelha 
Acanthophora spicifera (ordem Ceramiales  

Fonte: Elaborada pelos autores.

Galactanas do tipo DL-Híbridas

Além das carragenanas e agaranas, algumas ordens da Di-
visão Rhodophyta como, por exemplo, espécies da ordem Haly-
meniales, biossintetizam galactanas sulfatadas constituídas por 
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díades de carragenanas e agaranas no mesmo polímero. O termo 
galactana DL-híbrida tem sido adotado para designar este grupo de 
polissacarídeos.54

Devido à presença de unidades B tanto como estereoisôme-
ros D- como L-, a complexidade estrutural deste grupo de galac-
tanas é ainda maior que a das carragenanas e agaranas comuns. O 
nível de complexidade destes polissacarídeos pode ser visualizado 
pelo espectro de RMN de 13C de uma galactana DL-híbrida nativa 
isolada da alga Cryptonemia seminervis (C. agardh) J. Agardh (no 
seu maior grau de homogeneidade) (Figura 2.7c). O espectro deste 
polissacarídeo, mesmo sendo realizado em elevadas temperatu-
ras, a fim de reduzir a viscosidade da solução, ainda apresenta 
sinais alargados e complexos; muitos dos quais correspondem a 
sobreposições de diferentes sinais de carbonos.  Para fins de com-
paração, são apresentados os espectros de kappa-carragenana e 
agarose altamente repetitivas com estruturas próximas às ideais 
(Figura 2.7a,b). Estes apresentam dois sinais na região anomérica 
correspondentes aos C-1 de suas respectivas díades constituin-
tes, onde os demais sinais são bem definidos e podem ser facil-
mente assinalados por experimentos de 2D RMN subsequentes, 
permitindo, por fim, identificar a estrutura polissacarídica.64 Por 
esta razão, os procedimentos para determinação da estrutura de 
galactanas DL-híbridas devem ser conduzidos com amostras ho-
mogêneas, onde os resultados de análises espectroscópicas devem 
ser avaliados juntamente com análises químicas específicas como, 
por exemplo, a análise enantiomérica das unidades monossacarí-
dicas constituintes. Para tal fim, foi desenvolvido um método que 
permite determinar a enantiomericidade dos diferentes tipos de 
unidades frequentemente presentes em galactanas de macroalgas 
vermelhas (D- e L-galactose, D- e L-galactoses monometiladas, 
bem como das unidades de 3,6-anidro-D- e L-galactose e seus de-
rivados metilados em C-2).80
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Figura 2.7 – Espectros de RMN de 13C de kappa-carragenana (a), agarose (b) e galactana 

DL-híbrida de C. seminervis (c) 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Utilizando estas metodologias, a estrutura química fina das 
galactanas produzidas por três espécies de algas da ordem Halyme-
niales presentes no litoral brasileiro foi determinada. Características 
estruturais comuns puderam ser assim definidas para Cryptonemia 
crenulata (J. Agardh) J. Agardh, C. seminervis e Halymenia flori-
dana J. Agardh (coletadas no litoral de Pernambuco, Espírito Santo 
e Paraná, respectivamente).  Todas produzem como principal polis-
sacarídeo solúvel em água, galactanas com estruturas híbridas de 
agaranas e carragenanas, ou seja, galactanas DL-híbridas. Todas 
são piruvatadas (em diferentes graus), apresentando unidades de 
β-D-galactose 2-sulfatadas e de 3,6-anidrogalactoses pertencentes 
tanto à série D como L. Embora unidades anidrogalactosídicas 2-sul-
fatadas pertencentes à série D- sejam constituintes de certos tipos 
de carragenanas (por exemplo, iota-carragenanas), a presença desse 
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monossacarídeo pertencente à série L- foi relatada pela primeira vez 
em um polissacarídeo nativo e em quantidades significativas nas ga-
lactanas de C. crenulata (Figura 2.8).53 

 Modificando o método de hidrólise redutiva parcial,52,53 foi 
possível obter fragmentos de massa molar dez vezes menor que o do 
polímero nativo, o qual ainda se apresentava sulfatado, piruvatado e 
com caráter hibrido D/L. Ensaios de atividade antiviral conduzidos 
com estes fragmentos são importantes na tentativa de encontrar a 
menor porção da molécula responsável pelo desempenho desta ati-
vidade biológica.49,50,52,53. A ação antiviral tópica da galactana de C. 
crenulata foi comprovada em infecção vaginal em modelo murino.49 
A obtenção de fragmentos sulfatados representa uma nova possibi-
lidade para uso de galactanas por outras vias de administração em 
que o fator massa molecular elevada é indesejável.

Figura 2.8 – Estrutura química da galactana DL-híbrida isolada da alga vermelha Cryptone-
mia crenulata (ordem Halymeniales)

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Atividade Antiviral de Galactanas Sulfatadas 

Vários tipos de galactanas sulfatadas têm apresentado ati-
vidade antiviral frente a vírus patogênicos humanos como o vírus 
HIV, responsável pela síndrome da imunodeficiência adquirida 
(AIDS). Outros tipos de vírus envelopados como o herpes simplex 
(HSV) e vírus da dengue (DENV), dentre outros, também se mos-
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tram susceptíveis à ação inibitória de polissacarídeos obtidos de ma-
croalgas vermelhas.9,11,16,43-46,49,50,81,82 Muitos dos antivirais utilizados 
clinicamente para o tratamento de pacientes portadores de viroses, 
além de causarem efeitos colaterais, devido a sua toxicidade, apre-
sentam desvantagem de levar a seleção rápida de cepas virais mu-
tantes resistentes ao tratamento. Sendo assim, é fundamental a busca 
de novos compostos antivirais com diferentes mecanismos de ação, 
baixa capacidade de induzir resistência viral e atividade contra as 
cepas virais resistentes aos tratamentos convencionais. 

A primeira etapa na infecção viral é a adesão vírus-célula que 
ocorre através de interações eletrostáticas de regiões positivamente 
carregadas nas glicoproteínas do envelope viral (gC e, em alguns ca-
sos gB, em se tratando do HSV) com compostos carregados negati-
vamente (glicosaminoglicanos, ver Capítulo 6 sobre polissacarídeos 
de invertebrados), em especial o heparan sulfato, (HS) da superfície 
da célula hospedeira. Os polissacarídeos sulfatados apresentam alta 
densidade de cargas negativas o que possibilita a interação destes 
com as glicoproteínas virais envolvidas na adesão vírus-célula.83-86

Vários estudos comprovam a atividade anti-herpética (an-
ti-HSV) das galactanas sulfatadas extraídas de algas vermelhas, 
determinando que a especificidade do posicionamento dos grupos 
sulfato está diretamente relacionada ao nível de atividade antiviral. 
Em relação ao mecanismo de ação antiviral das galactanas, foi de-
monstrado que estes polissacarídeos inibem a etapa de adsorção do 
vírus à célula, interagindo com as glicoproteínas da superfície viral, 
competindo com os carboidratos de superfície das células hospedei-
ras e, por fim, impedindo a adesão do vírus à célula.9,11,87,89

Não são todas as galactanas que apresentam atividade anti-
-herpética; algumas apresentam baixa atividade como, por exemplo, 
nas agaranas isoladas de B. montagnei.9 As galactanas desta espécie 
com baixo teor de grupos sulfato (11-16%) e baixa massa molecular 
(5,6-31,3kDa) são inativas contra HSV-1 e HSV-2. Mesmo as mais 
sulfatadas (22-24%) e com maior massa molecular também apresen-
tam atividade reduzida (IC50 =12-46 µg/ml). Analisando o padrão 
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de sulfatação destas galactanas: grupos sulfato nas posições 4 das 
unidades A (β-D-galactose 4-sulfatada) e 3 das unidades B (α-L-ga-
lactose 3-sulfatada), não estão em posição adequada para a interação 
com as glicoproteínas virais gC [89] ou gB90 e logo são incapazes de 
atuar como inibidores da adesão do vírus. De modo semelhante às 
porfiranas isoladas de P. spiralis78 com baixo nível de sulfatação, são 
desprovidas de atividade anti-herpética.  

No entanto, as agaranas altamente 2-O-sulfatadas (unidade A) 
e 6-O-sulfatadas (unidade B), obtidas a partir de A. spicifera, apre-
sentaram alta ação anti-HSV-1.11 O padrão de sulfatação apresentado 
por estes polissacarídeos permite que suas unidades dissacarídicas 
possam assumir uma conformação similar à sequência mínima do 
heparan sulfato envolvida na ligação heparan sulfato-gC.11,91 

Quando modelos moleculares de zonas de ligações iônicas 
mínimas são examinados com os grupos 2-O- e 6-O-sulfato dire-
cionados para o mesmo lado da molécula, estes apresentam super-
fícies mais ou menos hidrofóbicas devido às ligações C-H axiais e 
orbitais com pares de elétrons não compartilhados. A acomodação 
das cargas negativas e das superfícies hidrofóbicas do polissacarí-
deo durante a ligação com a glicoproteína gC pode ser otimizada 
pela rotação das unidades de açúcar, através da ligação glicosídica. 

A simultaneidade das forças iônicas e hidrofóbicas na forma-
ção do complexo polissacarídeo sulfatado-superfície viral resulta 
num efeito sinérgico de estabilização11 (Figura 2.9).

A alta atividade anti-herpética das galactomananas hídridas de 
C. crenulata contra diferentes cepas de HSV-1 e HSV-2 53 foi atribuída 
à presença de díades de β-D-galactose 2-sulfato e α-L-galactose 6-sul-
fato, como na agarana de A. spicifera. A galactana híbrida de C. cre-
nulata também apresentou atividade anti-herpética in vivo. Os resul-
tados dos testes mostraram uma significativa proteção (70%) contra 
infecção vaginal pelo HSV-2.49 A atividade anti-herpética in vivo des-
tas galactanas sulfatadas também foi decorrente da inibição da adsor-
ção do vírus à célula hospedeira. Análises estruturais demonstraram 
que este polissacarídeo contém 3,6-anidro-L-galactose 2-sulfatado. 
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Este derivado anidro 2-sulfatado, pertencente à série L-, não é usual 
e foi relatado pela primeira vez em polissacarídeos de C. crenulata.53 

A influência de grupos 2-sulfato nas unidades anidrogalac-
tose de galactomananas sulfatadas na atividade antiviral não é ainda 
muito conhecida. No entanto, quando avaliamos a atividade anti-
herpé tica e antidengue das carragenanas de M. gelidium, que é cons-
tituída de unidades de β-D-galactose 4-sulfatada ligada a unidades 
de 3,6-anidro-α-D-galactose 2-sulfatada, uma alta atividade inibitó-
ria foi alcançada. Os valores de IC50 foram da ordem de 0,04-0,05µg/
ml contra HSV-2. O posicionamento de grupos sulfato em C-4 e 
provavelmente em C-2 são fatores estruturais importantes para a ati-
vidade desta iota-carragenana. Dentre as galactanas já investigadas, 
esta é a que apresentou maior índice de seletividade decorrente de 
sua potente e específica ação antiviral sem efeito citotóxico.16

Figura 2.9 – Estruturas mínimas ligantes no heparan sulfato (a) e nas agaranas sulfato isola-
das de A. spicifera (b)
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Fonte: Ref. 11. 
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Carragenanas do tipo iota/kappa isoladas de G. griffithsiae 
também apresentaram potente atividade anti-herpética contra HSV-1 
e HSV-2 com valores de IC50 de 0,5-5,6µg/ml. Estas galactanas não 
exercem nenhuma atividade citotóxica em células Vero e, portanto, 
também apresentam elevados índices de seletividade. Em resumo, 
essas galactanas representam uma promissora fonte de polissacarí-
deos sulfatados com seletiva e potente ação antiviral contra cepas de 
referência do HSV-1 e HSV-2, como também contra cepas resisten-
tes ao aciclovir e variantes sinciciais.49

O vírus da dengue (DENV) causa sérias manifestações clí-
nicas em humanos, tendo impacto nas populações de regiões tro-
picais e subtropicais, já que não há uma terapia específica. Neste 
contexto, além da atividade anti-herpética, as galactanas sulfatadas 
de G. griffithsiae, C. crenulata e M. gelidium apresentaram ativi-
dade antiviral contra o vírus da dengue sorotipo 2 (DENV-2). Tanto 
a galactana DL-híbrida de C. crenulata como as carragenanas de G. 
griffithsiae e M. gelidium apresentaram seletiva e potente inibição 
na multiplicação do DENV-2 em células Vero com IC50 de ~1µg/
mL.16,50 Ainda, estes polímeros não apresentaram efeitos citotóxicos 
ou anticoagulantes, o que representa uma vantagem adicional para 
sua utilização. Estudos do mecanismo de ação mostraram que es-
tas galactanas exercem atividade antidengue através da inibição da 
adsorção do vírus à célula hospedeira, impedindo, por conseguinte, 
sua internalização. A inibição da entrada do DENV é uma nova e 
efetiva maneira de prevenir a infecção viral.88

Outros Polissacarídeos de Algas Vermelhas

Na divisão Rhodophyta, a maioria das ordens produz galac-
tanas sulfatadas, enquanto outras sintetizam xilanas neutras e xilo-
mananas sulfatadas como principais componentes de parede celular 
e matriz extracelular.

Xilanas neutras foram isoladas das seguintes espécies da ordem 
Nemaliales coletadas no litoral brasileiro: Galaxaura marginata (J. 
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Ellis & Sol.) J. V. Lamour, G. obtusata (J. Ellis & Sol.) J. V. Lamour, 
Tricleocarpa cylindrica (J. Ellis & Sol.) Huisman & Borow, T. fragilis 
(L.) Huisman & R. A. Towns e Scinaia halliae.55 Estes homopolissa-
carídeos foram extraídos em meio aquoso à temperatura de 80°C. O 
extrato foi fracionado por tratamento com sal de amônio quaternário 
(Cetavlon), permitindo o isolamento das xilanas neutras solúveis no 
Cetavlon, dos polissacarídeos sulfatados que formam complexos in-
solúveis com o sal. A estrutura das xilanas após purificação foi deter-
minada por análises de metilação e RMN, revelando-se como polissa-
carídeos lineares de baixa massa molecular, constituídos por unidades 
de β-D-xilopiranose com ligações glicosídicas do tipo (1→4) e (1→3) 
na proporção de 5:1 (Figura 10).55,92 As xilanas isoladas dessas cinco 
espécies apresentaram coincidentemente a mesma estrutura química. 
A análise de um número maior de espécies poderá indicar o potencial 
das β-xilanas (1→4), (1→3) como caráter quimiotaxionômico. 

Figura 2.10 – Estrutura química de β-xilana linear neutra [(1→4):(1→3), 5:1] isolada de espé-
cies da ordem Nemaliales 
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Fonte: Elaborada pelos autores. 

 Os polissacarídeos insolúveis em Cetavlon foram descomple-
xados desse detergente e recuperados na forma solúvel de sal de sódio. 
Foram identificados como xilomananas sulfatadas formados por uni-
dades de α-D-manose 3-O-substituídas com sulfatação nas posições 
2 e/ou 4. Algumas unidades de manose são 4 glicosiladas por unida-
des simples de β-D-xilose ou β-D-xilose 4-O-metilada. O estudo dos 
polissacarídeos insolúveis no Cetavlon em outras espécies da ordem 
Nemaliales poderá ser importante para definir se este tipo estrutural 
de β-xilo-α-manana sulfatada é uma característica da ordem.92
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Xilomananas sulfatadas com estrutura diferente das an-
teriores e agaranas sulfatadas foram isoladas de Chondrophycus 
flagelliferus (J. Agardh) K.W. Nam e C. papillosus (C. Agardh) 
Garbary & Harper (ordem Ceramiales).93 A primeira espécie foi 
coletada nos estados de Pernambuco e Santa Catarina e a segunda 
no estado da Bahia. Pela primeira vez foi descrita a presença de 
xilomananas sulfatadas em representantes desta ordem, as quais 
são reconhecidas como produtoras de agaranas.10,11 Estes hetero-
polissacarídeos foram purificados por precipitação fracionada com 
KCl e a estrutura determinada por análise de metilação do polí-
mero nativo, após dessulfatação e degradação parcial de Smith. 
Estas frações foram analisadas por técnicas de RMN em 1D e 2D. 
A combinação destes resultados permitiram determinar que estes 
polissacarídeos são constituídos por cadeias de β-D-manose 4-li-
gadas-2-sulfatadas e parcialmente ramificadas na posição 6 por 
unidades simples de β-D-xilose e β-D-manose 2-sulfatada (Figura 
2.11).93 Estas xilomananas sulfatadas não têm atividade anti-herpé-
ti ca contra HSV. Diferentemente, as xilomananas constituídas por 
unidades de α-D-manose 3-ligadas, sulfatadas nas posições-2 e/ou 
2 e 6 já apresentam ação antiviral.94 Estes resultados indicam que, 
além da presença diferencial de grupos sulfato em C-6 e o tipo de 
ligação glicosídica, a anomericidade das unidades de manose tam-
bém influencia a atividade antiviral.

Figura 2.11 – Xilomananas sulfatadas isoladas de Chondrophycus flagelliferus e C. papillosus 
(ordem Ceramiales)
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POLISSACARÍDEOS DE ALGAS PARDAS: ESTRUTURA 
QUÍMICA E ATIVIDADE BIOLÓGICA

Fucanas Sulfatadas

As algas pardas ou marrons representam a menor fatia da bio-
diversidade de macroalgas brasileiras, aproximadamente 90 espé-
cies (15% do total das espécies descritas) [1]. Polissacarídeos sulfa-
tados contendo elevadas percentagens de α-L-fucose (homofucanas) 
ou este desoxiaçúcar (metil pentose) e proporções variadas de ga-
lactose, ácido urônico, manose e xilose (heterofucanas) são típicos 
da divisão Phaeophyta, não ocorrendo em outras divisões de algas 
marinhas ou plantas terrestres. Estes polissacarídeos estão entre os 
mais complexos encontrados na natureza e o interesse no estudo da 
estrutura química das fucanas, além de um enorme desafio, repre-
senta uma etapa fundamental para o entendimento das inúmeras ati-
vidades biológicas apresentadas por estes polissacarídeos sulfatados. 

As fucanas sulfatadas de macroalgas pardas são moléculas 
de interesse no estudo de diferentes tipos de atividades biológicas 
e farmacológicas, tais como: antitumorais,47,95-97 antiangiogênica,97 
antioxidante,48 anticoagulantes e antitrombótica,3,6,26,42,98-100 antivi-
rais29,38,43,44,46 e antiadesiva101,102 e estimuladora da síntese de compos-
tos antitrombóticos (heparan sulfato) em células endoteliais.26,41,42  
Desta forma, as algas pardas são uma importante fonte de polissa-
carídeos bioativos cujas características estruturais (tipo de cadeia 
e posicionamento dos grupos sulfato) são responsáveis pela ampla 
faixa de atividades biológicas apresentadas por estas moléculas, as-
sim como seus potenciais de ação.

Estudos sobre a estrutura química de fucanas de algas têm 
demonstrado uma grande diversidade em termos de unidades mo-
nossacarídicas constituintes, tipos de ligações glicosídicas, posicio-
namento dos grupos sulfato, tipo de cadeia principal e massa mo-
lecular. Suas estruturas variam de espécie para espécie, às vezes 
influenciadas por condições ambientais e variam também com os 
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métodos de extração utilizados.59 Ressalta-se, ainda, que mesmo 
uma única espécie pode sintetizar fucanas com diferentes caracte-
rísticas estruturais, como por exemplo, as isoladas de algas da or-
dem Dyctiotales (Dictyota menstrualis (Hoyt) Schnetter, Hörnig 
& Weber-Peukert,3 D. mertensii (Mart.) Kütz.6, Padina gymnos-
pora (Kütz.) Sond.6 e Spatoglossum schröederi (C. Agardh) Kütz. 
26,41,42[26,41,42]) e da ordem Fucales (Sargassum vulgare C. Agardh6 
e S. stenophyllum Mart.8). 

S. schröederi sintetiza uma xylofucoglucuronana sulfatada 
(21kDa) a qual teve sua estrutura determinada utilizando métodos 
espectroscópicos, análises de metilação e degradação parcial ácida 
e enzimática (sulfatases e glicosidades obtidas do molusco Tagelus 
gibbus). Estes resultados em conjunto mostraram que este heteropo-
lissacarídeo acídico é constituído por uma cadeia principal de ácido 
β-D-glucurônico ligado na posição 3, com ramificações na posição 
4 de cadeias de fucose 3-ligada e 4-sulfatada. Estas, por sua vez, 
estão substituídas em C-2 por cadeias de β-D-xilose 4-ligadas par-
cialmente sulfatadas na posição 3. Este polissacarídeo sulfatado e 
altamente ramificado é desprovido de atividade anticoagulante e he-
morrágica, mas estimula a síntese de um heparan sulfato antitrom-
bótico em células endoteliais.26 

Desta mesma espécie foi também isolada uma heterofucana 
(21,5 kDa) em que unidades de β-D-galactose 4-ligadas, parcial-
mente sulfatadas na posição 3, formam a cadeia principal. A cada 
quatro unidades de galactose uma apresenta-se ramificada por 
oligossacarídeos formados por fucose (sulfatada ou não em C-3) 
e β-D-xilose.42 Esta heterofucana apresentou potente atividade an-
titrombótica in vivo42 e assim como outras fucanas isoladas de S. 
schröederi26,41 não desempenha ação anticoagulante in vitro, mas 
estimula a síntese de um heparan sulfato antitrombótico em células 
endoteliais.42 A potente atividade antitrombótica in vivo pode estar 
relacionada com este último efeito, mas, principalmente, à presença 
de resíduos de galactose. Assim, estas heterofucanas representam 
importantes polissacarídeos sulfatados com potencial aplicação 
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como agentes antitrombóticos26,41,42 principalmente para casos clíni-
cos onde é desejado um tratamento baseado na ação antitrombótica 
dissociada do efeito anticoagulante.    

As heterofucanas sulfatadas de S. schröederi e outras isoladas 
de D. mertensii e Lobophora variegata (J.V. Lamour.) Womersley ex 
E.C. Oliveira (todas coletadas no Rio Grande do Norte) apresenta-
ram inibição da atividade da trancriptase reversa do HIV.38  

De S. stenophyllum, coletada no litoral de Santa Catarina, ob-
teve-se, por extração aquosa (pH 7) a 25oC e subsequente purifica-
ção, um largo espectro de sete heteropolissacarídeos contendo fucose 
(35,5-65%), galactose (21,1-31%), além de xilose e manose também 
em proporções variadas. O grupo das frações mais sulfatadas (28,3-
28,5%) apresentou baixo teor de ácido glucurônico (1,7-2,5%), en-
quanto que o grupo menos sulfatado (17,7-22,4%) continha até dez 
vezes mais ácido glucurônico. Análises químicas e espectroscópicas 
conduzidas nos polímeros nativos, dessulfatados e defucosilados 
demonstraram que estas fucanas se diferenciam majoritariamente 
quanto ao grau de ramificação (19 e 7,8% de unidades terminais), 
tipo de constituinte majoritário da cadeia principal (galactose ou 
manose), tipo de ligações glicosídicas e posicão de grupos sulfato 
(fucose 4-ligadas 3-sulfatadas ou unidades de fucose 3-ligadas 2,4- 
disulfatada e 4-sulfatada). 

Estas fucanas apresentam uma grande complexidade estrutu-
ral, haja vista outros tipos de unidades monossacarídicas sulfatadas 
ou não as quais possuem diferentes tipos de anomericidade e confi-
guração absoluta.8 Estes polímeros apresentaram reduzida e não sig-
nificante atividade anticoagulante (testes APTT e TT) quando com-
paradas com a heparina.8 Por outro lado, a avaliação da atividade 
anti-herpética contra HSV-1 das fucanas de S. stenophyllum mos-
trou que as frações mais ativas apresentam índices de seletividade 
entre 247-390. Deste modo, estas fucanas têm elevada atividade e 
são desprovidas de citotoxidade frente a células Vero.29 As fucanas 
de S. stenophyllum apresentaram atividade citotóxica contra células 
tumorais da linhagem HeLa.47 
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Estudos de modificação química, conduzido por hidrólise 
ácida parcial em que o polímero nativo foi parcialmente defucosi-
lado e dessulfatado, demonstraram que esta propriedade é depen-
dente da massa molecular, do grau de sulfatação e da densidade de 
carga fornecida pelos grupos carboxilato dos ácidos urônicos e dos 
grupos sulfatos. A sulfatação química em C-6 das unidades de ga-
lactose, presente neste polímero de menor massa molecular, restau-
rou a atividade citotóxica a um nível compatível com o das fucanas 
nativas. Tal fato demonstra a relação da atividade em função do grau 
e posição da sulfatação.47

Ácido Algínico

 Este polissacarídeo ácido é um poliuronídeo linear constitu-
ído por unidades de ácido β-D-manurônico e α-L-gulurônico ligadas 
através de ligações (1→4). A proporção e distribuição das unidades 
monossacarídicas ao longo do polímero varia de acordo com a espé-
cie.58 Alginatos apresentam propriedades físico-químicas relevantes 
para a produção de géis e soluções de alta viscosidade de grande 
interesse econômico, sendo utilizados pelas indústrias alimentícia, 
cosmética, química e têxtil, dentre outras. 

A caracterização, através de métodos químicos (hidrólise 
ácida parcial, purificação dos blocos, metilação do polímero carbo-
xireduzido) e de técnicas espectroscópicos (RMN-13C do polissa-
carídeo e de seus blocos), permitiu determinar que o alginato de 
Sargassum stenophyllum (21% de rendimento) apresenta uma razão 
molar entre as unidades de ácido manurônico (M) e gulurônico (G) 
de 1:1. Estas unidades estão distribuídas ao longo do polímero na 
forma de blocos M (5%) e blocos G (25%) com grau de polimeriza-
ção (dp) de 20 e 64, respectivamente, além de uma alta percentagem 
de blocos híbridos (MG, 70%).32 A determinação da estrutura quí-
mica de alginatos é de fundamental importância para sua adequada 
aplicação nos diferentes setores da indústria, já que alginatos ricos 
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em ácido manurônico apresentam propriedades viscosantes e os ri-
cos em ácido gulurônico são mais geleificantes. 

Alginatos com diferentes massas moleculares, viscosidade e 
proporção de unidades M e G foram obtidos de S. vulgare (coletada 
no litoral do nordeste), os quais inibiram in vivo o crescimento de 
células tumorais (Sarcoma 180).95,103 

O alginato da alga parda Laminaria brasiliensis A.B. Joly & 
E.C. Oliveira (coletada no litoral sudeste) também foi caracterizado 
estruturalmente.7 Embora a relação molar M/G seja semelhante à de 
S. stenophyllum, o dp dos blocos G é menor (dp=20). Ressalta-se que 
as propriedades físico-químicas apresentadas pelos alginatos de-
pendem tanto da relação M/G como da percentagem e tamanho dos 
blocos constituintes, o que justifica um estudo minucioso da estru-
tura química dos alginatos isolados de diferentes espécies de algas 
pardas para uso comercial. 

POLISSACARÍDEOS DE ALGAS VERDES: ESTRUTURA E 
ATIVIDADES BIOLÓGICAS

Apesar da ampla distribuição de macroalgas da divisão Chlo-
rophyta ao longo do litoral brasileiro, desde a região nordeste até a 
região sul do país,1,104 certamente este é o grupo de macroalgas ma-
rinhas que tem recebido menor atenção quanto ao estudo dos seus 
polissacarídeos, tanto do ponto de vista estrutural quanto de ativi-
dade biológica. 

Uma situação semelhante é observada no panorama interna-
cional, em que as pesquisas com polissacarídeos de macroalgas ver-
des são relativamente escassas e têm sido conduzidas de maneira 
mais detalhada com algas pertencentes às ordens Bryopsidales105-107 
e Ulvales.108-111 Esses polímeros apresentam uma grande diversidade 
estrutural em termos de composição monossacarídica e padrão de 
sulfatação, não havendo nas algas verdes um único tipo de polissa-
carídeo amplamente distribuído, como observado com as algas ver-
melhas (galactanas) e algas pardas (fucanas e alginatos).
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 No Brasil, foi isolado de Codium isthmocladum Vickers 
(Bryopsidales), coletado no litoral do Rio Grande do Norte, um 
polissacarídeo sulfatado constituído por unidades de β-D-galac-
topiranose as quais estão predominantemente 3-ligadas e 4 sulfa-
tadas.14 Este polissacarídeo apresenta ainda o acetal de ácido pirú-
vico ligado a algumas unidades de galactose através dos carbonos 
3 e 4. Para determinar a estrutura química fina deste polissacarí-
deo foi necessária, além dos métodos químicos e análises espec-
troscópicas de RMN monodimensionais, a utilização de técnicas 
bidimensionais. O polissacarídeo sulfatado e piruvatado de C. is-
thmocladum apresentou atividade anticoagulante, aumentando o 
tempo normal de coagulação, quando avaliado pelo teste de APTT, 
representando um novo tipo de biomolécula para elucidar a relação 
estrutura e atividade anticoagulante de compostos sulfatados de 
origem marinha.14

De modo diferente, algas do gênero Ulva e Enteromorpha 
(ordem Ulvales) biossintetizam polissacarídeos sulfatados denomi-
nados de ulvanas.109-111 Estes polímeros são constituídos principal-
mente por unidades dissacarídicas repetitivas denominadas de ácido 
ulvanobiurônico 3-sulfato [(→4)-β-D-glucurônico-(1→4)-α-L-ram-
nose 3-sulfato(1→], além de variáveis teores de β-D-xilose, β-D-xi-
lose 2-sulfatada e α-L-ácido idurônico.110,111 Foram descritos para as 
ulvanas vários tipos de atividades biológicas como, por exemplo, an-
ti-herpética,46,110 anti-hiperlipidêmica113 e imunomoduladora.27

Estudos realizados com os polissacarídeos solúveis em meio 
aquoso obtidos de Ulva lactuca L., coletada no litoral do estado de 
Santa Catarina, demonstraram que os mesmos são majoritariamente 
constituídos pelo ácido ulvanobiurônico 3-sulfato.39 U. fasciata De-
lile (coletada em Santa Catarina) também sintetiza ulvanas, contendo 
ácido ulvanobiurônico 3-sulfatado como o principal constituinte, as 
quais induzem resistência em plantas contra fungos patogênicos.36

Na ordem Ulvales, outro tipo estrutural de polissacarídeo 
sulfatado, constituído por unidades de ramnose, é obtido por ex-
tração aquosa de algas do gênero Monostroma. A depender da es-
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pécie, estas ramnanas apresentam unidades de α-L-ramnose 2- e 
3-ligadas em diferentes proporções e com distintos padrões de sul-
fatação.108,114 Vários autores demonstraram que ramnanas sulfata-
das obtidas de Monostroma spp. apresentam atividade anticoagu-
lante108,115,116 e antiviral.117

Gayralia oxysperma (Kütz.) K.L. Vinogr. ex Scagel et al. 
(Ulvales) encontrada em diferentes estados brasileiros vem sendo 
cultivada no litoral sul do Brasil (Baía de Paranaguá-PR) como 
uma fonte de renda alternativa para a população local, que comer-
cializa essa espécie como alimento para restaurantes japoneses.118 
Desta espécie foram isolados polímeros constituídos principal-
mente por ramnose e ácidos urônicos, de elevada massa molar, 
altamente ramificados e sulfatados. As unidades de α-L-ramnose 
encontram-se 3-, 2- e 2,3-ligadas em uma relação de 1:0,5:0,4, as 
quais estão principalmente monossulfatadas nas posições 2 ou 4 
das unidades 3-ligadas (37 e 31%, respectivamente) e nas posições 
4 das unidades 2-ligadas (48%), enquanto que os ácidos urônicos 
são predominantemente 2-sulfatados. A ausência de ácido ulvano-
biurônico 3-sulfato, bem como as diferenças no padrão de substi-
tuição das unidades de ramnose por grupos sulfato demonstram 
que os polissacarídeos sulfatados de G. oxysperma apresentam 
características estruturais que divergem das descritas para ulva-
nas e para ramnanas sulfatadas do gênero Ulva e Monostroma, 
respectivamente.5,119 Estas heteroramnanas sulfatadas apresenta-
ram uma elevada atividade antiherpética,5 assim como atividade 
antitumoral.119  

Deste modo, considerando a biodiversidade de macroalgas 
verdes no litoral brasileiro, as quais representam em torno de 26% 
das espécies de macroalgas já catalogadas, a investigação estrutural 
de seus polissacarídeos e a avaliação das propriedades reológicas, 
biológicas e farmacológicas poderão abrir um novo campo para o 
aproveitamento desta biomassa. Neste aspecto, o cultivo de G. oxys-
perma e de outras espécies de algas verdes poderá representar uma 
fonte rica para extração destes compostos bioativos.
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MODIFICAÇÕES QUÍMICAS DE POLISSACARÍDEOS DE 
MACROALGAS

Tratamento Alcalino de Galactanas Sulfatadas

A síntese das unidades de 3,6-anidrogalactose ocorre in vivo 
através da atividade da enzima sulfohidrolase sobre os precursores bio-
lógicos (α-galactose 6-sulfato e α-galactose 2,6-dissulfato) presentes 
nas galactanas.59 In vitro, a conversão das unidades precursoras em 
3,6-anidro-α-galactose (reação de ciclização) pode ser realizada me-
diante tratamento alcalino das galactanas120  (Figura 2.12). Esta modifi-
cação química é amplamente utilizada na indústria de ficocoloides, vi-
sando gerar polímeros com maior poder geleificante,63 sendo também 
aplicada na análise estrutural de galactanas para quantificar as unida-
des precursoras de 3,6-anidrogalactose (α-Gal 6-S e α-Gal 2,6-S).

A reação de ciclização obedece a uma cinética de pseudoprimeira 
ordem com tempo de meia vida dependente do padrão de sulfatação, tanto 
dos precursores quanto das unidades vizinhas de β-D-galactose.34,51,120,121

Utilizando diferentes modelos de carragenanas e agaranas, as 
condições ideais de temperatura e tempo de reação para uma com-
pleta ciclização das unidades precursoras foram determinadas. A 
cinética da reação de ciclização de agaranas do tipo porfiranas (onde 
as unidades precursoras de 3,6-anidro-α-L-galactose estão ligadas a 
unidades A não sulfatadas) apresenta um tempo de meia vida (t1/2) de 
80min e uma constante de velocidade de 1,5.10-4 s-1 (Figura 2.12).34

Para as carragenanas da família kappa- a reação foi mais rá-
pida, perto de nove vezes mais para as kappa-/mu- (t1/2 9min) [120] e 
próximo de 50 vezes para as iota-/nu- (t1/2 1,5min) [34], enquanto que 
para as lambda-carragenanas a reação foi quatro vezes mais lenta (t1/2 
320min)120-121 (Figura 2.12).

Estas diferenças no tempo de reação estão diretamente relacionadas 
ao posicionamento dos grupos sulfato na molécula. Deste modo, pode-
mos determinar que: 1-Grupos sulfato no C-2 das unidades A, como nas 
lambda-carragenanas (β-D-galactose 2-sulfatada) inibem a polarização 
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da hidroxila em C-3 da unidade B (α-galactose 2,6-sulfatada). Esta etapa 
é essencial para que ocorra a eliminação do grupo sulfato na posição 6 e 
a ciclização da unidade precursora no correspondente derivado 3,6-ani-
drogalactose.120 Assim, grupos sulfato em C-2 reduzem a velocidade de 
ciclização, quando comparados com as porfiranas, as quais não apresen-
tam sulfato nesta posição (unidade A);34 2-Grupos sulfato no carbono-4 
das unidades A, como nas carragenanas da família kappa (β-D-galactose 
4-sulfatada) exercem um efeito acelerador na velocidade de ciclização. 
Por esta razão as carragenanas kappa/mu- e iota/nu- são as que apresen-
tam os menores tempos de ciclização;51,120 3-Grupos sulfato no carbono-2 
da unidade B (α-galactose 2,6-sulfatada) favorecem a alteração de con-
formação (4C1→

1C4) acelerando a velocidade de ciclização.51 Desta forma, 
as carragenanas iota/nu- que apresentam esta característica juntamente 
com unidades de β-D-galactose sulfatadas em C-4 são as que reúnem os 
fatores estruturais que facilitam a reação de ciclização (Figura 2.12). 

Figura 2.12 – Comparação entre os tempos de meia vida (t1/2) da reação de ciclização 
(NaOH 1mol/L, 70oC) para diferentes galactanas de algas vermelhas
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mu-carragenana                                                                                                                                                                                kappa-carragenana 
 

                                                           D-Gal 4-S                 D-Gal 6-S                                                                                          D-Gal 4-S                  3,6-An-D-Gal                        

                    
 

 
 

nu-carragenana                                                                                                                                                                                    iota-carragenana 
 
                                       D-Gal 4-S                D-Gal 2,6-S                                                                                       D-Gal 4-S                3,6-An-D-Gal 2-S                        

     lambda-carragenana                                                                                                                                                                             teta-carragenana 
 

 

                                            D-Gal 2-S                 D-Gal 2,6-S                                                                                      D-Gal 2-S               3,6-An-D-Gal 2-S          

Porfirana (agarana)                                                                                                                                                                                   6-Me agarose                     

                    
                                       6-Me  D-Gal               L-Gal 6-S                                                                                        6-Me D-Gal                 3,6-An-L-Gal  

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Estes resultados demonstram que os estudos da reação de 
ciclização com diferentes modelos de galactanas têm aplicação 
direta no setor industrial, pois quando o tratamento alcalino é 
realizado em condições compatíveis com a estrutura do polí-
mero, minimiza a degradação do mesmo e origina produtos com 
maior força de gel, propriedade da maior importância na indús-
tria de ficocoloides.

Os resultados da cinética da reação de ciclização descritos 
anteriormente também foram de grande aplicação prática para 
auxiliar no estudo da estrutura química de galactanas comple-
xas do tipo DL-híbridas.52,53 Determinando o valor de t1/2 para 
as galactanas de Cryptonemia crenulata e C. seminervis foi 
possível definir que a galactana da primeira espécie apresenta 
uma cinética intermediária entre lambda-carragenanas e porfi-
ranas, enquanto a da segunda é similar à das porfiranas. Estes 
estudos permitiram demonstrar que as unidades precursoras de 
3,6-anidrogalactose nestas galactanas estão ligadas a diferentes 
unidades. Em C. crenulata unidades de α-D-galactose 6-sulfa-
tada e α-L-galactose 6-sulfatada estão ligadas à β-D-galactose 
2-sulfatada enquanto em C seminervis à β-D-galactose. Desta 
forma, díades não usuais na galactana de C. crenulata (β-D-ga-
lactose 2-sulfatada ligada à α-D-galactose 6-sulfatada e α-L-ga-
lactose 6- sulfatada) foram confirmadas pela análise da cinética 
de ciclização. 

Ressalta-se que, embora análises espectroscópicas de RMN 
sejam de grande utilidade para distinguir vários tipos de díades em 
galactanas, no caso da díade anteriormente citada (Gal 2-S→L-Gal 
6-S) isto não acontece, pois os sinais de C-1 de β-D-galactose 2-sul-
fatada, α-L-galactose e α-L-galactose 6-sulfatada apresentam deslo-
camentos químicos muito próximos, não permitindo, portanto, a sua 
diferenciação.52,53 Desta forma, os resultados de análises químicas e 
espectroscópicas, juntamente com os de cinética da reação de cicli-
zação, são essenciais para a determinação da estrutura química fina 
das galactanas de algas vermelhas. 
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Preparação e Aplicações de Oligossacarídeos Derivados de 
Galactanas de Algas Vermelhas 

Métodos hidrolíticos na preparação dos oligossacarídeos

Devido à presença de unidades de 3,6-anidrogalactose (açúcar lá-
bil em meio ácido), um dos métodos de despolimerização utilizados para 
a obtenção de oligossacarídeos a partir de carragenanas e agaranas é a 
hidrólise redutiva parcial. Este método consiste da hidrólise ácida branda 
na presença do complexo de 4-metilmorfolina borano (BMM, agente re-
dutor estável em meio ácido). Como resultado deste processo hidrolí-
tico, ocorre uma quebra seletiva da ligação 3,6-anidrogalactose, gerando 
fragmentos com unidades de 3,6-anidrogalactitol na sua extremidade, 
enquanto que os grupos sulfatos são substancialmente retidos.52,53,122-124

Nos últimos anos, oligossacarídeos alditóis especificamente 
sulfatados têm sido preparados através da hidrólise redutiva parcial 
de galactanas sulfatadas contendo díades repetitivas. Isso é possível 
porque algumas espécies de rodofíceas produzem agaranas ou car-
ragenanas com o esqueleto e posicionamento do grupo sulfato com 
altíssima regularidade ao longo da cadeia polissacarídica. Por exem-
plo, a alga vermelha Kappaphycus alvarezii (Gigartinales) produz 
kappa-carragenana, que contém [→3)-β-D-Galp4SO3-(1→4)-3,6-An-
-α-D-Galp-(1→] como unidade dissacarídica repetitiva; já Gracilaria 
domingensis produz agarose-6-sulfato que contém [→3)-β-D-Galp-
6SO3-(1→4)-3,6-An-α-L-Galp-(1→] como díade repetitiva. Desta 
forma, de fontes distintas, podem-se obter modelos oligossacarídicos 
diferenciados em relação à substituição por grupos sulfatos e à enan-
tiomericidade (D ou L) das unidades B, em rendimentos aceitáveis (Fi-
gura 2.13). Os oligossacarídeos obtidos a partir deste processo têm sido 
utilizados em estudos de eletroforese capilar, RMN, espectrometria de 
massas e CLAE [12,18,19]. Além dessas aplicações, oligossacarídeos 
alditóis especificamente sulfatados têm sido produzidos em escala pre-
parativa e então utilizados como material de partida para a preparação 
de alquilsulfoglicosídeos como agentes antivirais em potencial.21,22
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Figura 2.13 – Oligossacarídeos alditóis obtidos a partir de galactanas de algas vermelhas
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Alquilsulfoglicosídeos semissintéticos derivados de oligossa-
carídeos obtidos a partir de agaranas e carragenanas: agentes 
antivirais em potencial

Dentre as diversas classes de fármacos existentes, os agentes 
antivirais são os que se encontram em menor diversidade e quanti-
dade devido ao pequeno número de alvos metabólicos para se fazer o 
combate farmacobioquímico aos vírus sem afetar o metabolismo da 
célula hospedeira, já que estes patógenos são parasitos intracelulares 
obrigatórios. Portanto, oligossacarídeos obtidos a partir de polissa-
carídeos sulfatados representam uma alternativa em que estas molé-
culas, resultantes de processos de despolimerização, guardariam em 
suas estruturas as características básicas necessárias para manter a 
atividade antiviral. Normalmente, a atividade antiviral diminui de 
maneira drástica com a diminuição da massa molecular do polissa-
carídeo sulfatado.81 No entanto, algumas evidências mostraram que 
a inserção de porções lipídicas em oligossacarídeos sulfatados po-
deria restaurar a atividade antiviral diminuída durante o processo de 
despolimerização do polissacarídeo precursor.125

A porção lipídica favorece a passagem do glicosídeo por bar-
reiras biológicas, bem como facilita processos de “ancoragem” em 
regiões celulares hidrofóbicas. Portanto, a produção de alquilglico-
sídeos sulfatados pode ser considerada uma alternativa promissora 
no desenvolvimento de agentes antivirais seguros e eficazes. Os pri-
meiros trabalhos descritos na literatura referindo-se à preparação e 
determinação da atividade antiviral de alquilglicosídeos sulfatados 
baseiam-se no estudo de moléculas aleatoriamente sulfatadas.125

O fato de estas moléculas não terem posicionamento de gru-
pamento sulfato definido leva à impossibilidade de interpretação de 
alguns aspectos das relações estrutura-atividade.125 Uma alternativa 
encontrada para solucionar este problema foi a utilização de oligos-
sacarídeos obtidos a partir de alguns polissacarídeos de algas mari-
nhas, em que as posições dos grupos sulfatos são mais específicas e 
servem como ótimos precursores sintéticos na preparação de alquil-
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sulfoglicosídeos.12,18-22 Neste contexto, foi desenvolvida uma meto-
dologia semissintética para a introdução regiosseletiva de radicais 
tetradecil em oligossacarídeos naturalmente sulfatados através da 
formação de ligação éter, utilizando intermediários organo-estanho 
(acetais de dibutilestanileno)21,22 (Figura 2.14). Avanços adicionais 
têm sido alcançados através do desenvolvimento de métodos pre-
parativos de alquilsulfoglicosídeos através da geração de uma fun-
ção amina e posterior N-alquilação dos oligossacarídeos precurso-
res35 (Figura 2.15).

Figura 2.14 – Rota semissintética para obtenção de alquilglicosídeos sulfatados derivados de 
oligossacarídeos (carrabiitol 42-sulfato e agarobiitol. Ver obtenção na Figura 2.13) produzi-
dos a partir de galactanas de algas vermelhas
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Através destas reações estão sendo obtidos diferentes modelos 
de alquilsulfoglicosídeos, contendo grupamento amino e radicais hi-
drofóbicos aromáticos (benzil e metilnaftil – Figura 2.15).
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Figura 2.15 – Estratégias de síntese dos alquilaminoglicosídeos sulfatados a partir de polis-
sacarídeos de algas 
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A atividade antiviral de alguns dos alquilglicosídeos está sendo 
determinada frente ao vírus HSV (cepa HSV-1 F, herpes simplex la-
bial). Nestes ensaios foram determinadas as CI50 (concentração inibi-
tória 50%), comparando culturas tratadas com as não tratadas. Este 
valor corresponde à concentração de determinado composto que oca-
siona 50% de inibição na formação de placas de lise (placas virais). 
Com as observações das relações estrutura-atividade dos alquilglico-
sídeos estudados, pode-se chegar às seguintes conclusões: (i) a pre-
sença de porções hidrofóbicas tem maior influência positiva na ativi-
dade antiviral destes compostos que a presença de grupos sulfato; (ii) 
nos glicosídeos neutros, moléculas contendo porção sacarídica com 
duas unidades apresentaram os melhores resultados; (iii) a inserção 
adicional de cadeias alquila tem efeito deletério na atividade; (iv) a in-
trodução de grupos sulfato em alquilglicosídeos proporciona um au-
mento considerável da atividade; (v) o posicionamento adequado dos 
grupos sulfato é mais importante para o aumento da atividade que o 
número de substituições. A modificação química de polissacarídeos 
é uma área de grande interesse para potencializar as propriedades 
físico-químicas e/ou as atividades biológicas dos mesmos. Os polis-
sacarídeos de algas marinhas apresentam uma ampla gama de grupos 
funcionais os quais podem ser utilizados para a modificação química, 
gerando produtos de grande interesse biotecnológico.8,12,34,126-129
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo exposto neste capítulo, podemos concluir que as macroalgas 
marinhas representam uma valiosa fonte de polissacarídeos bioativos e 
de interesse industrial, sendo a análise da estrutura química dos mes-
mos de fundamental importância para a correlação de suas diferentes 
atividades biológicas e/ou propriedades físico-químicas. Considerando 
que mais de 800 espécies de macroalgas marinhas foram descritas para 
o litoral brasileiro, a continuidade destes estudos permitirá a ampliação 
do conhecimento da biodiversidade polissacarídica nacional.   
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INTRODUÇÃO

Uma nova planta, formada por reprodução sexuada, inicia-
-se como um embrião dentro de uma semente que, quando madura, 
é o meio de dispersão da espécie e ocupa uma posição crítica na 
vida das plantas superiores. O sucesso com o qual o novo indivíduo 
se estabelece no tempo e no espaço e o vigor da nova planta são, em 
grande parte, determinados pelas características fisiológicas e bio-
químicas da semente. Além disso, para o homem, elas representam 
uma grande fonte de nutrientes; cerca de 70% de todo o alimento 
para consumo vêm diretamente delas, principalmente de cereais e 
legumes.1 A importância biológica e econômica das sementes está 
relacionada com suas reservas de proteínas, lipídios e carboidratos. 
Em relação aos carboidratos, além de componentes de baixa massa 
molar, as sementes podem conter diferentes polissacarídeos os 
quais, de uma forma geral, podem ser divididos em duas classes: os 
de reserva e os estruturais (presentes na parede celular).
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Entre os polissacarídeos de reserva o mais conhecido é o 
amido, que é armazenado em organelas conhecidas como amilo-
plastos e cuja estrutura, propriedades e aplicações estão descritas 
no Capítulo 4. 

Além dos componentes exclusivamente estruturais da parede 
celular, em muitas sementes as paredes apresentam-se espessadas e 
contêm polímeros que são acumulados durante períodos de cresci-
mento e desenvolvimento e são mobilizados após a germinação. Es-
ses componentes macromoleculares, adaptados ao papel de reserva 
em sementes de diversas espécies, contribuem para a organização e 
sobrevivência da semente, permitindo a germinação do embrião com 
um rápido desenvolvimento até que a existência autotrófica possa 
ser estabelecida.2 Esses polissacarídeos recebem a denominação de 
polissacarídeos de reserva da parede celular e incluem as galacto-
mananas, glucomananas, mananas e xiloglucanas. Em muitos casos 
apresentam marcante semelhança estrutural com as hemiceluloses de 
angio- e gimnospermas.3 

Neste capítulo serão descritos aspectos relacionados aos po-
lissacarídeos de reserva da parede celular, principalmente galacto-
mananas e xiloglucanas, que apresentam importantes aplicações 
industriais. Devido as suas propriedades, esses polissacarídeos, 
isolados de várias espécies da flora brasileira, vêm sendo objeto de 
estudo de diferentes grupos de pesquisa. Entretanto, vale ressaltar 
que polissacarídeos estruturais de sementes de diferentes espécies 
nativas também têm sido estudados. Entre os polímeros estruturais 
isolados e caracterizados alguns se destacam pela sua estrutura 
e/ou características incomuns, tais como: as arabinanas lineares 
isoladas das sementes de Schizolobium parahybae4 e Schizolobium 
amazonicum5; a ramnogalacturonana extraída das sementes de 
Chorisia speciosa6; e a manana estrutural isolada das sementes 
das espécies Schizolobium.7,8
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XILOGLUCANAS

Ocorrência e Estrutura

As xiloglucanas (XGs) estão presentes na parede celular do cotilé-
done de certas espécies de diferentes grupos taxonômicos pertencentes 
às dicotiledôneas. Esses biopolímeros são também chamados de amiloi-
des devido a sua característica semelhante ao amido que apresenta colo-
ração azul após tratamento com uma solução de iodo/iodeto de potássio.9

A estrutura química genérica das XGs de reserva consiste de 
uma cadeia principal celulósica de unidades de D-glucose unidas 
por ligações glicosídicas β-(1→4), as quais podem estar substituídas 
em O-6 por unidades α-D-xilopiranose; essas últimas, por sua vez, 
podem estar substituídas na posição O-2 por unidades de β- D-ga-
lactopiranose. A estrutura básica da XG de reserva é bastante seme-
lhante à do polissacarídeo estrutural, apresentando, em geral, D-glu-
cose, D-xilose e D-galactose em proporção de aproximadamente 
4:3:1.10,11 Entretanto, nas XGs de parede celular primária, as unidades 
de β- D-galactopiranose podem ser substituídas em O-2 por unidades 
de α-L-fucose. A Figura 3.1 representa um segmento de uma cadeia 
de XG de reserva.

Figura 3.1 – Representação de um segmento de uma cadeia de xiloglucana de reserva 
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Fonte: Elaborada pelos autores.
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O tratamento enzimático de XGs com endoglucanases produz 
oligossacarídeos, contendo, principalmente, quatro unidades de glu-
cose. Nesses oligossacarídeos, a unidade de glucose redutora é não 
substituída e as demais são substituídas. Para facilitar a represen-
tação dessas estruturas é empregada uma nomenclatura abreviada, 
sendo utilizada atualmente aquela proposta por Fry et al.12 Essa no-
menclatura se baseia na atribuição de uma letra para cada modelo 
de cadeia lateral, substituindo a unidade de glucose. Assim sendo, 
as unidades de glucose da cadeia principal substituídas por xilose 
são especificadas pela letra X, enquanto as ramificações que con-
têm galactose na unidade terminal da cadeia lateral são designadas 
pela letra L. A glucose não substituída é representada pela letra G. 
Quando a unidade redutora de cada oligossacarídeo está sob a forma 
reduzida, essa é acrescida da terminação ol. Um exemplo dessa no-
menclatura está indicado na Figura 3.2.

Figura 3.2 – Representação de um oligossacarídeo de xiloglucana 
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Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Kooiman9,13 foi o primeiro a relatar a presença de XGs em 
sementes, sendo identificado em diferentes fontes como Tamarindus 
indica, Tropaeolum majus, Cyclamen europaeum, Impatiens balsa-
mina, Hymenaea courbaril, Schotia latifolia e Annona muricata.

O T. indica (tamarindo) é uma espécie nativa da África e Índia, am-
plamente distribuída no mundo, crescendo em regiões tropicais, inclusive 
no Brasil. É a única fonte de XG explorada comercialmente e representa 
46-48% da semente descascada.14 No Brasil, as espécies nativas já estu-
dadas como Hymenaea courbaril, Copaifera lansdorfii e Mucuna sloanei 
entre outras são fontes potenciais de XGs para diferentes aplicações. 

As sementes de H. courbaril, conhecida como jatobá, fornecem 
XGs com elevados rendimentos (em torno de 45%).15,16 A partir de 
análises de metilação e dos oligossacarídeos, sua estrutura foi deter-
minada mostrando-se semelhante à do XG de tamarindo.15,16 Buckeri-
dge et al.,17 utilizando uma sequência de tratamentos enzimáticos, ob-
servaram a existência de uma nova família de oligossacarídeos nessa 
espécie, quando comparada com as XGs provenientes das sementes 
de T. indica (tamarindo) e C. langsdorffii (copaíba). Enquanto as duas 
últimas apresentaram, principalmente, os oligossacarídeos do tipo 
XXXG, o jatobá, além dessas estruturas, apresentou, também, oligos-
sacarídeos baseados na estrutura XXXXG. Recentemente, Tiné et al.18 
demonstraram também a ocorrência de estruturas do tipo XXXXXG. 
Segundo esses autores, a cadeia da XG de jatobá contém segmentos 
do tipo XXXG, XXXXG e XXXXXG na proporção de 2:1:0,2. 

A presença de XGs nas sementes de C. langsdorffii (copaíba) 
foi relatada por Buckeridge e Dietrich em 1990.19 Em estudos poste-
riores, foram avaliadas as características estruturais do polissacarí-
deo obtido de sementes provenientes de diferentes regiões (savana e 
floresta). As XGs apresentaram composição monossacarídica muito 
semelhante e os oligossacarídeos obtidos por digestão enzimática 
foram os mesmos para as duas amostras, porém em diferentes pro-
porções [20]. A comparação dos oligossacarídeos presentes nas XGs 
de copaíba e tamarindo também foi semelhante, mas em diferentes 
proporções, indicando diferenças na estrutura fina dos polímeros. 
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Segundo Stupp et al.,21 a extração aquosa exaustiva de sementes de 
copaíba a 25°C fornece XGs com rendimento em torno de 47%.

A mobilização das XGs dos cotilédones das espécies H. cour-
baril e C. lansdorffii foi estudada por Tine et al.22 e Buckeridge et al. 
(1992)20, respectivamente. Após a germinação das sementes, a XG 
foi degradada pela ação de hidrolases: -galactosidase, endo-β-gluca-
nase, α-xilosidase e β-glucosidase.

Teixeira23 isolou e caracterizou por metilação e espectroscopia 
de ressonância magnética nuclear (RMN) uma XG das sementes de 
M. sloanei. A XG extraída com água representou 30% dos cotilé-
dones. Da mesma semente, a autora isolou uma lectina D-galactose 
ligante que interage com a XG.

Propriedades 

Uma das vantagens dos polissacarídeos de reserva da parede 
celular de sementes sobre os polissacarídeos estruturais da parede 
celular é a facilidade na extração. Os polissacarídeos de reserva da 
parede celular estão presentes nas sementes em grande quantidade e 
podem ser obtidos a partir de extrações aquosas, quase que isentos 
de contaminantes e com altos rendimentos. Muitos desses polímeros 
formam soluções viscosas em baixas concentrações, característica 
que atrai a atenção para o seu uso na indústria.

Em solução aquosa, as XGs de sementes formam soluções 
viscosas e relativamente estáveis a alterações de pH.24 A XG iso-
lada das sementes de H. courbaril por Lima et al.15,16 apresentou 
uma viscosidade intrínseca de 850mL/g, utilizando-se água como 
solvente. Assim como outros polissacarídeos em baixas concentra-
ções, as soluções aquosas de XG de jatobá apresentam comporta-
mento newtoniano e em concentrações mais elevadas (> 10mg/mL) 
comportam-se como pseudoplásticos.24 Quanto ao comportamento 
viscoelástico, a XG de jatobá solubilizada em água a 20 e 40 mg/mL 
apresentou comportamento típico de solução, com G” superior a G’ 
em toda a faixa de frequência analisada.26 
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Martin25  e Freitas et al.26  evidenciaram a presença de agrega-
dos nas soluções de XG de H. courbaril e verificaram que o aqueci-
mento das soluções reduzia esse efeito. As características da XG em 
solução são fortemente afetadas pela presença desses agregados. A 
comparação da XG sem aquecimento prévio com aquela aquecida 
a 85°C por 2h e resfriada mostrou uma redução na massa molar, 
determinada por cromatografia de exclusão estérica acoplada a es-
palhamento de luz laser de multiângulos (HPSEC-MALLS), de 5,4 
x 105 para 4,1 x 105g/mol. A viscosidade intrínseca [η], a viscosidade 
absoluta e o raio de giro [Rg] também foram menores para a solução 
de XG previamente aquecida e resfriada.

Dentro das propriedades físico-químicas, o valor de razão ca-
racterística (C∞), que corresponde à medida do efeito de interações de 
curto alcance, que influenciam a rotação interna da macromolécula, 
para a XG de T. indica foi determinado como menor que o das amos-
tras de H. courbaril. Provavelmente, a presença de uma série única 
de oligossacarídeos em XG de sementes de jatobá (XXXXG) gera 
uma molécula mais rígida, quando comparada com a de T. indica.26

Busato et al.27  investigaram a XG obtida a partir de sementes de 
H. courbaril, antes e após o tratamento do polissacarídeo com uma β-ga-
lactosidase, e observaram, através de análises reológicas, a formação de 
gel quando 51% das unidades de galactose foram removidas da cadeia.

A XG de sementes de C. langsdorffii obtida por extração 
aquosa a 25°C apresentou massa molar de 7,82 x 105g/mol, raio de 
giro de 65nm e viscosidade intrínseca de 804mL/g21, indicando, as-
sim como para a XG de jatobá, que as de copaíba apresentam alto 
potencial para utilização como agente espessante. 
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GALACTOMANANAS

Ocorrência e estrutura

As galactomananas (GMs) obtidas de fontes vegetais são po-
lissacarídeos solúveis em água, encontrados, principalmente, no en-
dosperma de sementes de plantas, em sua grande maioria da ordem 
Fabales, nas famílias Mimosaceae, Caesalpiniaceae e Fabaceae.28 
Estão presentes em menores quantidades em espécies das famílias 
Palmae, Annonaceae, Convolvulaceae e Loganiaceae.29-30 São utili-
zadas como fonte de reserva da planta durante a germinação e pro-
teção contra a dessecação.31 Constituem o segundo maior grupo de 
polissacarídeos de reserva com respeito a sua distribuição na flora.32 
Apresentam como estrutura genérica uma cadeia principal de uni-
dades de D-manopiranose ligadas glicosidicamente β-(1→4), com 
substituições em O-6 por unidades simples de α- D-galactopiranose. 
A proporção de manose: galactose (Man:Gal) varia entre 1,1 a 4:1. 29,33 
A Figura 3.3 representa a estrutura genérica das GMs. 

Figura 3.3 – Estrutura genérica da galactomanana de sementes. Manose (M), galactose (G)

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Os rendimentos de GM são muito altos entre as espécies das 
famílias Caesalpiniaceae e Mimosaceae (15 a 38% da massa seca da 
semente).29,30 A relação Man:Gal, bem como a distribuição das unida-
des D -galactopiranose ao longo da cadeia principal, podem variar de 
acordo com a origem botânica e têm participação nas propriedades 
das GMs em relação à solubilidade em água, à capacidade de intera-
ção intermolecular e à susceptibilidade à degradação enzimática.29,35-40

Duas espécies são produzidas comercialmente: a goma guar, a 
partir de sementes de Cyamopsis tetragonolobus (Man:Gal ~ 1,5:1) 
e a alfarroba (Man:Gal ~ 3:1), a partir de sementes de Ceratonia sili-
qua. A goma tara e a fenugreek, obtidas de sementes de Caesalpinia 
spinosa e Trigonella foenum-graecum, respectivamente, são usadas 
em menores proporções.41 

Destaca-se que o mercado brasileiro é abastecido desses produtos 
via importação e que, para a goma guar e alfarroba, correspondeu a um 
investimento de aproximadamente U$ 27.000.000,00, nos últimos cinco 
anos, num montante de 9.200 e 3.000 toneladas, respectivamente.42 

A diversidade da flora brasileira tem sido pouco explorada 
para obtenção de GMs, haja vista que as sementes constituem uma 
fonte renovável e não desmatadora, além de abundante para a extra-
ção desses polissacarídeos. 

Na busca de espécies nativas como alternativa para obtenção 
de GMs, o grupo de Química de Carboidratos Vegetais do Depar-
tamento de Bioquímica e Biologia Molecular e o grupo de Biopo-
límeros do Departamento de Química da Universidade Federal do 
Paraná investigam, desde 1987,34 diversas fontes de GMs iniciando 
com as sementes de Mimosa scabrella Benthan (bracatinga), espécie 
abundante e de rápido crescimento na região sul do Brasil.37,38,43,44 

Foram isolados os componentes de baixa massa molar como 
sacarose, alditóis, ciclitóis livres, monossacarídeos e oligossacarí-
deos da família da rafinose presentes nas sementes de bracatinga, 
entre eles o trigalactosil pinitol, descrito pela primeira vez na litera-
tura, cuja função na planta consiste em fonte alternativa de reserva 
de carboidratos.45 
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A estrutura da GM altamente substituída, obtida dessas se-
mentes, foi investigada (Man:Gal ~ 1,1:1, ou seja, a cada 11 unidades 
de manose, dez são substituídas por galactose).46 A GM obtida apre-
sentou soluções de elevada viscosidade em concentrações relativa-
mente baixas, comparáveis àquelas das GMs comerciais (o guar e a 
alfarroba).37,38,47 

Visando a uma potencial aplicação desse biopolímero, as se-
mentes de bracatinga foram escolhidas para obtenção em escala 
piloto.48 O produto obtido apresentou características semelhan-
tes ao guar e é considerado atóxico nas concentrações permitidas 
pela legislação.

Mais recentemente, Vendruscolo et al.49 caracterizaram as 
propriedades fisico-químicas e mecânicas da GM de bracatinga ob-
tida em escala piloto e utilizando diferentes técnicas de secagem. 

Ao lado da M. scabrella Benthan, espécies nativas da região 
sul do Brasil,50 como M. scabrella variedade aspericarpa (bracatinga 
argentina), M. flocculosa, M. taimbensis e M. bimucronata também 
foram investigadas, fornecendo GMs com elevado rendimento, com a 
mesma relação Man:Gal de ~ 1,1:1, porém com viscosidades diferen-
tes.51 É importante ressaltar que a M. flocculosa e M. taimbensis são 
plantas anuais, como o guar, caracterizando-as com fontes alternativas 
potenciais, juntamente com a M. scabrella para a produção de GM.

Além das GMs citadas acima, o grupo da UFPR caracteri-
zou GMs de sementes de mais de 30 espécies nativas.52 Entre elas 
destacam-se Stryphnodendron barbatiman, agora classificada como 
Stryphnodendron adstringens, conhecida como barbartimão,53,54 
Senna multijuga conhecida como aleluia e amarelinho,55 Schizolo-
bium amazonicum conhecida como pinho cuiabano,5,47 Schizolo-
bium parahybae conhecida como guapuruvu [48], Cassia fastuosa, 
conhecida como marimari, parica56,57 e Apuleia leiocarpa conhe-
cida como grápia, jataí e jutaí [54], Senna macranthera conhecida 
como pau-fava, fedegoso,59 com relações Man:Gal de 1,6:1; 2,4:1; 
3,0:1; 3,0:1; 3,0:1; 2,0:1 e 3,0:1, respectivamente. Souza [59] estudou 
a estrutura e fez a caracterização das propriedades em solução da 
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galactomanana obtida a partir de sementes de Caesalpinia ferrea 
var. ferrea (pau ferro). 

Sementes de 22 espécies de leguminosas nativas brasilei-
ras foram analisadas por Buckeridge e colaboradores. Entre as 
espécies estudadas 16 apresentaram como principal polissacarí-
deo a GM, variando as proporções Man:Gal de 1,4 a 4,4:1, para 
a Adenatera pavonina e a Senna macranthera, respectivamente. 
Além disso, foram observados rendimentos elevados (~ 30%) 
de GM nas sementes de Sesbania marginata, Sesbania punicea, 
Dimorphandra mollis, Stryphnodendron adstringens, Stryphno-
dendron polyphylum, Stryphnodendron obovatum, Senna alata, 
Senna bicapsularis, Senna spectabilis, Senna macranthera e 
Senna cernua.19 Essa investigação possibilitou estudos relativos à 
quimiotaxonomia, em que foi observado que as espécies da fa-
mília Caesalpinaceae apresentaram maiores rendimentos e relação 
Man:Gal quando comparadas com as espécies das famílias Mimo-
saceae e Fabaceae, sugerindo que a GM é um fator de adaptação 
dessas espécies aos diferentes climas.39

Algumas GMs de sementes brasileiras vêm sendo estudadas 
quanto ao metabolismo de degradação como, por exemplo, a Sesba-
nia virgata.60,61 Observa-se que sementes de S. virgata (Fabaceae) 
acumulam GM no endosperma, a qual é degradada após a germina-
ção e seus produtos de degradação são transferidos para o embrião 
em crescimento. 

GMs de sementes de Dimorphandra mollis (faveiro) e Dimor-
phandra gardneriana (fava danta), espécies brasileiras que ocorrem 
com alta frequência nos cerrados e caatinga, foram obtidas com re-
lação Man:Gal de ~ 2,7:1 e 1,84:1, respectivamente.62,63

A ocorrência de uma família de GMs em uma mesma espécie 
foi descrita para S. amazonicum e S. parahyba, ambas pertencentes 
à família Caesalpiniaceae, onde foram isolados mais de cinco gru-
pos de GMs com diferentes relações Man:Gal obtidas por extrações 
aquosas em diferentes temperaturas.5,64 Para a S. multijuga, essas 
famílias foram encontradas entre as extrações aquosas e alcalinas, 
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Man:Gal 2,4:1 e Man:Gal 3,5:1 respectivamente.55 Foram também 
observadas famílias em sementes da mesma espécie de Gleditsia 
triacanthos.65 Edwards et al.66 sugeriram que essa diferença foi re-
sultado da atividade enzimática da α-galactosidase presente in vivo.

Embora haja uma concordância na literatura sobre a estrutura 
de GMs,29 o conhecimento da distribuição das unidades de galactose 
ao longo da cadeia principal de manose ainda é discutido [67,68]. 
Oligossacarídeos (DP 2 a 6) de GMs de M. scabrella, S. barbati-
man, S. amazonicum, S. parahybae e Cassia fastuosa foram obtidos 
via hidrólise ácida parcial.5,47 Os autores relacionaram a diminuição 
de epimelibiose (6-O-α-D-galactopiranosil-D-manose) ao grau de 
substituição das GMs em que a M. scabrella, altamente substitu-
ída (Man:Gal de 1,1:1) apresentou maior rendimento (61,5%) que S. 
barbatiman (Man:Gal de 1,5:1; 30,6%), S. parahybae e S. amazoni-
cum (Man:Gal de 3,0:1; 17 e 18%, respectivamente) [48]. Apesar da 
GM de sementes de C. fastuosa apresentar a mesma relação Man:-
Gal que as espécies de Schizolobium, as proporções dos oligossa-
carídeos (DP 2 a 6) foram diferentes, observando-se que para essa 
espécie havia menor proporção de homo-oligossacarídeos quando 
comparada às espécies de Schizolobium. A partir desses resultados 
os autores propuseram que as regiões não sustituídas ao longo da 
cadeia principal estariam presentes em menor proporção para GM 
de C. fastuosa, sugerindo uma distribuição de grupos galactosil 
ao longo da cadeia de manose diferente daquela observada para 
as duas espécies de Schizolobium. Além disso, os autores sugerem 
que a S. parahybae e a S. amazonicum seriam a mesma espécie, já 
que apresentam estrutura química fina semelhante à que está em 
concordância com o proposto por Rizzini.5 

A rotação óptica específica [α]25D;25D é um parâmetro de 
monitoramento da estrutura química de polímeros, cujo valor para as 
GMs é influenciado pelo teor de α-D-galactose. A Tabela 3.1 mostra 
valores de [α]25D25;D para algumas GMs de espécies brasilei ras, 
para as quais foi observado que, quanto maior for a relação Man:Gal, 
menos positivo será o valor da rotação óptica.
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Tabela 3.1 – Características químicas e físico-químicas de galactomananas de sementes de 
espécies brasileiras

Família/
Espécie

Rendimento
%

Relaçãof

Man:Gal [α]25D25;D [η]
(mL/g)

wM  
(106)
(g/mol)

Rg
(nm)

Mimosaceae

M. scabrellaa 31 1,1:1 + 76,9 759 1,15 92

M. scabrella v. 
aspericarpab 28 1,1:1 n.d. 607 0,59 61

M. flocculosab 27 1,1:1 n.d. 900 1,48 84

M. taimbensisb 30 1,1:1 n.d. 490 0,50 54

M. 
bimucronatab 30 1,1:1 n.d. 890 1,08 86

S. adstringensc 25 1,5:1 + 54,7 1400 1,17 116

Caesalpinaceae

M. floribundaa 10 1,6:1 n.d. 1200 1,18 113

M. braunaa 4 2,6:1 n.d. 960 1,46 122

S. parahybaec 7 3,0:1 +32,3 850 1,19 103

S. amazonicumc 7 3,0:1 + 30,0 950 1,08 83

C. fastuosad 27 3,0:1 n.d. 975 0,56 64

Fabaceae

P. aculeatae 26 3,1:1 n.d. 558 0,77 n.d.

Fonte: aGanter et al. [74]; bGanter e Reicher [51]; cGanter et al. [47]; dTavares, [56]; eGarros-
-Rosa et al. [75]; fanálise por cromatografia líquida gasosa (GLC).
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Propriedades

A estrutura química dos polissacarídeos tem influência pre-
ponderante sobre as propriedades físico-químicas dos polímeros 
naturais em solução aquosa. Essa influência pode ser avaliada por 
modelos teóricos como, por exemplo, Odijk69 e Yamakawa e Fujii 
(1974)70que determinam o raio de giro [Rg] das cadeias poliméricas, 
a viscosidade intrínseca [η] e, a partir desses, o comprimento de 
persistência (Lp). Esses parâmetros fornecem informações sobre a 
estereorregularidade na conformação do polímero, tal como a fle-
xibilidade da molécula, a condição termodinâmica adotada como 
conformação ordenada em hélice simples, dupla ou tripla. Esses 
mesmos parâmetros previstos teoricamente [Rg], [η] são também 
obtidos experimentalmente por espalhamento de luz.71,72 

O espalhamento de luz estático de multiângulos (MALLS) 
acoplado à cromatografia de exclusão estérica de alta eficiência 
(HPSEC-MALLS) permite a avaliação da homogeneidade do polí-
mero e a presença de agregados e massa molar, sendo considerado 
o único método válido para caracterizar polissacarídeos de elevada 
massa molar.73,74

O perfil de eluição de GMs de M. scabrella e S. parahybae 
pela técnica de HPSEC-MALLS é homogêneo e unimodal para am-
bas as espécies. 

As GMs de sementes são polissacarídeos de elevada massa 
molar ponderal média ( wM ), variando em torno de 1 x 106g/mol 
com valores de índice de polidispersão wM / nM  superior a 1. A Ta-
bela 3.1 demonstra as características químicas e físico-químicas de 
algumas GMs, entre elas os valores de wM  analisadas pela técnica 
de HPSEC-MALLS.

A partir da Tabela 3.1, é possível observar que valores maiores 
de wM  correspondem a valores mais altos de viscosidade intrínseca 
[η], o que está de acordo com a relação de Mark-Houwink descrita 
por [η] = K.Mwv

α para polímeros em solução, isto é, a viscosidade 
intrínseca é dependente da sua massa molar. Os valores de Rg forne-
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cem informações sobre as dimensões globais da cadeia e dependem 
da distância ponta a ponta do polímero em solução.72 Podemos ob-
servar entre as GMs descritas, na Tabela 3.1, que menores valores de 

wM  e [η] correspondem a menores valores de Rg.
O comprimento de persistência (Lp) de 93 Å da GM de M. 

scabrella foi determinado a partir de técnicas de HPSEC-MALLS. 
Esse valor foi concordante com os obtidos por modelagem molecu-
lar (Lp= 96 Å), sendo calculado após a proposição de modelagem 
de 4000 conformações perfeitas de [Galα(1→6)] Manβ(1→4)x de 
um polímero de 10000 unidades. Esses resultados descreveram, pela 
primeira vez, as dimensões da cadeia de um polissacarídeo neutro e 
homogêneo. O comprimento de persistência obtido caracteriza a ri-
gidez da cadeia de β-manana nas quais todas as unidades de manose 
estão substituídas na posição 6 por unidades de galactose.76

Novas metodologias vêm sendo desenvolvidas para avaliar o 
comportamento dos biopolímeros em solução quando submetidos a 
reações químicas e enzimáticas de derivatização ou a diferentes pro-
cessos de extração e purificação. Entre elas destaca-se o monitora-
mento automático de reações em tempo real (TDSLS), que consiste 
em acompanhar alterações na estrutura e propriedades físico-quí-
micas durante as reações com a utilização de detectores acoplados 
como espalhamento da luz, viscosimetria, refractometria e vários 
métodos espectroscópicos, incluindo infravermelho, ultravioleta/vi-
sível, por exemplo.77

A hidrólise enzimática de GMs de espécies nativas brasileiras 
(M. scabrella, Moldenhawera floribunda e Melanoxylon brauna) foi 
monitorada por espalhamento de luz estático de multiângulos em 
tempo real (TDSLS). Os resultados demonstraram que o mecanismo 
de hidrólise pela β-mannanase e α-galactosidade isoladas ou combi-
nadas é randômico e permite uma estimativa da distribuição das ca-
deias laterais. Os resultados experimentais foram concordantes com 
HPSEC-MALLS e com os modelos teóricos empregados.74

Em contraste com as fibras dietéticas comuns, as GMs são 
solúveis em água (quente ou fria) formando soluções de elevada vis-
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cosidade em baixas concentrações ou induzindo a formação de géis 
(quando em sinergia com outros polímeros) que, por sua vez, atuam 
no controle da estrutura e textura de produtos comerciais. Essa pro-
priedade está diretamente relacionada com o interesse industrial 
desses polímeros e pode ser avaliada por análises reológicas. 

A reologia, ciência que estuda a deformação e o escoamento 
de materiais,78 é essencial para o emprego racional dos biopolímeros 
com características de elevada viscosidade ou géis79 e vem sendo 
aplicada como uma ferramenta para o controle de qualidade, proces-
sos de manufatura, investigação como veículo na liberação de fár-
macos e, especialmente, para avaliar a aplicação e desempenho so-
bre a pele (consistência, espalhabilidade e propriedades sensoriais), 
contribuindo para a melhoria da qualidade do produto final.80-82

A partir da reologia, é possível avaliar que GMs de semen-
tes em solução geralmente apresentam, em regime semidiluído, um 
comportamento pseudoplástico, isto é, a viscosidade diminui com o 
aumento da taxa de cisalhamento. Esse comportamento foi obser-
vado para GM de M. scabrella em solução aquosa em concentrações 
acima de 3,6g/L. A concentração crítica do polissacarídeo c*[η] foi 
2,6, o que caracteriza um biopolímero na forma de emaranhado ao 
acaso.46 O comportamento pseudoplástico também foi observado 
para GMs de C. fastuosa, S. parahybae e S. amazonicum.

 Estudos realizados por Azero e Andrade83 demostraram que 
os valores de viscosidade intrínseca [η] das GMs de sementes de 
Cassia javanica, Caesalpinia pulcherrima e Prosopis juliflora fo-
ram dependentes do processo de purificação utilizado.  

 Apesar de inúmeras pesquisas relativas à estrutura química, 
análise conformacional e propriedades físico-químicas de GMs de 
espécies brasileiras, ainda se encontram abertas muitas perguntas 
para serem respondidas, como, por exemplo, o processo de disso-
lução de GMs (dependente do teor de unidades de galactose substi-
tuintes da cadeira principal de manana); as diferenças de distribui-
ção de massa molar durante o processo de obtenção industrial de 
GMs, conforme destaca Pollard e col. em recentes trabalhos com 
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GMs comerciais;84-86 ou a validação por HPLC de dosagens de oli-
gossacarídeos, manose e galactose, produtos de degradação ácida e 
enzimática de GMs.67

MODIFICAÇÕES DE GALACTOMANANAS E 
XILOGLUCANAS DE SEMENTES

Modificações de propriedades por meio de interações entre os 
polissacarídeos

As interações sinérgicas entre polissacarídeos são comer-
cialmente atrativas tendo como consequência a exploração co-
mercial e tecnológica, que possibilita a redução de custos através 
da substituição por produtos menos onerosos. Assim, novas pro-
priedades podem ser obtidas através da substituição parcial de um 
dos polímeros, cujas características podem ser medidas através de 
ensaios reológicos em sistema oscilatório e não oscilatório. Com 
esse objetivo, diversos sistemas foram formulados e encontram-se 
abaixo relatados.

O efeito sinérgico observado em misturas de xantana (XT) e 
GMs de sementes de espécies brasileiras (M scabrella Bentham e S. 
parahybae (Ve1i.) Blake), com relação Man:Gal de 1.1:1 e 3:1, res-
pectivamente, foi examinado por Bresolin et al.87 Uma forte intera-
ção foi observada com o sistema XT:GM (1:1, m/m) de S. parahybae, 
em água a 1 e 2g/L. Para a mistura de XT:GM de M. scabrella (3:1, 
m/m, a 2g/L, em água), houve aumento de 32% da viscosidade apa-
rente. A melhor interação ocorreu quando o sistema foi previamente 
aquecido a 80°C, independentemente da conformação da XT. 

Uma vez que a cadeia principal da GM de M. scabrella é 
quase totalmente substituída, foi atribuído que o efeito sinérgico 
deve dispor de um mecanismo de interação diferente do que foi des-
crito por outros autores,29,88-90 sugerindo que a presença da GM induz 
uma mudança conformacional da xantana para o estado ordenado no 
complexo XT:GM.76,91,92
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As propriedades reológicas do gel binário obtido de GM de 
bracatinga e xantana em presença ou não de ácido ascórbico foram 
estudadas por Koop et al.93

 As propriedades sinérgicas dos géis formados por mistura 
de XT e a GM de sementes de C. fastuosa foram investigadas por 
Amaral et al.,94 por medidas das propriedades viscoelásticas. Os va-
lores de módulo de armazenamento (G’) e módulo de perda (G”) 
mostraram a formação de géis verdadeiros, a concentração de 4g/L 
contendo 50% (m/m) de GM e, nos termoreogramas, os géis apre-
sentaram um ponto de fusão a 45oC. 

A influência da conformação da XT no comportamento físi-
co-químico de suas misturas com a GM de S. parahybae foi estu-
dada por Bresolin et al.,95 por meio de medidas viscoelásticas, calo-
rimetria diferencial de varredura (DSC) e por dicroísmo circular. Os 
resultados sugerem que a interação da GM ocorre com segmentos 
desordenados de XT, os quais são mais abundantes em baixas con-
centrações de sal, mas que estão presentes em baixas proporções 
em temperaturas menores que a temperatura de transição confor-
macional da XT (Tm). A dependência da elipcicidade com a tempe-
ratura, no espectro de dicroísmo circular, sugeriu uma ordenação 
das cadeias de XT induzidas pela GM na temperatura de formação 
do gel (Tg, 25°C), onde a XT sozinha exibiu uma conformação de-
sordenada. O baixo valor de Tg encontrado (25°C), comparado com 
aquele usualmente encontrado na literatura (60°C), foi relacionado 
à razão Man:Gal e às unidades galactosil distribuídas ao longo da 
cadeia de manose. 

Misturas de k-carragenana (k-car) de algas Hypnea muscifor-
mis e GM de sementes de C. javanica (CJ), uma espécie da região 
sudeste do Brasil, foram estudadas por Andrade et al.96 usando me-
didas reológicas dinâmicas e testes de compressão. Misturas a 5g/L 
em KCl 0,1mol/L mostraram um máximo de sinergia em região vis-
coelástica para k-car:CJ na razão de 2:1 (m/m). O máximo de siner-
gia obtido pelos testes de compressão foi a concentração total de 
polímeros a 10g/L em KCl 0,25mol/L. 
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Gonçalves et al.97 estudaram o efeito da GM de sementes de 
C. javanica na gelatinização térmica da proteína isolada do soro de 
leite a 80oC, através de medidas reológicas a uma frequência fixa, e 
os espectros mecânicos dos géis foram monitorados a 80oC e após 
resfriamento a 20oC. À baixa concentração, a GM aumentou a razão 
de agregação e a força do gel da proteína, mas não modificou intrin-
secamente o processo de gelatinização e a estrutura do sistema. À 
alta concentração, o gel mostrou diminuição dos valores dos módu-
los e a configuração dos espectros mecânicos foi modificada. Isto 
foi interpretado como uma consequência de uma separação de fases 
líquido-líquido induzida, que ocorreu durante o processo de agrega-
ção, e responsável pelo declínio no módulo de perda versus tempo 
monitorado a 80oC.

 Demonstrou-se que o sistema GM de M. scabrella e prote-
ínas do leite apresentaram sinergia a partir de análises reológicas, 
após o aquecimento a 65oC. Esse fenômeno pode ser explicado pela 
modificação da rede intermolecular induzida pela GM, que se torna 
mais forte com o aumento da energia térmica.987,100 Esses resultados 
foram comprovados por análise de HPSEC-MALLS.100

Lucyszyn101  analisou a substituição parcial do ágar (A) por 
GMs (Leucaena leucocephala, Cyamopsis tetragonolobus e Cas-
sia fastuosa) com diferentes relações Man:Gal, a saber 1,7:1; 1,9:1 
e 3,0:1, respectivamente. As misturas a 6g/L, a 50% (m/m) revela-
ram que a melhor interação, em termos de rigidez de gel, aconteceu 
no meio geleificado com a mistura A:GM de Cassia fastuosa, con-
cluindo que a melhor sinergia ocorre com a GM menos substituída. 
As medidas do ponto de ruptura mostraram que o emprego de uma 
força de até 3,8N/m2 aplicada sobre a superfície dos meios faz com 
que ainda mostre caráter sólido. Testes na região viscoelástica linear 
mostraram a formação de géis verdadeiros entre as misturas. En-
tretanto, os meios modificados originaram géis menos rígidos, em 
relação ao controle, contendo apenas o ágar comercial.

A GM de sementes de L. leucocephala (leucena) foi utilizada 
em estudos de interação com o alginato (AL). Através das curvas 
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de viscosidade, observou-se uma concentração final de mistura a 
15mg/mL e ocorreu melhor interação entre os polissacarídeos com 
a substituição de 50% (m/m) de AL por GM. A adição de íons 
cálcio aos sistemas mostrou aumento do caráter viscoso, definin-
do-se a melhor concentração como 45mm. A viscoelasticidade de 
todos os sistemas se manteve estável numa faixa de temperatura 
de 20-40oC [102]. 

Souza-Lima et al.103 estudaram a interação de XG de sementes 
de H. courbaril (XGHC) com carboximetilcelulose (CMC). As pro-
priedades reológicas dessas misturas (2,5%), na presença de água a 
25oC, mostraram sinergia entre os polissacarídeos na concentração 
de 2 e 0,5%, respectivamente, para o XGHC e CMC. 

Através de análises por reologia, tensão-superficial e sinerese, 
Lima-Nishimura104 caracterizou meios semissólidos formados a par-
tir de interações entre ágar/XG de sementes de H. courbaril (XGHC) 
e Gelrite®/XGHC. As misturas ágar (4g/L)/XGHC (2g/L) e Gelrite® 
(1,2 g/L)/XGHC (1,2g/L) apresentaram os melhores resultados em 
termos de força de gel. 

 Freitas et al.105 investigaram as características estruturais ne-
cessárias para a interação entre amido e XG de sementes de H. cour-
baril (XGHC). Para esse fim, amidos de milho com um elevado teor 
(66%) e isentos de ami1ose foram utilizados e as características reo-
lógicas das misturas comparadas. A XGHC em mistura com amido 
de milho com elevado teor de amilose (66%) (AMA) e com amido de 
milho waxy mostrou aumento na viscosidade da pasta, quando com-
parada com os sistemas isolados. Análises reológicas dinâmicas re-
velaram que ocorreu interação na mistura XGHC-AMA, resultando 
em um aumento da estabilidade térmica do gel, quando comparada 
com a do AMA sozinho. As misturas mostraram interação sinérgica 
positiva, quando em presença de amidos ricos em amilose (amido 
de cará e milho), e negativa na presença de amidos com altos teores 
de amilopectina (amido de milho e mandioca). As melhores pro-
priedades das misturas foram comprovadas por análises reológicas 
dinâmicas e por digestão com α-amilase. 
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Modificações através de estudos de interação de galacto-
mananas ou xiloglucanas com íons metálicos ou com íons 
tetraborato

As diferentes interações dos biopolímeros e eletrólitos em 
soluções aquosas ou em estado sólido fornecem diferentes proprie-
dades físico-químicas de interesse em meio biológico, ambiental e/
ou industrial e algumas dessas propriedades foram descritas. A ha-
bilidade de se complexar com vários íons metálicos, a resistência 
que esses complexos exibiram frente a altas temperaturas e a larga 
faixa de pH em que as espécies complexadas mostraram-se presen-
tes abrem novas perspectivas de utilização desses materiais. Como, 
por exemplo, na biorremediação de rejeitos aquosos, na química de 
solos como fertilizantes, liberação controlada e/ou na formação de 
sistemas viscoelásticos.

 As constantes de ligação de Cu2+ com GMs de sementes de 
C. fastuosa e L. leucocephala foram determinadas por titulações 
potenciométricas e os complexos inspecionados por Espectroscopia 
de Ressonância Paramagnética Eletrônica (EPR).106 Dois tipos de 
complexos foram encontrados: o não protonado, ML, e o protonado, 
MHL. Os valores dos logaritmos das constantes de ligação para ML 
foram próximos a 15 unidades para ambas as GMs; de 8,0 para o 
MHL da GM de C. fastuosa e de 6,8 para a GM de L. leucocephala. 
O espectro de EPR mostrou um complexo octaédrico entre as espé-
cies ligadas através dos átomos de oxigênio dos grupos hidroxila do 
monômero. Os valores de A e g obtidos foram obtidos e atribuídos 
ao complexo ML2, que só foi detectado no estado sólido devido à 
formação de produtos insolúveis em solução acima de pH de 7,0. A 
extensão da formação de espécies de GMs complexadas com Cu2+ 
foram mais afetadas pela variação pH do que pelo grau de substitui-
ção de monômeros na cadeia polissacarídica. 

As constantes de complexação para soluções de GM de se-
mentes de L. leucocephala e íons metálicos Co2+, Mn2+, Ni2+ e 
Zn2+ foram avaliadas por titulações potenciométricas.107 Os valo-
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res obtidos mostraram que o íon metálico Ni2+ se complexa me-
lhor com as hidroxilas dos monômeros do biopolímero e que o 
íon Zn2+ se complexa mais fracamente. A maior percentagem das 
espécies complexadas desses equilíbrios se concentrou no pH = 
7,0, existindo, porém, quantidades significativas em valores de 
pH tanto na região ácida quanto na básica. Os complexos sóli-
dos isolados das soluções aquosas foram estudados por TG-DSC 
e espectroscopia de EPR. As curvas de comportamento térmico 
mostraram que as temperaturas de degradação final são maiores 
quando comparadas à do biopolímero, para os complexos ML de 
menores valores de log K (Zn2+ e Mn2+). Os espectros de EPR con-
firmaram a complexação entre os íons metálicos e os sítios básicos 
do polissacarídeo e mostraram a dependência da natureza do íon 
metálico na distância em que se encontram complexados dentro 
da estrutura do biopolímero. 

Os equilíbrios entre Fe (III) e GMs foram caracterizados por 
titulações potenciométricas e espectroscopia de EPR por Mercê et 
al.108 Os logaritmos das constantes de equilíbrio para a formação dos 
complexos ML (M = Fe (III) e L = unidade monomérica dos biopo-
límeros) foram iguais a 15,4; 14,1 e 18,5 para as GMs de C. fastuosa, 
L. leucocephala e S. macranthera, respectivamente. Os valores de 
log K para a formação das espécies protonadas foram 3,1 e 3,3 para 
as GMs de C. fastuosa, L. leucocephala e não foi detectado no caso 
da GM de S. macranthera. Os valores de log de K para a forma-
ção de ML2 foram 14,1; 13,3 e 15,2, respectivamente. Os ensaios no 
estado sólido mostraram não somente uma grande interação dipo-
lar entre os íons Fe (III) na estrutura polimérica complexada, tanto 
maior quanto menos substituída é a GM, mas a estabilidade térmica 
resultante dessa complexação também. 

As propriedades dos complexos da GM de L. leucocephala 
com os íons metálicos Al3+ e Pb2+ (elementos tóxicos) e Cu2+ (es-
sencial) através das constantes de ligação foram calculadas por 
Lombardi e Mercê [109]. As propriedades das soluções aquosas 
demonstraram uma melhor complexação entre a GM e o Al3+. Os 
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diagramas de distribuição das espécies mostraram a existência de 
espécies complexadas que vão de pH ácido a básico. Espectros no 
infravermelho revelaram a formação dos complexos, bem como 
os estudos sobre a viscosidade. A estabilidade térmica, em geral, 
foi menor em espécies complexadas do que no biopolímero nativo 
e os filmes obtidos a partir de soluções aquosas mostraram para 
GM-Cu2+ diferentes morfologias em comparação com o biopo-
límero sozinho. 

A interação entre XG de H. courbaril (XGHC) e íons te-
traborato foi caracterizada por Martin et al.110 Medidas reoló-
gicas mostraram que, em sistema aquoso, a XGHC interagiu 
com íons aumentando os valores de viscosidade de G’ e da vis-
coelasticidade do sistema, mas não formando gel, como mos-
trado por experimentos de Cox-Merz. A interação dependeu da 
quantidade de tetraborato e do pH e foi analisada em termos do 
mecanismo da reptação. A varredura de temperatura do com-
plexo XGHC-tetraborato mostrou uma clivagem das ligações 
cruzadas entre as cadeias polissacarídicas e os íons borato a 
altas temperaturas. 

Estudos de complexação entre uma XGHC de maior wM
(1,53 x 106 g/mol) e íons tetraborato, por análises reológicas, mos-
traram que a XGHC com massa molar maior origina uma solução 
mais viscoelástica, demonstrando que essa característica de com-
plexação está correlacionada, também, com a massa molar do 
polissacarídeo.26,111 

Sistemas ternários envolvendo a interação, a pH 12, entre 
XGHC, um amido industrial modificado e íons tetraborato revela-
ram, por ressonância magnética nuclear (RMN), que, preferencial-
mente, é a XGHC que forma os complexos com os íons. Ensaios reo-
lógicos em sistema não oscilatório mostraram que, sob aquecimento 
e resfriamento, ocorrem mudanças conformacionais que beneficia-
ram a formação de um sistema mais viscoelástico.111 A viscoelastici-
dade também se mostrou dependente da concentração final da pasta 
contendo a mistura ternária.112-1113 
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Modificações químicas 

Melhorias nas propriedades em respostas biológicas e/ou em 
produtos de interesse comercial podem ser alcançadas através de 
modificações químicas de superfície nas estruturas dos polissaca-
rídeos-modelo, para o desenvolvimento de novos materiais de in-
teresse especialmente farmacêutico, cultura de tecidos vegetais e 
biotecnológicos.

Modificação química em posição específica

Sierakowski et al. e Souza59 promoveram modificações quí-
micas específicas em C-6 de GM de sementes de L. leucocephala 
e C. ferrea, respectivamente, usando o reagente 2,2,6,6-tetrame-
til-piperidina-1-oxil (TEMPO). Novos polieletrólitos foram produ-
zidos com diferentes graus de oxidação e sucessivas alquilações 
sobre o C-6 foram investigadas para reforçar o caráter anfifí-
lico dos derivados.

O efeito da oxidação seletiva com o reativo 2,2,6,6-tetrametil-
-piperidina-1-oxil sobre a estrutura, conformação e propriedades tér-
micas de uma XG, obtida a partir de sementes de H. courbaril (Foz 
do Chopim/PR), foi investigado por Freitas et al.115 Análises da massa 
molar revelaram uma diminuição na wM da XG oxidada e um au-
mento do ajuste angular do gráfico do raio de giro versus wM . Isso 
indicou que o processo de oxidação gerou uma estrutura mais rígida. 
A cinética de degradação por termogravimetria foi obtida utilizando 
a equação de Arrhenius, e um aumento da taxa de degradação foi 
diretamente dependente do nível de oxidação. 

Lucyszyn et al.116 oxidaram a XG, obtida de sementes de H. 
courbaril, coletadas em Rancho Alegre/PR, com o reativo TEMPO 
e obtiveram derivados com diferentes graus de oxidação (10, 23 e 
100%). Imagens de Microscopia de Força Atômica (AFM) em mica 
mostraram diferentes estágios de agregação de acordo com o grau 
de oxidação do polissacarídeo.
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APLICAÇÕES DE GALACTOMANANAS E XILOGLUCANAS

Aplicações tecnológicas

Estudos visando avaliar a interação da GM de M. scabrella 
com surfactantes e proteínas em formulações de xampu, em cola-
boração com uma empresa de cosméticos, foram efetuados, e obser-
vou-se que a aplicação da GM resultou em efeitos benéficos na for-
mulação em comparação com produto comercial, o guar. A avaliação 
do conteúdo de açúcar total em sistemas contendo GM de bracatinga 
e a queratina indicou a associação entre ambos os biopolímeros.117

A GM das sementes de M. scabrella foi testada em formulações 
de pudim como substituta do amido.52,118 Testes reológicos revelaram 
que formulações com água em vez de leite apresentaram menor au-
mento da viscosidade em comparação com formulações que continham 
leite, sugerindo que a GM interage com a caseína de leite, aumentando a 
viscosidade do produto. Quanto aos parâmetros sensoriais, as formula-
ções contendo até 2,5% de GM foram avaliadas como sendo aceitáveis 
(Escala Hedônica). Por meio de análise descritiva qualitativa foi obser-
vado que formulações contendo 1,0% de GM apresentaram os melhores 
resultados para os parâmetros sabor, cor, cheiro, textura e aparência.

Em estudos realizados por Lima, Oliveira e Buckeridge,119 XGs ob-
tidas a partir de sementes de H. courbaril L., C. langsdorffii Desf., e Tro-
paeolum majus L. e T. indica L., e GM obtida de sementes da espécie na-
tiva  Dimorphandra mollis, foram utilizadas como aditivos na produção 
de papel. Foi encontrado que as diferentes XGs melhoraram as proprie-
dades mecânicas do papel sem afetar as propriedades ópticas. Adição de 
1% (m/m) de XG à polpa de papel foi capaz de aumentar em cerca de 30% 
as propriedades mecânicas, tais como a ruptura e o índice de rasgadura.

Aplicações biotecnológicas

No estudo realizado por Bezerra et al,120 foram comparadas 
diferentes fontes de GMs de sementes de plantas para preparar ma-
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trizes cromatográficas para o isolamento da lectina jacalina (galac-
tose-ligante). GMs, com relação Man:Gal de 3,1:1 (Parkinsonia acu-
leata), 3,0:1 (C. fastuosa, C. siliqua, S. amazonicum, S. parahybae), 
2,8:1 (Caesalpinia pulcherrima), 2,3:1 (S. multijuga), 2,0:1 (Delonix 
regia), 1,8:1 (Adenanthera pavonina), 1,6:1 (C. tetragonolobus), 1,5:1 
(S. barbatiman), 1,1:1 (M. scabrella ) foram utilizadas após ligação 
cruzada com epicloridrina. Os géis obtidos foram usados para cro-
matografia de afinidade, em que se observou variável capacidade de 
interação com a jacalina. Embora todos os géis tenham isolado a lec-
tina, os melhores resultados, em termos de eficiência, foram obtidos 
com a GM da espécie nativa M. scabrella.

 O uso da GM de sementes de D. regia e S. parahybae, após 
a modificação com epicloridrina como matriz de afinidade, foi estu-
dado por Matos [121], para a retenção de diferentes lectinas. A pu-
reza dos picos foi demonstrada por SDS/PAGE, e as colunas se mos-
traram eficientes no isolamento das lectinas com diferentes graus de 
especificidade.

Garros-Rosa et al.122 propuseram a modificação de GM de se-
mentes de Senna siamea para a sua utilização como matriz cromato-
gráfica de afinidade, após reticulação com epicloridrina. O polissaca-
rídeo reticulado resultou em matriz insolúvel, estável, com excelente 
capacidade de retenção de moléculas afins tipo lectina de jaca-ga-
lactose específica. A matriz mostrou-se capaz de separar lectinas do 
extrato total de proteínas de sementes Artocarpus integrifolia. 

Lima-Nishimura104 testou uma XG de sementes de H. courba-
ril em mistura com ágar como um novo meio gelificante para o de-
senvolvimento de calos, embriões somáticos e regeneração de raízes 
de cenoura. Os resultados evidenciaram aproximadamente o dobro 
de plantas regeneradas (93,6%), quando comparado com o controle 
(somente ágar) (54,1%). No mesmo trabalho, a mistura de Gelrite®/
XG foi testada para a embriogênese somática de dois genótipos de 
café (Coffea canephora), em estudo comparativo com o meio con-
tendo apenas Gelrite®. Foi observada uma percentagem bem maior 
de plantas regeneradas no meio gelificado com Gelrite®/XG (73,5 
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e 69%), em comparação com os resultados de 29 e 35,5% no meio 
gelificado somente com o Gelrite®. Os testes estatísticos aplicados 
indicaram que houve diferença significativa (P<0,05) na percenta-
gem de plantas regeneradas entre os dois agentes gelificantes.

O gel obtido da mistura ágar-XG de sementes de H. courbari 
para a micropropagação do porta-enxerto de maçã Marubakaido 
(Malus prunifolia Borkh) e cultivar Jonagored (Malus domestica). 
O crescimento da parte aérea e a taxa de multiplicação no meio de 
cultura modificado foram superiores ao do meio gelificado somente 
com ágar. A ocorrência de brotos hiper-hídricos foi menor no meio 
modificado. Na ausência de auxina, a taxa de enraizamento atingiu 
70% (Marubakaido) e 66% (Jonagored) no meio contendo a mistura 
ágar-XG e 6,7 e 10,4%, respectivamente, no meio somente com o 
ágar. Quando 0,25μm ácido indol-3-butírico (IBA) foi adicionado, 
o meio modificado apresentou melhores resultados em termos de 
percentagem de enraizamento e qualidade de raízes que o meio geli-
ficado com ágar, que apresentou grande quantidade de calos.123

Os trabalhos de Salamoni124 e Salamoni et al.125 tiveram como 
objetivo aplicar XGs de sementes de H. courbaril e seus derivados 
na micropropagação do porta-enxerto de macieira Marubakaido, no 
crescimento e na organogênese de Arabidopsis thaliana e tabaco, e 
estudar o modo de ação dessas XGs no ciclo celular vegetal, utili-
zando como modelo plantas transgênicas de A. thaliana. De acordo 
com os resultados, foi concluído que houve efeito das XGs adiciona-
das aos meios de cultura para macieira, A. thaliana e tabaco. Além 
disso, as XGs afetaram a expressão do gene da β-glucoronidase 
(gus) nas plantas transgênicas. A magnitude desse efeito dependeu 
da XG usada, da sua concentração, do órgão da planta analisado e 
da espécie em questão.

As misturas de ágar:GM de C. fastuosa foram usadas na mi-
cropropagação do porta-enxerto de macieira Marubakaido (Ma-
lus prunifolia Borkh),101,126,127 em que foi observada uma redução 
na porcentagem de brotos hiper-hídricos. A porcentagem máxima 
de enraizamento (100%) foi obtida no meio Murashige Skoog 
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com a quantidade de sais reduzida à metade, suplementado com 
0,49µmol/L de ácido indol-3-butírico e geleificado com as misturas 
de ágar:GM de de C. fastuosa. O número médio de raízes por broto 
e o tamanho médio das raízes, de uma maneira geral, foi maior nos 
meios modificados. 

Os meios gelificados com misturas de ágar/GM de C. fastu-
osa foram utilizados na micropropagação de pereira (Pyrus commu-
nis L.) cv. Durondeau101,127,128  em que se observou que houve um 
aumento para o número e tamanho de brotos em relação ao meio 
controle, quando foi utilizada a mistura de ágar:GM. O meio com 
a mistura de ágar:GM de C. fastuosa apresentou a maior porcenta-
gem de brotos enraizados (91,2%), número de raízes por broto (4,27) 
e comprimento de raízes (2,09cm), além de menores calos na base 
dos explantes. 

Os géis de ágar:GM de C. fastuosa ou L. leucocephala foram 
testados em meios de cultivo de morangueiro (Fragaria x ananassa 
Duchesne) cv. Pelican.101,129 O comprimento das raízes para todos os 
subcultivos foi maior com as misturas de ágar:GM de C. fastuosa. 
As plantas obtidas no meio gelificado com ágar/GM foram transfe-
ridas para condições ex vitro e foram aclimatizadas com sucesso. 
Depois de oito meses de cultivo, produziram frutos normais.

O meio de cultura gelificado com as misturas ágar:GM de C. 
fastuosa foi testado por Lucyszyn et al.130 na organogênese indireta 
de tabaco (Nicotiana tabacum) cv. Amarelinho Maus, onde a indu-
ção de brotos a partir de explantes de folhas, o comprimento das raí-
zes e o crescimento das plantas foram maiores que no meio controle, 
que mostrou a presença de brotos com fenótipo anormal. Assim, po-
de-se evidenciar a grande vantagem da substituição parcial do ágar 
com vantagens que podem ser aplicadas em micropropagação vege-
tal para as espécies envolvidas em experimentos in vitro.

Mesquita et al.131 utilizaram as GMs de sementes de Caesalpi-
nia pulcherrima e Parkinsonia aculeata como meios de cultura de 
fungos. O crescimento das colônias dos fungos variou. Os polissaca-
rídeos de sementes de C. pulcherrima e P. aculeata formaram géis 



POLISSACARÍDEOS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA 133

a baixas concentrações com diferentes solventes. Os géis de P. acu-
leata em água à temperatura ambiente foram mais apropriados para 
o desenvolvimento de colônias de fungos que os de C. pulcherrima. 
Esse último, geleificado em água fervente, apresentou pequenas co-
lônias brancas de fungos, diferentes dos géis da P. aculeata.

Aplicações como filmes

Sierakowski et al. [132] estudaram a obtenção de filmes fi-
nos a partir de GMs oxidadas, sobre suportes de silício modificado 
com grupamento amino terminal, e a sua interação com a albumina 
(ALB). O comportamento de adsorção do derivado oxidado da GM 
de C. fastuosa (COX) e da GM de L. leucocephala (LOX) foi pH 
dependente. A LOX provou ser um substrato mais atraente para 
ALB do que a COX, indicando que as interações entre os grupos 
carboxilato e segmentos de ALB favoráveis impulsionaram o pro-
cesso de adsorção. 

O efeito da GM de Adenanthera pavonina sobre as proprie-
dades físico-químicas dos filmes de colágeno foi estudado por es-
pectroscopia no infravermelho, espectroscopia dielétrica, calori-
metria diferencial de varredura (DSC) e microscopia eletrônica de 
varredura [133]. Observou-se que a estrutura da tríplice hélice de 
colágeno foi conservada na mistura. Os filmes de derivados obtidos 
por ligação cruzada com glutaraldeído (GA), quando analisados por 
DSC, mostraram que a reação induziu a presença de duas estruturas, 
as quais resultaram da reação heterogênea do GA. A microscopia 
eletrônica de varredura mostrou um enovelamento da GM pelas fi-
bras de colágeno.

A capacidade de GMs de Caesalpinea pulcherrima, Gleditsia 
triacanthos e Sophora japonica como filmes de revestimentos plasti-
ficados com glicerol foi avaliada na tentativa de prolongar a vida útil 
de manga (Mangifera indica) [134]. A molhabilidade dos filmes foi 
determinada utilizando o método da gota séssil e foi analisada com 
diferentes misturas de goma e plastificante (glicerol). As melhores 
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concentrações de goma:glicerol foram 1,5:2%, 1:2% e 1:1,5%, para 
C. pulcherrima, G. triachanthos e S. japonica, respectivamente.

O efeito de películas comestíveis compostas de GM e colá-
geno com diferentes proporções do plastificante glicerol, no arma-
zenamento pós-colheita de mangas da cultivar “Tommy Atkins”, foi 
avaliado por Aguiar et al., [135]. Os resultados obtidos levaram às 
seguintes conclusões: a firmeza e a acidez total titulável decresce-
ram durante o armazenamento, não diferindo estatisticamente en-
tre os frutos recobertos com películas ou não; o conteúdo de sóli-
dos solúveis totais e o pH aumentaram durante o armazenamento, 
mas também não diferiram significativamente entre os tratamen-
tos. Portanto, o uso de películas comestíveis de GM e colágeno não 
interferiram na conservação pós-colheita de mangas, durante seu 
armazenamento. 

XGs de T. indica (XGT) e de H. courbaril (XGHC) foram ad-
sorvidas sobre lâminas de SiO2 modificadas com grupos amina na 
superfície, formando filmes com (1,0 ± 0,1) nm e (1,3 ± 0,1) nm de 
espessura, respectivamente. As isotermas de adsorção de concana-
valina A (Con A) sobre XGT e XGHC adsorvidas apresentaram va-
lor máximo de (3,3 ± 0,3) mg/m2. Imagens de Microscopia de Força 
Atômica mostraram moléculas de Con A densamente empacotadas 
sobre as superfícies de XGT e XGHC. Fibrilas e agregados foram 
observados somente quando as superfícies de XGT e XGHC foram 
preparadas por evaporação do solvente. Nessa situação, as molécu-
las de Con A adsorveram predominantemente sobre regiões livres 
de fibrilas e agregados [136].

Pereira et al. [137] desenvolveram filmes finos a partir de 
misturas de XG de T. indica e alginato de sódio sobre lâminas de 
silício e estudaram a adsorção de duas lectinas (Canavalia ensifor-
mis-ConA e Dioclea altissima-DAlt) e quatro sorotipos de vírus da 
Dengue, DENV (1-4), sobre os filmes dos polissacarídeos. 

A adsorção de xiloglucana, obtida a partir de sementes de 
Guibourtia hymenifolia sobre lâminas de silício e mica em diferen-
tes pHs (3, 5 e 11) e formas de deposição (gota e spin-coating) para 
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a obtenção de filmes nanoestruturados, foi estudada por Lubambo 
et al. [138] através das técnicas de Microscopia de Força Atômica e 
Espectroscopia Fotoeletrônica de Raios-X.

Os filmes obtidos pela adsorção de XG extraída de sementes 
de Tamarindus indica e Copaifera langsdorffii modificadas ou não 
sobre lâminas de silício e a imobilização de albumina sobre esses 
filmes foram estudados por Jo et al. [139].

Aplicações farmacêuticas

A mistura contendo GM de L. leucocephala-alginato (GML-
-AL) Ca2+ foi escolhida para se avaliar a capacidade de adsorção de 
albumina (ALB), em que se observou interação, porém com dimi-
nuição da viscoelasticidade, provavelmente devido à competição 
entre a albumina e o alginato pelos íons cálcio. Partículas de (GML-
-AL-ALB) Ca2+ foram feitas com um atomizador, e micrografias de 
microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia de força 
atômica (AFM) demonstraram a formação de esferas de diâmetro 
de escala micro e nanométrica e, também, o encapsulamento da 
proteína [102]. 

Reis et al. [140] descreveram um processo para a síntese de 
um derivado glicidil metacrilato de GM de P. juliflora, bem como a 
formação de respectivo hidrogel. Os derivados foram caracterizados 
por espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier 
(FT-IR) e espectroscopia de ressonância magnética nuclear (13C e 
1H). A formação de hidrogel foi observada por completa gelificação. 
Os hidrogéis foram caracterizados por FT-IR e pela medida do con-
teúdo de água no equilíbrio, em pH = 7,0 e 1,0. O hidrogel continha 
83% em massa de água a 25oC e 85% a 37oC. Boa resistência à de-
gradação em condições ácidas (pH = 1,0) foi observada a 37oC até 
48h. Essas propriedades sugeriram que os hidrogéis poderiam ser 
um novo material para uso farmacêutico, principalmente em siste-
mas de liberação controlada de drogas.
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A GM de sementes de Adenanthera pavonina foi tratada com 
epicloridrina e o produto reticulado foi submetido a avaliação to-
xicológica, através de testes de toxicidade aguda e subcrônica, em 
ratos albinos sadios da linhagem Wistar, e não provocou nenhum 
tipo de alteração nos parâmetros avaliados, indicando ausência de 
toxicidade nas condições em que os testes foram realizados. O ácido 
acetilsalicílico (AAS) foi incorporado na matriz reticulada e foram 
realizados testes de liberação, in vitro, nas condições estomacais de 
pH por duas horas e, in vivo, por via oral, em ratos albinos sadios da 
linhagem Wistar, para avaliar o potencial do polímero como carrea-
dor sítio-dirigido. As liberações in vitro apresentaram baixos níveis 
de liberação e boa resistência do polímero às condições ácidas do 
meio. Os testes in vivo mostraram que a liberação do AAS incorpo-
rado na matriz se inicia após 45 minutos da administração da dose, 
enquanto o comprimido comercial de AAS apresenta elevado teor 
aos 15 minutos da dosagem. Essa diferença significativa sugere que 
a droga só é liberada quando o tablete atinge o cólon e o polímero é 
degradado pelas bactérias presentes no meio [141].

Sistemas constituídos pela mistura xantana:galactomanana 
(XT:GM) de M. scabrella evoluíram para a utilização como matriz 
na liberação controlada de fármacos. A cinética de liberação do di-
clofenaco de sódio e teofilina em sistemas na forma de tabletes foi 
avaliada. Os resultados demonstraram que o mecanismo de libera-
ção é na forma de difusão e relaxação e que esses processos variam 
de acordo com a composição da matriz XT:GM [142,143].

Estudos in vitro para tratamento de câncer de pâncreas via 
terapia gênica usando sistema xantana:GM de C. siliqua como ve-
ículo de liberação controlada de Adβgal (“E1-removed, non-repli-
cant adenovirus expressing a CMV promoter-driven β-galactosi-
dase reporter gene”) foram realizados [144]. A cinética de liberação 
de adenovírus recombinante, incorporada com hidrogel de XT:GM 
e introduzida em sistema contendo fibras de ácido L-poli-láctico 
(PLLA), foi avaliada pela técnica de espalhamento de luz dinâmico. 
A utilização de matriz XT:GM permitiu uma maior eficiência na 
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transfecção pelo aumento do tempo de exposição no tecido, bem 
como levando a um decréscimo na concentração viral local. Esse é 
um estudo de grande relevância, considerando o alto grau de morbi-
dade desse tipo de câncer.

Um sistema para proteger o enalaprilato (Enal) que está pre-
sente nas lamelas de hidróxido duplo lamelar de alumínio e magné-
sio (HDL), utilizando o recobrimento do compósito com uma XG de 
sementes de H. courbaril (XGHC), foi desenvolvido por Ribeiro et 
al. [145]. Os estudos in vitro foram realizados simulando a passagem 
pelo trato gastrintestinal, iniciando pelo pH 1,2 (duas horas), pelo pH 
6,8 (duas horas) e no pH 7,4 (quatro horas). Os resultados mostraram 
que somente o HDL não consegue proteger a droga do ataque ácido, 
sendo necessário um veículo de recobrimento: a XGHC. O sistema 
híbrido contendo HDL-Enal-XG (30g/L) teve uma liberação lenta 
do Enal (depois de oito horas de ensaio, o sistema consegue proteger 
40% da droga). Também foi testado o Enal disperso na matriz de 
XGHC (30g/L) e, no final de oito horas, todo o medicamento foi libe-
rado nessas condições. Então, para ter uma liberação lenta, a droga 
necessitou estar intercalada entre as lamelas do HDL e o composto 
de intercalação tem que estar recoberto com a XGHC (30g/L).

Atividades Biológicas

Vargas-Rechia et al. [146] estudaram o tratamento de uma XG 
isolada de sementes de H. courbaril com endo-1,4-β-D-glucanase de 
Humicola insolens e produziram oligossacarídeos. O octassacarídeo 
reduzido (XXLGol) mostrou a promoção do crescimento de coleóp-
tiles de Trigo (Triticum aestivum), independentemente da presença 
de ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D). Na presença de 2,4-D, o 
XXLGol, em concentração nanomolar, aumentou a resposta auxina-
-induzida. Verificou-se que XXLGol é uma molécula sinalizadora, 
por ter induzido, em concentração nanomolar, um rápido aumento 
na resposta de uma α-L-fucosidase em suspensão de células ou pro-
toplastos de Rubus fruticosus L.
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Lima et al. [147] descreveram o comportamento de poliele-
trólitos obtidos após o processo de sulfatação da GM das sementes 
de Caesalpinia leiostachya e a XG de sementes de H. courbaril. 
Os produtos com semelhante volume hidrodinâmico, wM , grau de 
substituição (DS) e viscosidade intrínseca foram utilizados em tes-
tes de atividade anticoagulante e mostraram diferentes respostas, 
relacionadas, provavelmente, à diferença na constituição e na con-
formação desses biopolímeros.

Pires et al. [58] estudaram um heparinoide obtido por sulfa-
tação de uma GM isolada de sementes de S. macranthera. O po-
lissacarídeo, contendo uma relação Man:Gal 3.0:1, resultou em um 
produto com DS 0,40. Segundo a análise de ressonância magnética 
nuclear de carbono (13C RMN), os grupos OH-6 de unidades ga-
lactopiranosil e manopiranosil foram preferencialmente substituí-
dos. Duas frações dos derivados sulfatados foram obtidas diferindo 
na sua afinidade para antitrombina III (AT III), em coluna de gel 
afinidade. E somente com elevada afinidade (DS 1.4) mostrou uma 
forte atividade anticoagulante, medida pelo teste do tempo parcial 
de tromboplastina ativada (321 UI/mg) e Heptest (atividade do 
fator Xa). Por analogia com a heparina, a atividade anticoagulante 
dos derivados poderia ser expressa através da ligação do polissaca-
rídeo com a AT III.

Ono et al. [148] estudaram a propriedade antiviral in vitro e 
in vivo de GMs sulfatadas contra o vírus da febre amarela (YFV, 
BeH111 Cepa) e dengue 1 vírus (DEN-I, estirpe Havaí). Os produ-
tos de M. scabrella (BRS) e L. leucocephala (LLS) apresentaram 
grau de sulfatação de 0,62 e 0,50, e wM  de 620 x 103 e 574 x 103 
g/mol, respectivamente. Experimentos in vitro com YFV e DEN-I 
em ensaios de culturas de células C6/36 em 24 microplacas mostra-
ram que as concentrações que produziram uma diminuição em 100 
vezes do título do vírus de YFV foram 586 e 385mg/L para BRS e 
LLS, respectivamente. Para DEN-1, foram 347 e 37mg/L, respecti-
vamente. GMs sulfatadas demonstraram assim atividade in vitro e 
in vivo contra os flaviviruses. 
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As XGs de sementes de C. langsdorffii, H. courbaril e M. 
sloanei foram utilizadas para testes de atividade biológica utili-
zando macrófagos peritoneais de camundongos [149,150]. As XGs 
mostraram-se capazes de, in vivo, promover a atividade elicitora de 
macrófagos para a cavidade peritoneal. Os polissacarídeos de H. 
courbaril e da C. langsdorffii promoveram ativação in vitro de ma-
crófagos, evidenciada pelo aumento na produção de óxido nítrico. 
Os resultados indicaram que as XGs exibem atividade imunomodu-
latória e, apesar da estrutura semelhante dos polissacarídeos testa-
dos, diferentes respostas foram observadas, provavelmente devido 
às diferenças da sua estrutura fina.

Os resultados acima mostram as inúmeras propriedades e 
aplicações em vários processos, o que passa a alimentar significa-
tivamente toda a cadeia produtiva, desde o plantio, colheita, até a 
comercialização do produto final e demonstram que a utilização das 
sementes pode ainda funcionar como mecanismo de inclusão social, 
através da participação de pequenos produtores como atores funda-
mentais para a produção verdadeiramente sustentável dos recursos 
naturais. E, considerando a grande diversidade de polissacarídeos 
de sementes (naturais e modificados) que podem ser aplicados em 
diferentes indústrias e processos, torna-se de extrema importância 
o desenvolvimento de pesquisas que avaliem o comportamento quí-
mico e físico-químico desses biopolímeros. O conhecimento des-
sas propriedades e o seu controle são essenciais para o desenvolvi-
mento de novos produtos, com melhor qualidade e menor custo, de 
acordo com as atuais necessidades do mercado consumidor. Mas, 
além disso, devem-se considerar os seguintes questionamentos: 
como atender à procura da indústria por matérias-primas de origem 
natural em quantidades para suprir a escala industrial; como obter 
matérias-primas que mantenham as propriedades físico-químicas e 
bioquímicas que confiram as características desejadas ao produto 
final e adequadas aos processos; como selecionar matérias-primas 
viáveis para aplicação em diferentes formulações nos diferentes ra-
mos da indústria brasileira? 
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Lembrando ainda que, na maioria, os modelos que suprem o 
mercado nacional são obtidos via importação!
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POLISSACARÍDEOS
DE TUBÉRCULOS: AMIDO

Cristina Tristão de Andrade

 INTRODUÇÃO

O amido é o polissacarídeo de reserva mais abundante no 
reino vegetal, o qual pode ser encontrado sob a forma de grânulos ou 
células, com dimensões que variam de 0,1 a 180µm, sob formas das 
mais diversas. Esses grânulos estão depositados em sementes, tubér-
culos, rizomas e bulbos1. Embora seja encontrado em muitas plan-
tas, apenas um número limitado delas tem sido usado como fonte de 
amido para comercialização. Países tropicais como o Brasil, a Índia 
e a Tailândia produzem amido de mandioca para exportação. Os 
amidos têm aplicação nas indústrias alimentícia, têxtil, farmacêu-
tica, de papel e de adesivos. A sua utilização é baseada não somente 
na sua disponibilidade e baixo custo, mas também nas suas proprie-
dades espessantes, geleificantes, adesivas e de formação de filmes. 

Vários tipos de processos podem ser empregados na produ-
ção do amido; a escolha depende da fonte vegetal. Em geral, eles 
envolvem a liberação dos grânulos do amido de outros constituintes 
tais como fibras ou embrião (no caso de sementes), lavagens, centri-
fugação e secagem. Normalmente, o processamento é realizado em 
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suspensão aquosa, pois os grânulos de amido são insolúveis em água 
sob as temperaturas usadas, que são relativamente baixas.

 O amido é um material heterogêneo, constituído de dois ti-
pos de polímeros: a amilose e a amilopectina. Ambos são formados 
de unidades repetitivas de (1,4)-α-D-glucose. A amilose é essencial-
mente linear e possui massa molar na faixa 105 a 106g/mol. A sua es-
trutura química favorece a orientação e a associação de suas cadeias 
por meio de ligações de hidrogênio. Como resultado, a afinidade do 
polímero pela água é reduzida. 

 Ao contrário da amilose, a amilopectina possui inúmeras 
ramificações do tipo (1,6)-α-, cada qual com 20 a 30 unidades de 
D-glucose. A massa molar da amilopectina é mais elevada, na faixa 
107-109g/mol. As cadeias que formam a amilopectina são denomi-
nadas de A, B e C. A cadeia C consiste na cadeia central, de onde 
partem as cadeias B. As cadeias A, ramificações das cadeias B, são 
lineares. Nelas estão os terminais redutores da amilopectina.

 Os amidos in natura diferem entre si pela composição rela-
tiva amilose/amilopectina. A maioria dos amidos, tais como os de 
trigo, milho e batata, possui 20-30% de amilose.2 Teores de amilose 
de 50-80% são encontrados em amidos de milho mutante (“amilo-
maize”). Amidos cerosos (“waxy”) são constituídos basicamente de 
amilopectina.3 

 Quando grãos de amido são observados por microscopia óp-
tica com luz polarizada, cruzes birrefringentes, conhecidas como 
cruzes de Malta, podem ser visualizadas. Essas formações demons-
tram o alto grau de organização supramolecular dentro do grânulo, 
que, em amidos nativos, varia na faixa 20-45% [4]. Essas regiões 
cristalinas são constituídas principalmente de hélices duplas forma-
das por porções lineares de moléculas de amilopectina.4 Cristalini-
dade adicional pode ocorrer devido à cocristalização com a amilose 
ou pela cristalização de hélices simples de amilose, que formam 
complexos com ácidos graxos livres ou com lipídeos.5 

 No que diz respeito à amilopectina, foram observados três 
tipos de formações cristalinas, denominados tipos A, B e C. A abun-
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dância relativa dessas formas cristalinas é influenciada pela razão 
amilose/amilopectina, pela distribuição de massa molar, pelo grau 
de ramificação e pelo comprimento da porção linear da molécula de 
amilopectina. A diferença principal entre a cristalinidade dos tipos 
A e B reside na densidade de empacotamento das hélices. O teor de 
umidade incorporado na rede cristalina é estimado em 0,5 e 0,25g 
por grama de amido seco, para as formas A e B, respectivamente.6,7 
A cristalinidade do tipo A é geralmente encontrada em amidos de 
cereais, enquanto que a do tipo B é mais comum em tubérculos. A 
estrutura do tipo C é mais rara e parece constituir-se em forma in-
termediária, encontrada em plantas tais como a ervilha.

 A gelatinização e a fusão são duas das propriedades mais 
importantes dos amidos e merecem atenção especial. A gelatini-
zação pode ser definida como a ruptura irreversível da ordenação 
molecular do grânulo, que ocorre concomitantemente com o seu in-
chamento, perda da birrefringência, aumento da viscosidade e da so-
lubilidade. A gelatinização e a fusão são dependentes da composição 
da dispersão aquosa. A gelatinização ocorre em excesso de água, 
enquanto que a fusão das regiões cristalinas é detectada quando a 
composição em água é pequena.8 O ponto inicial de gelatinização 
ou fusão, assim como a faixa de temperatura na qual as transições 
ocorrem, é governado pela concentração, fonte de amido, tamanho e 
distribuição de tamanho do grânulo e pelo método de observação.

 Dois outros processos naturais são observados para amidos. 
Conhecidos como geleificação e retrogradação, eles são intimamente 
relacionados. A geleificação ocorre quando, em amidos gelatiniza-
dos (não cristalinos), em concentrações suficientemente elevadas, 
suas moléculas formam uma rede tridimensional, estabilizada pela 
interação entre segmentos ordenados (zonas de junção cristalinas). 
A amilose é o constituinte responsável pela formação da rede do 
gel. A amilopectina gelatinizada age como reforço e mantém-se nos 
interstícios da rede.9,10 

A retrogradação é o processo de recristalização que ocorre durante 
o armazenamento de amidos gelatinizados. A velocidade de recristaliza-
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ção da amilose é rápida, enquanto que a da amilopectina é lenta. Va-
riações significativas na textura de amidos gelatinizados, caracterizadas 
pelo aumento na rigidez, são observadas após longos períodos de arma-
zenamento, o que indica o efeito da retrogradação da amilopectina.4,5,11

CARACTERIZAÇÃO DE AMIDOS DE RAÍZES E 
TUBÉRCULOS

A técnica de microscopia eletrônica de varredura (SEM) tem 
sido usada na determinação do tamanho e da forma de grânulos de 
amido. Ambos variam com a fonte vegetal. O estágio de desenvolvi-
mento da planta consiste em um dos fatores determinantes da distri-
buição do tamanho dos grânulos.12

A batata (Solanum tuberosum) fornece grânulos ovalados, 
com diâmetro maior na faixa de 39,5µm e diâmetro menor na faixa 
de 30,5µm. Os grânulos de batata-doce (Ipomoea batatas) têm forma 
poliédrica e tamanho menor (diâmetro maior de 19,4µm e diâmetro 
menor de 16,1µm).12 As Figuras 4.1 e 4.2 mostram micrografias de 
SEM obtidas para o amido de mandioca (Manihot esculenta) e de 
inhame (Dioscorea alata). Como podem ser observados, os grânulos 
de amido de mandioca são esféricos e de maior tamanho do que os 
de inhame, e ambos apresentam tendência à agregação.13 

A análise da forma e tamanho dos grânulos é importante por-
que sinaliza a aplicação potencial do amido. Por exemplo, de acordo 
com Leonel,12 os amidos que possuem grânulos de pequeno tamanho 
têm aplicação como substituintes de lipídeos. Também, as proprie-
dades térmicas dos amidos estão diretamente correlacionadas com o 
tamanho dos grânulos.14

A produção de amidos de fontes não convencionais tem desper-
tado o interesse de pesquisadores e da indústria. Para a obtenção de 
amidos com propriedades específicas, a modificação química de ami-
dos tem sido considerada. No entanto, no caso particular da indústria 
de alimentos, a segurança do consumidor e a economia na produção 
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são fatores importantes, que restringem o uso de amidos modificados 
e, consequentemente, incentivam a procura por amidos de novas fontes.

Figura 4.1 – Micrografia de SEM para grânulos de amido de mandioca (Manihot esculenta) 

Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 4.2 – Micrografia de SEM para grânulos de amido de inhame (Dioscorea alata) 

Fonte: Elaborada pela autora.
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EXTRAÇÃO DE AMIDOS DE TUBÉRCULOS

De modo geral, a obtenção do amido de raízes e tubérculos, co-
nhecido como fécula, envolve as etapas de lavagem e descascamento, se-
paração das fibras e das substâncias solúveis e, finalmente, a secagem. O 
processamento gera o farelo, também chamado de bagaço. Esse resíduo, 
rico em fibras, pode conter uma quantidade significativa de fécula.15 A 
composição do farelo varia principalmente quanto ao teor de amido, e re-
vela a eficiência do processo de extração.16 Dados recentes revelaram que, 
para cada tonelada de raiz de mandioca, são obtidos 250kg de fécula e que 
140kg de fécula permanecem retidos no bagaço. Uma nova extração do 
amido retido no bagaço possibilitaria a recuperação de 20% de fécula.16

A Figura 4.3 reproduz um fluxograma típico do processamento 
de matéria-prima para a obtenção de féculas.17 Nesse fluxograma, a 
etapa de desintegração foi incluída. Essa etapa consiste na redução de 
tamanho da matéria-prima, para facilitar a recuperação dos grânulos.

Figura 4.3 – Fluxograma do processamento de amido de tubérculos

Fonte: Ref. 17 (Adaptada pela autora).
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COMPOSIÇÃO DE AMIDOS DE TUBÉRCULOS

O Brasil é considerado como o segundo maior produtor de 
mandioca. Outras culturas de tubérculos também merecem destaque 
e têm sido estudadas por alguns autores.18 Dentre elas, podem ser 
citadas a batata-doce, o inhame, a araruta (Maranta arundinacea) 
e a batata-baroa (Arracacia xanthorrhiza). Recentemente, Gomes 
e col.19 isolaram e caracterizaram físico-quimicamente o amido de 
jalapa que mostrou potencial para aplicação na indústria de alimen-
tos. Nesses tubérculos, o teor de água varia aproximadamente entre 
67 e 78%, o teor de fibras na faixa entre 0,4 e 1,4% e o teor de prote-
ínas entre 0,3 e 1,3%. Para o teor de amido, foram relatados valores 
entre 14,7 (na batata-doce) e 24,2% (na araruta).18 

Em trabalho recente, foram relatadas as composições quí-
micas de uma amostra comercial de amido de mandioca e de uma 
amostra experimental de amido de inhame.20 Ambas apresentaram 
teor em carboidratos de aproximadamente 99%. O teor de amilose 
encontrado para o amido de inhame foi de 30%, bem mais elevado 
do que o obtido para o amido de mandioca (19,2%). Como esperado, 
os resultados indicaram baixos teores de cinzas (0,17% para o amido 
de inhame e 0,22% para o amido de mandioca), de lipídeos (0,27% 
para o amido de inhame e de 0,28% para o amido de mandioca) 
e de proteínas (0,20% para o amido de inhame e de 0,11% para o 
amido de mandioca).

A avaliação da composição química de farinhas de 31 varie-
dades de mandioca, encontradas em país africano, revelou diferen-
ças significativas nos teores de amido (67,92 a 88,11%), de umidade 
(3,21 a 11,92%), de cinzas (1,00 a 2,84%), de fibras (0,81 a 2,3%) e de 
proteínas (0,87 a 4,59%).21

Em estudo sobre as propriedades de amidos de várias fontes, 
Franco e col. determinaram o teor de fósforo presente nos amidos de 
raízes e tubérculos, principalmente como monoésteres de fosfato.22 
De acordo com os autores, teores elevados de fósforo contribuem 
para um aumento da viscosidade da pasta. Os valores determinados 
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variaram com a fonte. Um baixo teor de fósforo (0,007%) foi deter-
minado para o amido de mandioca. Valores intermediários foram 
determinados para os amidos de batata-doce (0,014%) e de araruta 
(0,018%). Dentre os amidos estudados, o amido de inhame apresen-
tou o teor mais elevado de fósforo (0,022%).

PROPRIEDADES DE AMIDOS DE TUBÉRCULOS 

Os perfis macromoleculares de amostras nativas e fracionadas 
de amido de mandioca e de inhame foram obtidos por cromatografia 
de exclusão por tamanho sob alta pressão (HPSEC). Para as amostras 
nativas, os cromatogramas mostraram a presença de duas frações. A 
primeira, com tempo de retenção menor, e atribuída à amilopectina, 
revelou o teor mais elevado dessa fração no amido de mandioca. Para 
as amostras fracionadas, foi verificado que o amido de mandioca 
pode ser caracterizado pela presença da fração de amilopectina de 
menor massa molar e da fração de amilose de maior massa molar.20

A capacidade de absorção de água dos grânulos de amido foi 
considerada sem depender do teor de amilose.22 Amidos de man-
dioca e de batata-doce, com teores mais baixos de amilose (19,8 e 
22,6%, respectivamente), apresentaram alta capacidade de absorção 
de água, com o aumento gradual da temperatura, de 60 a 90ºC. Por 
outro lado, grânulos de amido de inhame, com 32,6% de amilose, 
apresentaram pequeno inchamento, com o aumento da temperatura.

Água destilada, solução de NaOH a 0,4% e solução da mistura 
sulfóxido de dimetila (DMSO)/água (90/10, v/v%) foram usadas em 
medidas de espalhamento de luz para o amido de mandioca. Os re-
sultados de massa molar ponderal média, obtidos com a água, após 
tratamento do amido a 80ºC durante uma hora e após tratamento do 
amido a 80ºC durante 72 horas, não diferiram significativamente. 
Esses valores foram menores do que os obtidos com as outras solu-
ções de NaOH e de DMSO. No entanto, o amido é mais solúvel em 
NaOH e em DMSO do que em água. É sabido que as soluções de 
NaOH podem causar mudanças estruturais nas moléculas de amido. 
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O resultado anômalo encontrado nas medidas de espalhamento 
de luz foi atribuído à solubilização incompleta do amido.23 Nesse 
mesmo trabalho, o processo de gelatinização do amido de mandioca, 
em água e em soluções de NaOH, foi estudado por meio de medidas 
reológicas dinâmicas. 

A Figura 4.4 mostra a variação do módulo de perda, G”, em 
função do aumento da temperatura. Como esperado, a temperatura 
de início da gelatinização, tomada como o ponto de inflexão da curva, 
decresceu com o aumento da concentração. Após um ligeiro decrés-
cimo, G” aumentou significativamente até atingir um valor máximo. 
O decréscimo de G” após o máximo foi atribuído ao enfraquecimento 
progressivo dos grânulos.23

Figura 4.4 – Evolução do módulo de perda, G” em função da temperatura, para dispersões 
de amido de mandioca a diversas concentrações

Fonte: Ref. 23. 
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Nos testes dinâmicos, a deformação (ou a tensão) aplicada à 
amostra varia harmonicamente. Esses testes são particularmente 
úteis porque são realizados sob pequena amplitude de oscilação e, 
portanto, não perturbam a amostra. No caso citado, o aumento de 
temperatura parece constituir-se na causa mais importante para o 
decréscimo de G”, após o máximo.

O amido de cassava fermentado (polvilho azedo) consiste 
de produto obtido a partir da fermentação natural, durante 30 a 
40 dias, do amido recentemente produzido da mandioca (polvi-
lho doce).24 Derivado de amido da mandioca não contém glúten 
e é usado em formulações para produtos destinados a consumi-
dores especiais. Amostras de polvilho azedo (PA) e de polvi-
lho doce (PD), de sete marcas diferentes, foram caracterizadas 
quanto às propriedades viscoamilográficas.25 Essas análises são 
realizadas em equipamentos simples, chamados de analisadores 
rápidos de viscosidade (Rapid Visco Analysers, RVA). Elas for-
necem curvas típicas de perfis variados, dependentes da capa-
cidade de absorção de água, da solubilidade e do processamento 
ao qual o amido foi submetido. Para o experimento, a amostra 
pulverizada e de teor de umidade padronizado é dispersa em 
água a concentração de 6% (p/v), e a variação da viscosidade 
é monitorada ao longo do tempo, sob um ciclo predeterminado 
de temperatura.26 Nesse trabalho, um viscoamilógrafo Bra-
bender foi usado.

A Figura 4.5 mostra as diferenças observadas para as 
amostras de polvilho azedo, com picos de viscosidade entre 260 
e 320UB (unidades Brabender). Esse resultado foi atribuído a 
alterações causadas nos grânulos de amido durante a fermenta-
ção.25 A Figura 4.6 mostra as curvas obtidas para as amostras 
de polvilho doce. Quando a temperatura atingiu 95ºC, os valo-
res de viscosidade variaram de 220 a 420UB. As viscosidades 
máximas variaram entre 480 e 850UB. A comparação entre os 
dados das Figuras 4.5 e 4.6 define que as amostras de polvilho 
azedo apresentaram viscosidades menores do que as de polvilho 
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doce, inclusive após o decréscimo da temperatura (viscosidade 
final). O aumento mais acentuado da viscosidade nessa região 
da curva indica maior tendência à retrogradação, o que não é 
desejável. Tendência menor à retrogradação foi observada para o 
polvilho azedo.

Figura 4.5 – Viscoamilogramas para as amostras de polvilho azedo (PA) (UB –uni-
dades Brabender) 

Fonte: Ref. 25.
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Figura 4.6 – Viscoamilogramas para amostras de povilho doce (PD) (UB – unidades Brabender) 

Fonte: Ref. 25.

Amostras de polvilho doce e azedo foram submetidas ao reco-
zimento (“annealing”), em excesso de água e a 50ºC, por longos pe-
ríodos de tempo.27,28 Em geral, polímeros submetidos a tratamentos 
sob temperatura constante, entre a temperatura de transição vítrea 
e a temperatura de fusão cristalina, devido à mobilidade de suas 
moléculas, tendem a rearranjar-se e a adquirir conformações que 
favorecem o empacotamento. Esse comportamento leva à formação 
de regiões cristalinas e ao aumento da cristalinidade relativa. No 
caso das amostras de polvilho azedo, foram observados decrésci-
mos na viscosidade máxima, na capacidade de absorção de água e 
na solubilidade. Resultados de calorimetria diferencial de varredura 
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(DSC), obtidos para as amostras submetidas ao recozimento, mos-
traram que a temperatura de início da gelatinização (To) sofreu um 
aumento gradual com o aumento do tempo de tratamento térmico. 
Por outro lado, a temperatura final não sofreu variação. A Figura 4.7 
mostra esses resultados, os quais foram atribuídos à formação de 
cristais mais perfeitos.27

Figura 4.7 – Efeitos do tempo de recozimento sobre as curvas de DSC de amostras de pol-
vilho azedo; (a) 0, (b) 72, (c) 96, (d) 144, (e) 240h 

Fonte: Ref. 27. 

MODIFICAÇÃO QUÍMICA DE AMIDOS DE TUBÉRCULOS

 A produção de amidos modificados constitui-se em alterna-
tiva para superar certas limitações dos amidos nativos, melhorar as 
propriedades funcionais e atender às necessidades da indústria. Na 
indústria de alimentos, a modificação química de amidos tem por ob-
jetivo modificar a faixa de gelatinização, minimizar a retrogradação 
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ou a geleificação, aumentar a estabilidade da pasta ao resfriamento 
e descongelamento, aumentar a transparência e a adesividade dos 
géis, contribuir para a formação de filmes mais resistentes, aumentar 
a resistência à água e introduzir propriedades emulsificantes.29 

Reações que levam ao decréscimo da massa molar

Para certas aplicações, faz-se necessário o uso de teores mais 
elevados de amido. Para que essas condições sejam possíveis, a 
massa molar das moléculas do amido precisa ser reduzida.30 Muitas 
dessas reações são denominadas conversões.31 Durante as reações 
de modificação química para o decréscimo da massa molar, ligações 
glicosídicas do tipo (1,4)-α são preferencialmente rompidas. Como 
resultado, o produto torna-se solúvel e a viscosidade das soluções é 
reduzida. Essas reações podem ser realizadas por meio de tratamen-
tos com ácidos, com agentes oxidantes, com enzimas, e por trata-
mento térmico (piroconversões). 

O amido de mandioca foi oxidado com peróxido de hidrogê-
nio, sob temperatura ambiente, durante 15 minutos.25 As proprieda-
des viscoamilográficas do produto oxidado foram comparadas com 
as de duas amostras comerciais de amido modificado, Expandex® 
160003 (EX1) e Expandex® 160103 (EX2), fornecidas pela Corn 
Products Brasil. Para o amido de mandioca oxidado com peróxido 
de hidrogênio, a viscosidade máxima foi de 60UB (unidades Bra-
bender), bem menor do que as viscosidades máximas determinadas 
para os produtos EX1 (570UB) e EX2 (730UB). Em teste para ava-
liação da transparência, o amido de mandioca oxidado apresentou o 
maior poder redutor dentre os amidos analisados e maior expansão 
(9,0 ± 0,1mL g-1) do que o polvilho azedo (3,5±0,4mL g-1).25

Amostras de polvilho azedo preparadas em laboratório foram 
oxidadas.32 Para uma delas, a oxidação foi realizada com peróxido de 
hidrogênio, após a retirada da fração solúvel. A outra foi submetida 
a secagem solar, com tempo de exposição de, no mínimo, oito horas, 
até atingir 12% de umidade. Foi verificado que o teor em grupamen-
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tos carbonila depende do tempo usado na fermentação do amido de 
mandioca. Teores mais elevados em grupamentos carbonila foram 
determinados para o produto oxidado em presença de peróxido de 
hidrogênio. Tanto a oxidação solar quanto a química promoveram um 
decréscimo na viscosidade final das pastas. No entanto, o decréscimo 
foi mais acentuado para o amido oxidado com peróxido de hidrogê-
nio. A viscosidade final na curva viscoamilográfica foi relacionada 
à capacidade de expansão, e o amido de mandioca, fermentado du-
rante 50 dias e oxidado com peróxido de hidrogênio, foi considerado 
aquele de maior potencial para aplicações que necessitem expansão.32

Formação de ligações cruzadas

Reagentes bi- ou polifuncionais são usados para a forma-
ção de amidos com ligações cruzadas, também denominados 
amidos reticulados. Os amidos possuem grupos funcionais hidro-
xila, capazes de reagir, por exemplo, com anidridos, substâncias 
orgânicas cloradas, com grupamentos epoxídicos e com substân-
cias insaturadas.

As reações de formação de ligações cruzadas podem ser rea-
lizadas a partir do amido granular, ou após a gelatinização. Quando 
a reação se passa com o amido granular, o comportamento do pro-
duto, sob aquecimento em excesso de água, depende do número de 
ligações cruzadas formadas. No caso da formação de um pequeno 
número de reticulações, o grânulo sofre inchamento, mas mantém-se 
intacto; não sofre a ruptura, característica do processo de gelatini-
zação do amido nativo. Por outro lado, quando uma fração maior de 
grupamentos hidroxílicos sofre a reação e um número mais elevado 
de ligações cruzadas é formado, o inchamento do grânulo é inibido, 
mesmo em excesso de água e sob aquecimento.  

A formação de ligações cruzadas no amido granular leva à 
redução da sensibilidade ao calor, a ácidos e ao cisalhamento.33

As reações para a formação de ligações cruzadas também 
podem ser realizadas durante ou após a gelatinização em meio 
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aquoso. Experimento desse tipo foi realizado com o amido de man-
dioca a 5%, em presença de diacrilato de glicol etilênico.23 Como 
iniciador da reação, foi usado o 4,4-azo-bis-(4-ácido cianovalérico). 
Após a gelatinização em água, o amido gelatinizado foi resfriado a 
25ºC. O comportamento dos módulos de armazenamento (G’) e de 
perda (G”), em função da variação da frequência, foi investigado. 
O resultado obtido com esse tipo de experimento é denominado 
espectro mecânico. Espectros mecânicos foram obtidos logo após o 
resfriamento (tempo zero) e após 20 e 72 horas. A formação de gel 
não ocorreu logo após o resfriamento, pois os valores de G” mostra-
ram-se mais elevados do que os obtidos para G’, dentro da faixa de 
frequência estudada. Comportamento elástico, revelado quando G’ 
> G”, foi observado para o amido gelatinizado, envelhecido durante 
72 horas, e indicou a retrogradação do amido gelatinizado.23 

O mesmo experimento foi realizado em presença de 2,8% de 
diacrilato de glicol etilênico. O espectro mecânico obtido logo após o 
resfriamento revelou a formação de ligações cruzadas, com G’ > G”. O 
fenômeno de retrogradação foi observado para o sistema após 20 e 72 
horas, com a variação dos módulos para patamares mais elevados. No 
entanto, como essa variação foi progressiva, os autores consideraram 
que, com a reticulação, foi possível tornar o processo de retrogradação 
mais controlável.23

Reações de formação de ligações cruzadas podem ser re-
alizadas no estado sólido por meio do processo de extrusão. A 
extrusão consiste em técnica de processamento de materiais po-
liméricos, que envolve a aplicação de calor, pressão e forças ci-
salhantes. Durante o processo de extrusão, o amido é fundido e 
perde a cristalinidade granular. Como exemplo, pode ser citada a 
reticulação do amido de mandioca pré-gelatinizado com trime-
tafosfato de sódio.34 Com o grau de substituição máximo de 1,5 
x 10-4, foi observado um aumento na força do gel no índice de 
absorção de água e na viscosidade a frio.
Outras reações de modificação química



POLISSACARÍDEOS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA 175

Os grupamentos hidroxílicos do amido são reativos o sufi-
ciente para sofrer uma série de reações com reagentes monofuncio-
nais. Nesses casos, grupos substituintes são introduzidos em suas 
cadeias. Reações de esterificação e de eterificação são conhecidas.  
A eterificação pode levar à introdução de grupos lipofílicos. De-
vido ao caráter anfifílico adquirido, o produto pode ser usado como 
agente emulsificante de sistemas água-óleo. Amidos catiônicos 
são obtidos por meio da reação com cloretos de aminas secundá-
rias ou terciárias.

Reações de graftização são muito investigadas. As reações 
podem ter iniciação radicalar ou iônica. O hidroxietil amido, usado 
como expansor plasmático, é produzido comercialmente a partir da 
reação com óxido de etileno sob condições alcalinas.

APLICAÇÕES DE AMIDOS DE TUBÉRCULOS

O amido de mandioca, assim como o amido de araruta, modi-
ficado por fermentação natural, formulado com água, sal e gordura 
vegetal hidrogenada, pode ser usado na produção de biscoitos de 
polvilho azedo. Devido à propriedade de expansão, o produto apre-
senta estrutura alveolar, crocante e de baixa densidade. Na produção 
desses biscoitos, foi observado que a gelatinização total do amido 
modificado inibiu a expansão.35 

A maioria dos frutos e hortaliças apresenta metabolismo rá-
pido após a colheita. Para a conservação desses produtos, foi consi-
derada a aplicação de ceras orgânicas de origem vegetal e sintética. 
Camadas de cera não evitam a perda de umidade, enquanto que ca-
madas espessas podem promover mudanças no sabor.36

Filmes comestíveis de fécula de mandioca foram usados no 
recobrimento de frutos de pimentão. Os frutos foram imersos em 
dispersões da fécula a 1, 3 e 5%, secos ao ar sob condições ambien-
tes, temperaturas entre 26 e 29ºC, e umidades relativas de 59,5 a 
71,5%. Os filmes formados com as dispersões a 3 e 5% mantive-
ram os frutos firmes. No entanto, a perda de peso, o pH e o teor de 
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sólidos solúveis não foram influenciados pelos tratamentos aplica-
dos aos frutos.37 

Estudo semelhante foi realizado sobre a conservação pós-
-colheita de tomate. O tomate é considerado um produto altamente 
perecível, devido à fragilidade de seus tecidos. Sob as condições 
estudadas, foi observado que os filmes de fécula de mandioca não 
contribuíram para a conservação do tomate. No entanto, filmes pre-
parados a partir de dispersões a 3% conferiram aspecto mais atra-
ente ao produto.36

Melhores resultados foram obtidos para a conservação de pês-
segos, armazenados sob condições ambientes. A perda de massa, 
a curva de respiração, a textura, o teor de sólidos solúveis totais, a 
acidez total titulável e o pH foram avaliados para os frutos durante 
12 dias de armazenamento. Três diferentes meios foram usados 
para a imersão dos frutos: o produto comercial “Fruit wax”, a fécula 
de mandioca, uma microemulsão de fécula de mandioca e cera de 
abelha. Os resultados das análises físico-químicas revelaram que o 
produto comercial e a microemulsão proporcionaram melhorias na 
conservação dos produtos.38

O surimi, carne de peixe moída, lavada, drenada e estabili-
zada pela adição de crioprotetores, tem sido usado como matéria-
-prima na preparação de alimentos tradicionais da cozinha japonesa. 
O amido constitui-se no ingrediente principal, adicionado aos pro-
dutos à base de surimi. A sua adição visa estabilizar o gel de surimi 
durante o congelamento e descongelamento. Foi observado que o 
uso de fécula de mandioca contribuiu para o aumento da coesivi-
dade e da resistência dos géis de surimi.39 

Nos últimos cinquenta anos, tem crescido o volume de plás-
ticos consumido pelas sociedades industrializadas. Na maioria dos 
países europeus, estima-se que esse valor tenha ultrapassado 100kg 
anuais por indivíduo. Propriedades como a baixa densidade, a ter-
moplasticidade, a resistência mecânica e a hidrofobicidade garantem 
a boa aceitação dos plásticos. Vários setores industriais fazem uso 
desses materiais, que têm aplicação em embalagens (30% do vo-
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lume produzido) na construção (28%), em artefatos para a indústria 
eletrônica (2%), no mobiliário (7%), em brinquedos e recreação em 
geral (1%), no setor médico (1%) e em outros setores (transporte, 
agricultura, vestuário e outros equipamentos industriais) (~25%).40 

As embalagens plásticas apresentam importantes vantagens 
como baixo peso (que leva à redução do custo em logística), boa 
processabilidade e ausência de corrosão. No entanto, esses materiais 
apresentam desvantagens quando descartados. Resistentes à ação de 
microrganismos, acumulam-se em aterros sanitários e na natureza 
em geral durante anos. Dados mostram que cerca de 52 milhões de 
toneladas de material plástico sintético são lançados anualmente no 
meio ambiente.41 As soluções para minimizar o problema incluem o 
desenvolvimento de tecnologias eficientes para reciclagem e a utili-
zação de materiais biodegradáveis. Assuntos como a biodegradabi-
lidade e segurança ambiental tornaram-se importantes e passaram a 
ser discutidos por diferentes setores industriais.

Dentre todos os materiais biodegradáveis disponíveis atual-
mente, o amido tem recebido muita atenção; é um material total-
mente biodegradável e pode ser obtido a partir de diversas fontes 
renováveis e combinado com polímeros sintéticos. Devido à abun-
dância com que é produzido mundialmente, o seu custo é reduzido. 
Para ser usado como um termoplástico, a forma granular do amido 
necessita ser desestruturada e transformada em matriz polimérica 
homogênea, essencialmente amorfa. Para que isto ocorra, faz-se 
necessária a aplicação de processos termomecânicos e a adição de 
um ou mais plastificantes. A água e o glicerol são os plastificantes 
mais estudados. 

Pequenas quantidades de açúcares como a glucose, a frutose 
e a sacarose, além do glicerol, foram usadas como plastificantes do 
amido de mandioca para a obtenção de amidos termoplásticos. As 
propriedades físico-químicas desses materiais foram investigadas.41

Um trabalho em desenvolvimento no Laboratório de Políme-
ros Hidrossolúveis do IMA-UFRJ tem a fécula de mandioca como 
uma das matérias-primas para a obtenção de termoplásticos.43 Nesse 
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trabalho, a fécula de mandioca foi processada em misturador interno 
com teores de água de 20% e 40%. As velocidades de rotação dos 
parafusos foram de 30 e 70 rpm. As propriedades dos materiais fo-
ram avaliadas. As Figuras 4.8 (a, b) mostram resultados de análises 
de RVA, obtidos para os materiais resultantes.

Figura 4.8 – Curvas de RVA para fécula de mandioca após o processamento em misturador 
interno em presença de 20% (a) e de 40% de água (b)

Fonte: Ref.  43.

Como pode ser observado, o material processado com 20% 
de água apresentou viscosidades menores. Com teores relativamente 
baixos de plastificante (Figura 4.8a), o processamento leva à degra-



POLISSACARÍDEOS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA 179

dação parcial das moléculas de amido. Por outro lado, sob condições 
mais suaves, em decorrência de quantidades mais elevadas de plasti-
ficante, a fusão não é completa (Figura 4.8b). O aparecimento de um 
pico de viscosidade a aproximadamente 90ºC revela a ocorrência de 
gelatinização dos grânulos, que não foram fundidos durante o pro-
cessamento. A maior viscosidade final para o material processado a 
30 rpm mostra que, sob essas condições, a massa molar sofreu o me-
nor decréscimo. Nesse caso, o fenômeno de retrogradação ocorreu 
com maior intensidade.  
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INTRODUÇÃO

Identificação

Inulina, assim como amido, é um carboidrato de reserva de 
plantas, compondo 15% das espécies de plantas vasculares (Angios-
permas), geralmente das famílias Asteraceae, Compositae e Lamia-
ceae, presentes em regiões temperadas e tropicais. Enquanto amido 
pertence à classe das glicanas, inulina compõe o grupo das frutanas, 
as quais estão presentes em uma grande variedade de espécies (cerca 
de 40.000), em mais de uma dezena de famílias.1 Mais recentemente, 
considera-se inulina aquelas frutanas com cadeia linear baseada no 
trissacarídeo 1-kestose, enquanto as frutanas com cadeias lineares 
obtidas a partir da 6-kestose são denominadas de levanas,2 con-
forme será discutido mais detalhadamente neste capítulo.

No Brasil, várias espécies ocorrem no cerrado, uma região 
cujo bioma perde em importância apenas para a Amazônia, onde, 
além da função de reserva de carboidratos, as frutanas funcionam 
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como elemento protetor contra os períodos de estiagem, bastante 
recorrentes na região.3.4 Há uma predominância da família Astera-
ceae no bioma do cerrado brasileiro, com cerca de 106 gêneros e 
557 espécies.5,6

 Como os mecanismos de produção de frutanas são bastante 
dependentes do meio-ambiente, as espécies produzem carboidra-
tos com diferentes características tais como grau de polimerização, 
massa molar e ramificações presentes. Algumas espécies tais como 
Vernonia herbacea chegam a apresentar até cerca de 80% de inulina 
(massa seca).7,8 Estas propriedades são importantes para o direcio-
namento da aplicação da frutana nas áreas médica, farmacêutica, 
química ou alimentícia, por exemplo.

Ocorrência/Produção

O polissacarídeo inulina encontra-se predominantemente nas 
famílias das Comppositae, Boroginacea e Iridaceas, estando ainda 
presente na banana, alho, cebola, centeio e cevada, por exemplo, 
sendo que as culturas mais significativas do ponto de vista industrial 
são a chicória (Chicorium intibus), alcachofra de Jerusalém (Helian-
thus tuberosus L.), Dália (Dahlia pinnata Cav) e Yacon (Smallan-
thus sonchifolius), por apresentarem maiores teores de matéria seca 
(cerca de 20%) do que as demais fontes. 

No Brasil, além da raiz da chicória (Chicorium intibus),9 a 
inulina encontra-se ainda na Smallanthus sonchifolius (ou Polymnia 
sonchifolia), popularmente conhecida como yacon, originária dos 
Andes e atualmente cultivada também no Brasil.10-12 

Destaque-se o trabalho pioneiro de Figueiredo e col. sobre 
a pesquisa de frutanas em plantas do cerrado brasileiro,13,14 pre-
dominantemente em espécies de Asteraceae, tais como: Vernonia 
oxylepis, Vernonia herbácea e Viguiera discolor. Raízes de Ver-
nonia oxylepis Sch. Bip. in Mart. ex Baker, espécie herbácea, pe-
rene e nativa do cerrado, também acumula frutanas em seu sistema 
subterrâneo.15 Os autores ressaltam que estas espécies são geófitas, 
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possuindo condições de sobreviver em regiões de clima seco e até 
mesmo em casos de incêndios, uma vez que estas plantas mantêm a 
sua porção subterrânea preservada.

Em Isostigma megapotamicum (Spreng.) Sherff, o xilopódio, 
após ser submetido a técnica para a cristalização da inulina, apre-
sentou cristais predominantemente no parênquima xilemático.16

Idioblastos contendo cristais de inulina foram identificados 
nas folhas da Cunila microcephala Benth., pertencente à família La-
miaceae,  uma erva rasteira, conhecida popularmente como poeji-
nho, nativa da região sul do Brasil, Argentina e Uruguai.17 

Rizóforos de Vernonia herbacea (Vell.) Rusby e Viguiera dis-
color Baker, ervas nativas do cerrado brasileiro, também contêm 
inulina como carboidrato de reserva.2,5,6,18-22 Os autores demonstra-
ram que as condições do crescimento sazonal das plantas têm influ-
ência nas variações de teores e composição das frutanas. O efeito da 
temperatura no metabolismo das frutanas também foi investigado,20  
concluindo-se que a rota da síntese para a hidrólise não é alterada, o 
mesmo não ocorrendo com a velocidade das mudanças característi-
cas de cada estágio fenológico da planta. 

Quase uma centena de espécies de Vernonia são encontradas 
no cerrado brasileiro.5 O gênero tem importância medicinal e mais 
de duas dezenas de espécies já estão documentadas como curativas.

Yacon (Smallanthus sonchifolius) é uma planta herbácea 
oriunda de regiões de clima tropical de altitude tal como os An-
des, tendo sido introduzida no Brasil a partir do início da década 
de 90, visando as suas aplicações variadas nas diversas indústrias 
de transformação.10,12 Foram investigadas a morfologia e a natureza 
do sistema subterrâneo, reportando-se como sendo constituído por 
rizóforos e raízes delgadas e tuberosas, sendo os principais sítios 
de acumulação de inulina. Verifica-se que a planta apresenta uma 
parte aérea, com folhas e gemas vegetativas e florais, e um sistema 
subterrâneo composto de rizóforos e raízes. As raízes tuberosas, ini-
cialmente fusiformes, assumem formas irregulares e variáveis na 
planta de idade madura.
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Os rizóforos são cônicos, espessados, exibindo nós e entrenós 
bem delineados, além de inúmeras gemas protegidas por catafilos. 
Em outra abordagem, produtividade máxima foi obtida para colhei-
tas entre a 33a e 35a semanas após o plantio.23

A alcachofra de Jerusalém (Helianthus tuberosus L) tem sido 
pouco cultivada no Brasil por alguns pesquisadores de regiões va-
riadas do país tais como Nordeste24 onde o Grupo de Pesquisa de 
Química de Biopolímeros da UFC investigou o crescimento e pro-
dutividade agrícola de cerca de 30 variedades da alcachofra de Jeru-
salém, reportando valores de 4,6 – 19,7t/ha em matéria seca, e teores 
de inulina na faixa de 70% a 85% dos açúcares totais.

Na região Sudeste25 , foram investigadas a composição quí-
mica e o perfil de açúcares de tubérculos de alcachofra de Jerusalém 
armazenados nas temperaturas ambiente a 5°C, verificando-se que 
o teor de inulina foi afetado pelas condições de armazenamento e 
tempo após 21 dias. Em outra abordagem,26 os autores reportam que 
a melhor época de colheita da alcachofra de Jerusalém ocorreu entre 
a 19a e a 20a semana após o plantio.

Chicorium intibus L. pertence à família das Asteraceas, tendo 
sido cultivada na Europa, Ásia, África e na Américas. No Brasil, é 
produzida para o consumo de suas folhas, havendo pouco interesse 
nas suas raízes. Chicória como fonte de inulina foi cultivada de forma 
consorciada com rúcula, visando determinar-se as viabilidades eco-
nômica e de produtividade.27 O estudo permitiu estabelecer-se uma 
estimativa das receitas líquidas e taxa de retorno de investimento. 

Dália (Dahlia pinnata Cav), como fonte de inulina, tem sido 
muito pouco investigada, tendo sido reportados na literatura apenas 
alguns cultivos em campos experimentais na região sul do País.28,29

Inulina está ainda presente no alho poró (Allium sativum L. 
var. Chonan), em teores na faixa de 9 a 16% da matéria fresca, e 
os efeitos da temperatura sobre o rendimento de extração de inu-
lina do alho foi analisado em um processo desenvolvido em es-
cala de laboratório, com fluxo contínuo, inclusive com modela-
gem matemática.30
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Estrutura/Composição

Inulina é um polissacarídeo pertencente à classe das frutanas, po-
límeros de frutose cujas estruturas são derivadas do trisacarídeo kestose, 
o qual resulta da união de uma molécula de sacarose ligada por ligações 
químicas, geralmente do tipo beta 2,1 ou beta 2,6, a uma unidade de fru-
tose.1 As levanas são polímeros com ligações tipo beta (2→6); possuem 
cadeias ramificadas através de ligações do tipo beta (2→6) e beta (2→1). 
Inulina, por sua vez, é um polímero com cadeia linear, com ligações gli-
cosídicas β (2→1), possuindo uma unidade de glicose terminal.

Os polímeros possuem geralmente grau de polimerização da 
ordem de 25 a 30, podendo, em alguns casos, chegar a 150. 

Propriedades

Inulina possui baixa solubilidade em meio aquoso, por isso os 
métodos de sua extração, a partir de tubérculos, empregam geralmente 
água quente sob diferentes condições. Vários autores têm investigado 
métodos diversos de extração do polissacarídeo. Inulina foi obtida a 
partir das raízes da chicória, empregando o método de extração em 
água quente a diferentes temperaturas (de 25 a 50ºC), analisando-se o 
comportamento reológico dos extratos obtidos.31 A reologia do extrato 
foi também investigada para soluções concentradas de inulina.32,33

O efeito dos parâmetros de extração no produto final (pó) foi 
também reportado, uma vez que tais características possuem reflexo 
imediato nas aplicações decorrentes.34,35 As influências dos fatores 
temperatura e a relação água/raiz na extração da inulina da chicória 
foram determinadas através de um planejamento fatorial, gerando 
um modelo polinomial de segunda ordem.36

Aplicações

No Brasil, as principais pesquisas, visando aplicações da inu-
lina, têm sido na indústria de alimentos para a produção de xaro-
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pes de frutose. Para tal finalidade, faz-se uma hidrólise da cadeia 
da inulina, a qual pode ser realizada por várias rotas, sendo a via 
enzimática a mais utilizada. Sendo hidrolisada, inulina proveniente 
da chicória, alcachofra, dália ou yacon produzem diretamente uma 
mistura rica em frutose e glicose, com um teor de frutose de até 90%, 
evitando as etapas mais demoradas e caras do processo convencio-
nal de produção a partir do milho. A hidrólise enzimática ocorre 
mediante exo-inulinases, combinação de exo- e endo-inulinases, ou 
endo-inulinases, e resulta em oligossacarídeos, comumente repor-
tados como inulo-oligossacarídeos (IOS), fruto-oligossacarídeos 
(FOS), oligofrutanas ou oligofrutoses. Inulinases de procedências 
diversas têm sido investigadas tais como nos tubérculos ou rizófo-
ros da Vernonia herbacea,37,38 Viguiera discolor,39 yacon,40 e dália,41 
chicória42 e alcachofra de Jerusalém.43 Enzimas inulolíticas oriundas 
de micro-organismos tais como Paenibacillus sp, Kluyveromices 
marxianus e Aspergillus niger têm sido também objetos de investi-
gação.42,44 Sistemas empregando enzimas imobilizadas foram tam-
bém empregados.45 

Outras aplicações incluem o desenvolvimento de metodolo-
gias para a produção de anidridos a partir da inulina da dália,29,44 
edulcorantes,46 compostos com atividade anticâncer obtidos a partir 
de tubérculos de yacon.47 Inulina foi usada ainda para diagnóstico 
de doenças renais após ter sido extraída das raízes da V. herbacea.48
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POLISSACARÍDEOS SULFATOS DE 
INVERTEBRADOS MARINHOS

Vitor H. Pomin 
Paulo A. S. Mourão

INTRODUÇÃO

Os animais invertebrados constituem um grupo de seres 
vivos com ausência de coluna vertebral ou de ossos. Mais de 95% do 
total de aproximadamente um milhão das espécies vivas já descritas 
pertencem ao grupo dos invertebrados. Apesar de a maioria dos seus 
filos habitarem o ambiente marinho, os insetos (Insecta, Hexapoda, 
Arthopoda) predominam no ambiente terrestre: no número de ani-
mais, alguns bilhões; e na quantidade de espécies, aproximadamente 
850 mil. Os principais filos e táxons dos invertebrados são apresen-
tados na Tabela 6.1.

Dos filos dos invertebrados marinhos, somente abordaremos 
aqueles mais representativos quanto à composição de polissacarí-
deos sulfatados. Esses polímeros serão enfocados no que concerne 
às suas diversidades estruturais e às suas propriedades físico-quí-
micas. Estabeleceremos, sempre que possível, uma correlação entre 
as características estruturais e suas respectivas funções biológicas, 
considerando os relatos pertinentes e mais atualizados. 
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Ademais, abordaremos o potencial de ações biológicas apre-
sentadas pelos polissacarídeos sulfatados, principalmente a antico-
agulante, cujos efeitos vêm sendo estudados há mais de vinte anos. 
Nessa perspectiva, descreveremos algumas estruturas e ações bioló-
gicas dos polissacarídeos de invertebrados marinhos estudados por 
glicocientistas brasileiros.

O Brasil possui grupos consolidados de pesquisadores capa-
citados e equipados para o estudo dos polissacarídeos sulfatados de 
invertebrados: na sua caracterização estrutural; na identificação das 
suas ações biológicas; e no papel fisiológico que desempenham nos 
animais invertebrados. O manancial de resultados obtidos por es-
ses pesquisadores está publicado na literatura internacional. Assim, 
nesse capítulo, propomo-nos a apresentar um resumo das principais 
descobertas realizadas por nossos glicocientistas; em suma, uma 
compilação contextualizada e debatida com o acervo da literatura 
internacional. 

Tabela 6.1 – Principais animais invertebrados marinhos, seus respectivos filos, subfilos, clas-
ses e subclasses

Filo/subfilo C l a s s e s / s u b c l a s s e s 
principais Animais principais

Porifera Calcarea, Hexactinellida e 
Demospongiae Esponjas

Cnidaria (Coelenterata)
Hydrozoa Hidras, caravelas e obelias

Scyphozoa Águas-vivas
Anthozoa Anêmonas e corais

Mollusca
Bivalvia Mexilhões, ostras
Gastropoda Caracóis, lesmas
Cephalopoda Lulas, polvos

Arthropoda/Crustacea Malacostraca Lagostas, caranguejos e 
camarões

Echinodermata
Echinoidea Ouriços-do-mar
Asteroidea Estrelas-do-mar
Holothurioidea Pepinos-do-mar

Chordata/Urochordata 
(Tunicata) Ascidiacea Ascídias

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O polissacarídeo mais abundante do ambiente marinho é a 
quitina,1 que não apresenta sulfatação em sua molécula. Ela par-
ticipa da constituição da carapaça de alguns crustáceos, princi-
palmente das lagostas, dos caranguejos e dos camarões (Mala-
costraca, Crustacea, Arthropoda). A estrutura conservada desse 
homopolissacarídeo linear é formada por resíduos de N-acetilglu-
cosamina, com ligações glicosídicas do tipo β(1→4)2 , e está di-
retamente relacionada com a sua função no exoesqueleto desses 
invertebrados. 

A carapaça desses invertebrados marinhos assegura-lhes 
proteção, porque o polissacarídeo é insolúvel no ambiente mari-
nho e não é, facilmente, degradado pelas enzimas dos outros ani-
mais predadores. A quitina, por sua abundância, propriedades, 
estrutura, aplicações industriais e farmacológicas, será abordada 
em detalhes no Capítulo 9 – Polissacarídeos de Exoesqueletos (qui-
tina e quitosana).

Todavia, um dos mais significativos exemplos da diversidade 
estrutural desses carboidratos é o dos polissacarídeos sulfatados, 
encontrados na camada gelatinosa que envolve os óvulos dos ouri-
ços-do-mar e das estrelas-do mar (Echinoidea e Asteroidea, Echi-
nodermata). Esses compostos apresentam uma ampla variedade 
estrutural, pluralidade essa que é espécie-específica: uma estrutura 
singular para cada espécie.3-7 Esse padrão está diretamente relacio-
nado com o papel fisiológico desses polissacarídeos, que asseguram 
o reconhecimento espécie-específica dos gametas durante a fertili-
zação externa, realizada em ambiente marinho.4-9

Os glicosaminoglicanos (GAGs) constituem um outro grupo 
de polissacarídeos sulfatados encontrados nos invertebrados mari-
nhos (Figura 6.1). São compostos que formam um grupo particular, 
fundamentalmente definido por uma estrutura repetitiva, com uni-
dades alternadas de um açúcar aminado e outro açúcar não ami-
nado, em geral um ácido hexurônico.1 Os GAGs não ocorrem como 
polissacarídeos livres nos tecidos, mas sim covalentemente ligados 
às proteínas, formando moléculas denominadas proteoglicanos.
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Figura 6.1 – Estrutura representativa das unidades dissacarídicas repetitivas dos principais 
glicosaminoglicanos: (a) heparina, (b) heparam sulfato, (c) condroitim sulfato, (d) dermatam 
sulfato e (e) ácido hialurônico. Os hidrogênios foram removidos para melhorar a visualiza-
ção. IduA (ácido idurônico), GlcUA (ácido glucurônico), GlcNAc (N-acetil glucosamina), 
GalNAc (N-acetil galactosamina), SO3
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Fonte: Elaborada pelos autores.

Os polissacarídeos sulfatados mais encontrados em inverte-
brados são: as galactanas sulfatadas, polímeros de galactose sul-
fatada; as fucanas sulfatadas, polímeros de fucose sulfatada; e os 
GAGs. Uma parte significativa dos GAGs encontrada em inverte-
brados marinhos tem cadeias polissacarídicas semelhantes àquelas 
encontradas nos vertebrados, porém com um padrão distinto de 
sulfatação e/ou contendo substituição com outros tipos de açúcares 
– em geral ramificação com fucose sulfatada ou glucose.

Assim, as etapas de caracterização da complexidade estrutural des-
ses polissacarídeos demandam: i) a identificação dos diferentes monossa-
carídeos e enantiômeros; ii) a determinação da posição e da configuração 
das ligações glicosídicas, incluindo possíveis ramificações da molécula; e, 
finalmente, iii) a identificação da presença e da posição de grupamentos 
substituintes como acetil, amino, sulfato, fosfato, piruvato etc.
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POLISSACARÍDEOS DE PORÍFEROS

Os polissacarídeos sulfatados das esponjas são os carboidra-
tos mais estudados dessas espécies marinhas.10-16 No elenco desses 
carboidratos, encontramos moléculas semelhantes às dos proteo-
glicanos,10,14 como as gliconectinas.14 Em geral, são polissacarídeos 
muito sulfatados e/ou piruvatados, com estruturas que variam de 
espécie para espécie de esponjas,10,12-16 assegurando-lhes a integri-
dade multicelular. Nesses invertebrados foram realizados estudos 
pioneiros do reconhecimento celular espécie-específico, dependente 
de interações carboidrato-carboidrato e carboidrato-proteína.10,13-15 
As interações entre os carboidratos da superfície celular garantem a 
adesão entre as células desses invertebrados primitivos.13,15

Os polissacarídeos sulfatados das espécies de esponjas encon-
tradas no litoral brasileiro apresentam estruturas muito complexas (Ta-
bela 6.2), similares às das espécies coletadas em outros países, como 
os polissacarídeos das espécies dos EUA14  (Tabela 6. 2) e a rosacelose 
em Mixylla rosacea da Espanha [16] (Tabela 6.2). A heterogenidade 
dessas moléculas decorre principalmente de sua composição formada 
por uma variedade de monossacarídeos10,12,14 (Tabela 6.2). A ausência 
de um padrão estrutural dos polissacarídeos sulfatados nos poríferos é 
compatível com uma ampla diversidade genética e bioquímica respon-
sável por sua biossíntese. Assim, a correlação entre o tipo de estrutura 
e a geolocalização dos poríferos não é evidente, mas a constituição 
desses polímeros sugere ser específica para cada espécie10  (Tabela 6.2).

Algumas espécies de esponjas contêm homopolissacarídeos. 
A espécie Aplysina fulva, encontrada amplamente, não possui um 
polissacarídeo com estrutura semelhante à do glicogênio, porém 
com resíduos de glucose sulfatada nos terminais não redutores.10 
As espécies de esponjas Verongula gigantea (Demospongiae)17  e 
Farrea occa (Hexactinellida),18 encontradas nas Bahamas, contêm 
α-quitinas em seu exoesqueleto. Contudo, até o presente, nenhum 
polissacarídeo similar à quitina foi descrito em espécies de porí-
feros do Brasil.
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Tabela 6.2 – Comparação da composição química dos polissacarídeos sulfatados das espé-
cies de esponjas do Brasil com as de outros países

Espécie Composição químicaa Localização Ref.

Aplysina fulva HexUA, Glu, (SO4) Brasil [10]

Chondrilla nucula HexUA, Ara, Gal, Fuc, (SO4) Brasil [10]

Cliona celata HexNAc-(SO4), Ara, Fuc, Man, Gal EUA [14]

Dysidea robusta HexUA, Ara, Gal, Fuc-4(SO4) Brasil [10]
H a l i c o n d r i a 
panicea

Gal-4,6(Pir), Man, Gal, GlcNAc, 
(SO4) 

EUA [14]
H y m e n i a c i d o n 
heliophila HexUA, Gal, Fuc, (SO4) Brasil [10]
M i c r o c i o n a 
prolifera Gal, Fuc, GlcNAc-(SO4)  EUA [14]

Myxilla rosácea Glu-4,6di(SO4), Fuc-2,4di(SO4) Espanha [16]
aHexUA- ácido hexurônico, Glu- glucose, Ara- arabinose, Gal- galactose, Fuc- fucose, 
HexNAc- N-acetil hexosamina, Man- manose, Gal-4,6Pir- galactose 4,6-piruvatada, 
GlcNAc- N-acetil glucosamina, GlcUA- ácido glucurônico, SO4- sulfato.  

Fonte: Elaborada pelos autores.

Recentemente, Vilanova e col.12  identificaram espécies críp-
ticas do gênero Chondrilla (Chondrosida, Demospongiae) com base 
na composição espécie-específica dos polissacarídeos sulfatados 
de esponjas brasileiras.12 Esse método apresenta certas vantagens 
sobre os da biologia molecular (DNA e aloenzimas), nos seguin-
tes aspectos: custo reduzido; maior sensibilidade; rapidez; assim 
como pela possibilidade de aplicação em amostras fixadas em dife-
rentes condições.

POLISSACARÍDEOS DE CNIDÁRIOS

Atualmente, constatamos um pequeno número de trabalhos 
sobre os polissacarídeos das espécies do filo Cnidaria (Coelente-
rata), tanto para aquelas encontradas no Brasil como no exterior. 
Há relatos de um glicoconjugado, formado por fucose, manose e 
glucosamina, ligado ao colágeno da matriz extracelular da anêmona 
Metridium dianthus,19 e também sobre dois novos glicosídeos na 
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espécie de coral Sinularia firma, encontrada na Índia, denomina-
dos firmacosides, constituídos de arabinose.20 Porém, a literatura 
revela-nos um número bem maior de artigos sobre os GAGs de cni-
dários,21-23 inclusive para aquelas espécies encontradas no Brasil. 
Algumas espécies de anêmonas expressam GAGs do tipo heparam 
sulfato e heparina (Figura 6.1a,b).11 As espécies Chiropsalmus qua-
drumanus (classe Scyphozoa) e Physalia sp. (classe Hydrozoa) con-
têm ∼75% de heparam sulfato (Figura 6.1b) e ∼25% de condroitim 
sulfato (Figura 6.1c).21

A função dos polissacarídeos sulfatados nos cnidários não 
se restringe apenas à morfologia desses animais. Essas moléculas 
participam também do reconhecimento celular, como na simbiose 
entre os dinoflagelados e os corais.24 A espécie de coral-cogumelo 
dos EUA, Fungia scutaria, contém um polissacarídeo de super-
fície constituído de resíduos de α-manose, α-glucose, α-galac-
tose, responsável pela interação específica com a lectina da alga 
endossimbiótica.24

POLISSACARÍDEOS DE MOLUSCOS

Estrutura e função dos homopolissacarídeos e dos 
glicosaminoglicanos

São numerosos os estudos sobre os polissacarídeos isolados 
das espécies de moluscos encontradas no Brasil. Moluscos do gê-
nero Biomphalaria sintetizam galactanas não sulfatadas. Nas glân-
dulas de albúmen e nos ovos frescos de três espécies de caracol, 
Biomphalaria glabrata, B. tenagophila e B. straminea, foram encon-
tradas galactanas ramificadas, constituídas por unidades de β-D-ga-
lactopiranose, com ligações glicosídicas tipos (1→3) e (1→6).25

Essas galactanas provavelmente participam da embriogênese 
dos invertebrados.25 Como exemplo, uma galactana ácida foi encon-
trada em Pomacea sp. (Ampulariidea, Gastropoda).26 Esse polissa-
carídeo é sintetizado a partir do terceiro dia de ovoposição, atingindo 
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a concentração máxima no sexto, porém não mais detectada após o 
décimo segundo dia. Todos os GAGs ocorrem em altas concentra-
ções no ovo da Pomacea sp., até sua eclosão. Eles são sintetizados 
a partir do décimo dia de embriogênese. O condroitim sulfato é o 
primeiro a ser sintetizado, em seguida, o heparam sulfato e, por fim, 
os outros GAGs.26

Os GAGs (Figura 6.1) são os polissacarídeos sulfatados de 
moluscos mais analisados pelos glicocientistas brasileiros27-35 . Os 
principais trabalhos concentram-se na caracterização dos GAGs do 
gastrópodo Pomacea sp.26-28 O heparam sulfato, sintetizado durante 
a embriogênese dessa espécie, conforme citado anteriormente, apre-
senta unidades dissacarídicas similares àquelas encontradas nos 
tecidos de vertebrados (Figura 6.1b). Entretanto, a proporção des-
ses dissacarídeos varia durante as fases da embriogênese.27 O con-
droitim sulfato não apresenta unidades dissacarídicas 6-sulfatadas 
(Figura 6.1c), mas somente resíduos N-acetilados ou 4-sulfatados. 
Tanto o heparam sulfato quanto o condroitim sulfato têm massas 
molares mais elevadas nos estágios de ontogênese, quando compa-
rados com o animal em sua forma adulta.27

A quantidade e a distribuição dos GAGs também foram ana-
lisadas em tecidos e órgãos de Pomacea sp.28 Há predominância de 
condroitim sulfato: ~90% da quantidade de GAGs totais no músculo 
columelar; ~70% em cabeça, faringe, estômago e cordões nervosos; 
e 40-50% na sola pediosa e no pênis. Contudo, a quantidade de he-
param sulfato encontrada foi bem menor (≤40 %).28

A presença de heparam sulfato com unidades dissacarídicas, 
similares às dos GAGs equivalente àqueles dos vertebrados (Figura 
6.1b), também foi observada em outras espécies de moluscos: Ano-
mantidae sp.,29 Tagelus gibbus e Anomalocardia brasiliana.30 Os 
resultados sugerem que o heparam sulfato foi uma molécula con-
servada nessas espécies, ao longo da evolução, porém com variação 
na proporção dos diferentes tipos de unidades dissacarídicas.31 T. gi-
bbus e A. brasiliana também apresentam condroitim sulfatado, com 
unidades dissacarídicas 4,6-disulfatadas.31
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Recentemente, um novo GAG foi encontrado no corpo, no 
muco e na matriz-orgânica da concha do caracol Achatina fulica. 
Esse polissacarídeo, denominado como Acharam sulfato, é formado 
por unidades alternadas de α-D-glucosamina N-acetilada e ácido 
α-L-idurônico 2-sulfatado, com ligações glicosídicas (1→4) e com 
massa molar de ~29 kDa.32 Esse GAG assemelha-se ao heparam sul-
fato, todavia distingue-se pela presença de unidades de hexosamina, 
exclusivamente N-acetilada, e pela sulfatação preponderante dos re-
síduos de ácido α-L-idurônico.

 A presença de GAGs, nos moluscos, possivelmente se re-
laciona à sinalização, ao reconhecimento celular e à morfogênese 
desses invertebrados. Outra observação peculiar é que as espécies 
de pelicípodas (Bivalvia) e de gastrópodas contêm uma concentra-
ção de GAGs proporcional aos graus de salinidade dos seus habi-
tat.33 Logo, os polissacarídeos sulfatados podem estar envolvidos 
nas interações/adesões célula-célula e célula-matriz. Assim, para 
manter a coesão das células, nos tecidos expostos ao ambiente com 
alta pressão osmótica, são necessárias concentrações mais ele-
vadas de GAGs.33

Atividade anticoagulante dos polissacarídeos sulfatados de 
moluscos

Os GAGs desempenham importantes funções biológicas nos 
invertebrados, além de possuírem potentes efeitos farmacológicos 
quando testados em sistemas de vertebrados. Por exemplo: a hepa-
rina, um composto originalmente descoberto em vertebrados, mas 
também presente em invertebrados, é o polissacarídeo mais ampla-
mente empregado na prevenção e tratamento das doenças trombo-
-embólicas. Atualmente, depois da insulina, a heparina é o fármaco 
mais utilizado pela medicina.1

A heparina é o polissacarídeo natural mais eletronegativo 
já descrito, devido ao seu alto teor de grupos sulfatos. Sua mo-
lécula apresenta uma potente atividade anticoagulante, uma vez 
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que amplifica a ação dos cofatores plasmáticos antitrombina e co-
fator II da heparina, que são capazes de inibir as ações da trom-
bina, enzima que promove a coagulação, e do fator X ativado, 
proteína que acelera a formação da trombina. A interação ocorre, 
simultaneamente, com esses cofatores e com a trombina ou com 
o fator X ativado. Essa ação é mediada, principalmente, pelas 
cargas negativas da heparina e pelas regiões positivas dos inibi-
dores plasmáticos e da trombina.1 A formação desses complexos 
inibe a ação da trombina, interrompendo o processo de coagu-
lação do sangue. 

Entretanto, a heparina apresenta alguns efeitos adversos: a 
trombocitopenia; o efeito hemorrágico, dose-resposta extremamente 
variável entre os pacientes; e os riscos de contaminação com vírus 
e príons, provenientes de sua extração do intestino de porco e do 
pulmão bovino.1 Devido à alta incidência mundial de doenças car-
diovasculares, os glicocientistas estão procurando, em organismos 
marinhos, fontes de novas heparinas e outros polissacarídeos sulfa-
tados com ações anticoagulante e antitrombótica.34,36,38,39

O bivalve A. brasiliana contém uma heparina com expressiva 
ação anticoagulante.34 A massa molar desse GAG é de 27-43 kDa, 
cerca de duas vezes maior do que o da heparina de mamíferos (~15 
kDa). A heparina desse molusco possui uma maior proporção de 
unidades de glucosamina N -sulfatadas e de resíduos de ácido he-
xurônico dissulfatados.34 Ademais, exibe uma maior afinidade pe-
los inibidores plasmáticos do que aquela observada nas heparinas 
de mamíferos.35

    
POLISSACARÍDEOS DE ARTRÓPODOS (CRUSTÁCEOS): 
HEPARINOIDES E AÇÃO ANTICOAGULANTE

Os crustáceos são os maiores representantes dos artrópo-
dos encontrados no ambiente marinho. Indubitavelmente, a qui-
tina é o polissacarídeo mais estudado nos organismos desse filo,37 
em contraste com as poucas descrições de polissacarídeos sulfa-
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tados. Os estudos disponíveis focam o isolamento de GAGs,11,19,38-

41 especialmente quanto a descrição de novas heparinas com ação 
anticoagulante.19,38,39

 As espécies de crustáceos Penaeus brasiliensis (camarão), 
Scyllarides brasiliensis (lagosta) e Callinectes sapidus (caranguejo) 
contêm heparam sulfato com predominância de resíduos de gluco-
samina N- e 6-dissulfatada ou N-acetilada. A lagosta apresenta ma-
joritariamente resíduos de glucosamina N- e 6-dissulfatada e N-sul-
fatada.11 À semelhança dos moluscos, esses GAGs de crustáceos 
desempenham importante função na adesão celular e também nas 
mudanças de concentração relacionadas ao grau de salinidade dos 
rios e mangues.33

A espécie de camarão Artemia franciscana apresenta um 
heparinoide com proporções elevadas de glucosamina N-sulfatada 
e de ácido idurônico, tanto o não sulfatado como o 2-sulfatado e, 
consequentemente, concentrações relativas reduzidas de glicosa-
mina N-acetilada e de ácido D-glucurônico.38 Os heparinoides de 
A. franciscana38 e P. brasiliensis39 foram analisados quanto aos 
seus efeitos anticoagulantes. O heparinoide de A. franciscana 
apresenta uma atividade preponderante na inibição da trombina, 
via cofator II da heparina.38 A heparina de P. brasiliensis tem 
baixo peso molecular (8,5 kDa), sendo ativa via inibições tanto 
do fator Xa, pela antitrombina, como da trombina, pelo cofator II 
da heparina39. 

Além dos heparinoides predominantes nos crustáceos, en-
contramos outros GAGs, como o condroitim sulfato (Tabela 6.3).19 
Nessas espécies o condroitim sulfato apresenta variações estrutu-
rais quando comparado aos GAGs de vertebrados (Figura 6.1c), tais 
como: a alta percentagem de resíduos de ácido glucurônico sulfatado 
na posição 3 41  e a presença de fucose.42 O ácido hialurônico (Figura 
6.1e) e o ácido siálico são secretados, conjuntamente, no muco das 
glândulas do epitélio do esôfago da lagosta indiana Thenus orienta-
lis, visando manter o lúmen do seu esôfago lubrificado para a passa-
gem dos alimentos.42 
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Tabela 6.3 - Composição de GAGs nas espécies de crustáceos coletados no Brasil

Espécie Organismo (ordem da 
classe Malacostraca) 

Tipos de GAGs (%)a

HEP HS CS NI

B a t h y n o m u s 
giganteus Isópoda (Isopodo) 5 75 15 5

Waldeckia obese Anfípoda (Amphipoda) - 70 - 30

Sergestes sp. Camarão (Decapoda) - 70 20 5

Ucides cordatus Caranguejo (Decapoda) 45 30 20 5

Chaceon fenneri Caranguejo (Decapoda) 20 45 20 15

aHEP- heparina; HS- heparam sulfato; CS- condroitim sulfato; NI- não 
identificado.

Fonte: Elaborada pelos autores.

POLISSACARÍDEOS DE EQUINODERMAS

Dentre os invertebrados marinhos, o filo Echinodermata é 
aquele que apresenta a maior variabilidade de polissacarídeos sul-
fatados.3-6,19,43-47 Esses compostos estão implicados na regulação 
de eventos biológicos fundamentais e também apresentam efeitos 
farmacológicos peculiares, quando testados em sistemas de verte-



POLISSACARÍDEOS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA 209

brados.1,36,48,49 São exemplos típicos de polissacarídeos sulfatados 
de equinodermas: o condroitim sulfato fucosilado, do pepino-do-
-mar Ludwigothuria grisea;43,44 o dermatam sulfato de alta massa 
molar (>100 kDa), rico em unidades de galactosamina 4,6-O-dis-
sulfatada, do ouriço-do-mar Strongylocentrotus purpuratus;45 e o 
heparam sulfato e a heparina presentes no ouriço-do-mar Mellita 
quinquisperforata.19

Nossa tarefa, descompromissada com uma descrição exaustiva 
dos compostos, é a de concentrar o estudo nos aspectos fundamen-
tais dos polissacarídeos sulfatados de equinodermas. Primeiramente, 
focalizando a importância reguladora da espécie-especificidade da 
fertilização e, em seguida, a descrição dos efeitos desses polissaca-
rídeos sulfatados e alguns sistemas de vertebrados, com ênfase nas 
ações anticoagulantes.

Os polissacarídeos sulfatados regulam a fertilização em 
ouriços-do-mar

A primeira evidência sugerindo a presença de fucanas 
sulfatadas nos ouriços-do-mar foi publicada há aproximada-
mente 60 anos,50 sem qualquer menção de um estudo estrutu-
ral desses carboidratos. Assim, em 1994, iniciamos, em nosso 
laboratório, um estudo direcionado para a análise dos polis-
sacarídeos do gel que envolve os óvulos desses invertebrados 
(Tabela 6.4). Os compostos encontrados foram fucanas sulfata-
das e galactanas sulfatadas presentes em diferentes espécies de 
ouriços-do-mar.1,3-6,45,47

Surpreendentemente, observamos que os polissacarídeos sul-
fatados desses invertebrados têm uma estrutura simples e regular, 
composta de cadeias lineares de α-L-fucose3-6,46,47  ou α-L-galactose4  
e com unidades repetitivas bem definidas. O padrão específico de 
sulfatação e a posição da ligação glicosídica variam entre as fucanas 
sulfatadas e galactanas sulfatadas das diferentes espécies estuda-
das48  (Tabela 6.4).
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Tabela 6.4 – Unidades repetitivas das fucanas e galactanas sulfatadas das espécies 
de equinodermas

Espécie (classe) Estruturaa Occorrência Ref.

Ludwigothuria 
grisea 
(Holothurioidea) 

[→3)-α-L-Fucp2,4(SO4) - (1→3)-α-L-
Fucp-(1→3)-α-L-Fucp2(SO4)-(1→3)-α-L-
Fucp2(SO4)-(1→]n

Brasil [47]

Strongylocentrotus 
purpuratus II 
(Echinoidea)

[→3)-α-L-Fucp2,4(SO4) - (1→3)-α-L-
Fucp4(SO4)-(1→3)-α-L-Fucp4(SO4)-(1→]n

USA [3]

Strongylocentrotus 
purpuratus I 
(Echinoidea)

80% [→3)-α-L-Fucp2,4(SO4)-(1→]n and 
20% [→3)-α-L-Fucp2(SO4)-(1→]n 

USA [3]

Strongylocentrotus 
franciscanus 
(Echinoidea)

[3)-α-L-Fucp2(SO4)-(1→] n USA [6]

Strongylocentrotus 
droebachiensis 
(Echinoidea)

[→4)-α-L-Fucp2(SO4)-(1→] n
U S A , 
Noruega [5]

Strongylocentrotus 
pallidus 
(Echinoidea)

[ → 3 ) - α - L - F u c p 2 ( S O 4) - ( 1 → 3 ) - α - L -
Fucp2(SO4)-(1→3)-α-L-Fucp-(1→3)-α-L-
Fucp-(1→]n

U S A , 
Noruega [5]

Lytechinus 
variegates 
(Echinoidea)

[ → 3 ) - α - L - F u c p 2 ( S O 4) - ( 1 → 3 ) - α - L -
Fucp2(SO4)-(1→3)-α-L-Fucp4(SO4)-(1→3)-
α-L-Fucp2,4(SO4)-(1→]n

Brasil [47]

Arbacia lixula 
(Echinoidea)

[ → 4 ) - α - L - F u c p 2 ( S O 4) - ( 1 → 4 ) - α - L -
Fucp2(SO4)-(1→4)-α-L-Fucp-(1→4)-α-L-
Fucp-(1→]n

Brasil [4]

Echinometra 
lucunter 
(Echinoidea)

[→3)-α-L-Galp2(SO4)-(1→] n Brasil [4]

Glyptosidaris 
crenularis 
(Echinoidea)

[ → 3 ) - β - D - G a l p 2 ( S O 4) - ( 1 → 3 ) - β - D -
Galp-(1→]n

Japão [51]

Fonte: Elaborada pelos autores

 

A fucana sulfatada com estrutura mais simples, identificada 
no ouriço-do-mar S. franciscanus, é composta de unidades de fu-
cose 2-sulfatada, unidas por ligação α(1→3). Outras espécies de 
ouriços-do-mar contêm fucanas sulfatadas compostas de oligossa-
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carídeos repetitivos, que variam entre as várias espécies, conforme 
as posições da ligação glicosídica (posições 1→3 ou 1→4) e as po-
sições 2 e 4 da sulfatação (Tabela 6.4).3-6,46,47 Essa inusitada regula-
ridade estrutural contrasta com a estrutura complexa e heterogênea 
apresentada pelas fucanas sulfatadas das algas marinhas.52,53 

 A presença desses polissacarídeos no gel que envolve os óvu-
los dos ouriços-do-mar indicou-nos um provável envolvimento no 
processo de fertilização desses invertebrados. De fato, observamos 
que as fucanas e as galactanas sulfatadas são indutoras espécie-es-
pecíficas da reação acrossômica nos ouriços-do-mar.4-6,8,9 A reação 
acrossômica é essencial para a fertilização e envolve uma gama de 
eventos, que ocorrem no interior dos espermatozoides, culminando 
com a polimerização da actina e a exposição da proteína bindina, no 
topo do processo acrossomal.1

O espermatozoide dos ouriços-do-mar, tão somente após esse 
processo, pode se ligar ao óvulo por meio dos receptores de bindina 
e, então, as membranas dos gametas se fundem, finalizando o pro-
cesso de fertilização.8 

A espécie-especificidade durante a fertilização dos ouriços-
-do-mar decorre de dois mecanismos básicos. Um deles é o me-
canismo clássico da bindina, que depende da interação específica 
entre a bindina, exposta na superfície do espermatozoide pela rea-
ção acrossômica, e seu receptor na superfície do óvulo. O segundo, 
descrito recentemente em nosso laboratório, depende da indução da 
reação acrossômica, no espermatozoide da espécie, pelas fucanas ou 
galactanas sulfatas do gel que envolve os óvulos do invertebrado.8 

A importância desses dois mecanismos varia de acordo com 
a espécie considerada. Por exemplo, a diferenciação S. droebachie-
nsis versus S. pallidus depende, exclusivamente, do mecanismo de-
pendente das fucanas sulfatadas.8 Uma vez ultrapassada a barreira 
da indução, da reação acrossômica, os espermatozoides das duas 
espécies fertilizam, de maneira indistinta, tanto os óvulos homólo-
gos como os heterólogos. Em contraste, a diferenciação S. purpu-
ratus versus S. droebachiensis (ou S. pallidus) depende unicamente 
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do mecanismo da bindina; mesmo ultrapassada a etapa da reação 
acrossômica, não há fertilização cruzada entre essas espécies.8

 Os resultados, acima descritos, indicam que pequenas mu-
danças estruturais nos polissacarídeos sulfatados, encontrados no 
gel externo dos óvulos dos ouriços-do-mar, modulam o reconhe-
cimento espermatozoide-óvulo e a espécie-especificidade, que leva 
à exocitose do acrossoma. Portanto, os polissacarídeos sulfatados 
também têm efeitos na fertilização, além das suas ações amplamente 
conhecidas sobre os fatores de crescimento, os de coagulação, as 
ligações de selectinas etc. O dado de maior relevância é que a dife-
renciação dessas moléculas pode atuar no processo de especiação 
dos ouriços-do-mar.54

Estrutura versus atividade anticoagulante de fucanas e galacta-
nas sulfatadas

As fucanas e as galactanas sulfatadas obtidas de algas mari-
nhas são substâncias amplamente estudadas como anticoagulantes e 
antitrombóticos.48,52,53 Todavia, a complexidade e a heterogeneidade 
estruturais desses polissacarídeos dificultam o estabelecimento de 
correlações entre estruturas e ações biológicas.52 Paradoxalmente, 
as fucanas e as galactanas sulfatadas, identificadas nos ouriços-do-
-mar, nos permitiram identificar os requisitos estruturais necessá-
rios para o desempenho da ação anticoagulante, embora o seu papel 
fisiológico, nesses invertebrados, conforme o item anterior, se revele 
distinto de sua ação na coagulação em vertebrados.1,36,48,52

Um exemplo desse tipo de estudo é da observação de que uma 
galactana 2-sulfatada, com ligações glicosídicas do tipo α(1→3), 
obtida do ouriço-do-mar E. lucunter (Tabela 6.4), possui uma ex-
pressiva atividade anticoagulante.55 Entretanto, uma fucana sulfa-
tada obtida do ouriço-do-mar S. franciscanus, com o mesmo sítio de 
sulfatação e o mesmo tipo de ligação glicosídica (Tabela 6.4), possui 
atividade anticoagulante muito baixa. Esses resultados indicam que 
o tipo de monossacarídeo constituinte do polímero, certamente in-



POLISSACARÍDEOS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA 213

fluencia na sua ação biológica: a galactose favorece a ação anticoa-
gulante em comparação com a fucose.

A extensão dessas análises de polissacarídeos, para a biblio-
teca de fucanas e galactanas sulfatadas disponíveis em nosso labo-
ratório, permitiu-nos algumas conclusões sobre a correlação entre 
estrutura e atividade anticoagulante em vertebrados.36,48 Primeiro, 
a natureza do açúcar constituinte do polímero modifica a ação an-
ticoagulante.55 Segundo, a ocorrência de unidades 2,4-disulfatadas, 
em fucanas unidas por ligações α(1→3), favorece a ação anticoa-
gulante.56 E, finalmente, o sítio de sulfatação também é importante 
para a interação do polissacarídeo com os cofatores da coagulação: 
a sulfatação na posição 4 favorece a interação com o cofator II da 
heparina, enquanto a sulfatação na posição 2 é deletéria para a ação 
biológica na coagulação de vertebrados.56

Esses exemplos indicam a importância da utilização desses 
polissacarídeos sulfatados de invertebrados marinhos para o desen-
volvimento racional de drogas com ação em processos patológicos 
que afetem humanos.1,48,52

Um condroitim sulfato fucosilado em pepinos-do-mar

A parede do corpo do pepino-do-mar L. grisea, e também de 
outras espécies, contém um polissacarídeo sulfatado com estrutura 
única, constituída por uma cadeia central semelhante à dos condroi-
tim sulfato de vertebrados: unidades alternadas de β-D-ácido glu-
curônico e N-acetil-β-D-galactosamina, mas com ramificações de 
fucose sulfatada ligadas ao carbono 3 dos resíduos de β-D-ácido 
glucurônico.43,44 Donde esse composto foi denominado como con-
droitim sulfato fucosilado.

O condroitim sulfato fucosilado ocorre na forma de proteo-
glicano, como um componente da matriz extracelular peculiar dos 
tecidos de revestimento do corpo do pepino-do-mar.56 Esse polímero 
apresenta potentes ações biológicas quando testado em sistemas de 
vertebrados. Por exemplo: a presença das ramificações de fucose 
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sulfatada é imprescindível para a alta atividade anticoagulante desse 
novo polissacarídedo,49 que envolve, principalmente, a inibição da 
trombina via cofator II da heparina.57

A ação biológica dos polissacarídeos sulfatados pode estar 
comprometida com a ligação às selectinas da superfície dos leucóci-
tos (L-selectina), das plaquetas (P-selectina) e das células endoteliais 
(P- e L-selectinas). Essas selectinas interagem com oligossacarídeos, 
principalmente sialil Lewis, durante o reconhecimento e rolamento 
de leucócitos para o sítio de infecção. O condroitim sulfato fucosi-
lado interage com as P- e L-selectinas, bloqueando suas interações 
com os ligantes específicos.58 Em decorrência desse mecanismo com 
as selectinas, o condroitim sulfato fucosilado também apresenta ati-
vidade anti-inflamatória e antimetastática.58

Dos polissacarídeos sulfatados de equinodermas, o condroi-
tim sulfato fucosilado é o mais promissor como droga alternativa à 
heparina de mamífero. Além de sua molécula ter alta atividade an-
ticoagulante,48,49,57 ela também apresenta efeito na modulação da an-
giogênese, pela interação com o fator-2 de crescimento de fibroblas-
tos (FGF-2), controlando a formação de novos vasos.59 O condroitim 
sulfato fucosilado tem efeito anticoagulante e antitrombótico, após 
a administração oral em ratos, e com baixa ação hemorrágica – o 
efeito adverso comum em pacientes heparinizados.60

A possibilidade de prevenção das tromboses venoso e arterial61 
pela administração oral desse polissacarídeo, sem efeitos colaterais 
de sangramento,60 associado ao seu efeito antiangiogênico,59 destaca o 
condroitim sulfato fucosilado de L. grisea como uma droga promis-
sora, profilática e terapêutica das patologias do sistema cardiovascular.

POLISSACARÍDEOS SULFATADOS EM TUNICATOS

Os tunicatos (Tunicata, Urochordata) são invertebrados carac-
terizados pela presença de uma túnica, que desempenha função de 
revestimento e suporte desses animais. Alguns livros-texto de bio-
logia, erroneamente, ainda descrevem os tunicatos como os únicos 
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animais que contêm celulose na sua túnica. Hoje, sabemos que esse 
composto, inicialmente tomado como celulose, é um polissacarídeo 
sulfatado. A túnica é formada por um tecido rico em polissacarídeo 
sulfatado, constituído por unidades de L-galactose 3-sulfatadas e 
unidas por ligações glicosídicas (1→4).62 

Esse relato é a primeira descrição de um polissacarídeo cons-
tituído exclusivamente de galactose na forma do seu L-enantiômero; 
a maioria dos glicoconjugados contém, exclusivamente, o enantiô-
mero D da galactose.62 Essa L-galactana sulfatada ocorre em todas 
as espécies de ascídias, porém com algumas diferenças estruturais. 
Por exemplo: Herdmania monus contém um L-galactana sulfatada 
linear; enquanto as espécies Styela plicata e Ciona intestinalis pos-
suem polissacarídeo altamente ramificado, com resíduos de L-ga-
lactose ou D-glucose não sulfatada nos terminais não redutores.63,64 
A alta concentração dessa L-galactana sulfatada indica que esse 
polissacarídeo tem uma função estrutural na túnica, analogamente 
àquela dos proteoglicanos nos tecidos conjuntivos de vertebrados.

A larva das ascídias contém um polissacarídeo sulfatado, 
complexo, constituído por resíduos de D-glucose, L-fucose e L-ga-
lactose.65 Contudo, no animal adulto, há expressão apenas de L-ga-
lactanas. Esses dados refletem mudanças no metabolismo de car-
boidratos durante os estágios de morfogênese desses tunicatos.65 
Por carência de estudos, até o momento, nenhuma função biológica 
foi atribuída às galactoglucanas sulfatadas encontradas no plasma 
de S. plycata.73

As vísceras das ascídias possuem uma variedade de GAGs 
com uma estrutura polissacarídica semelhante àquela dos GAGs de 
vertebrados, mas com um padrão distinto de sulfatação. Os GAGs 
mais abundantes são o dermatam sulfato (Figura 6.1d) e os análogos 
da heparina (tipo heparam sulfato). O dematam sulfato isolado do 
corpo das ascídias possui uma estrutura repetitiva de [→4)-α-L-I-
duA-(1→3)-β-D-GalNAc-(1→]n, à semelhança do GAG encontrado 
em vertebrados, mas com diferentes padrões de sulfatação.66 Todas 
as espécies possuem um alto grau de 2-sulfatação nos resíduos de 
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α-L-ácido idurônico, mas com padrões diferentes de sulfatação nos 
resíduos de N-acetil-β-D-galactosamina: Styela plicata e Halocyn-
thia pyriformis possuem unidades 4-O-sulfatadas, enquanto que 
Ascidian nigra possui unidades 6-O-sulfatada.66 O dermatam sul-
fato da A. nigra possui uma baixa ação anticoagulante, indicando 
que as unidades de N-acetil-β-D-galactosamina 4-sulfatadas são 
imprescindíveis para esse efeito. Os dermatam sulfatos das outras 
duas espécies, sulfatados na posição 4 da N-acetil-β-D-galactosa-
mina, possuem atividade anticoagulante intensa via potencialização 
da inibição da trombina pelo cofator II da heparina.66

A unidade repetitiva [→4)-α-L-IduA-2(SO4)-(1→3)-β-D-Gal-
NAc-6(SO4)-(1→]n do dermatam sulfato de A. nigra  serviu como 
um importante modelo para a construção de um anticorpo especí-
fico (2A12), utilizado no estudo da neurogênese em camundongos.67 
A estrutura presente na A. nigra é encontrada também no derma-
tam sulfato dos neurônios do hipocampo e do cerebelo do camun-
dongo, até o sétimo dia após seu nascimento,67 regulando as etapas 
da neurogênese. 

 Um heparam sulfato altamente sulfatado foi encontrado na 
espécie S. plicata.68 Esse GAG possui como composição: (1) UA-2(-
SO4)-(1→4)-Glc-N,6(SO4), 53%; (2) UA-2(SO4)-(1→4)-Glc-N(SO4), 
22%; (3) UA-(1→4)-GlcNAc-6(SO4), 14%; e (4) UA-(1→4)-Glc-
-N(SO4), 11%70 . Esse heparam sulfato tem uma ação anticoagulante 
menos potente do que a da heparina de mamífero,69 porém com uma 
notável ação antitrombótica in vivo e sem efeitos hemorrágicos.70 
Recentemente, também foi relatada a ocorrência de heparina em cé-
lulas similares à basófilos em S. plicata.71

COMENTÁRIOS FINAIS

O estudo dos polissacarídeos sulfatados de invertebrados não 
apenas revelou novos tipos de estruturas, mas também demonstrou 
que esses compostos estão envolvidos na regulação de eventos bio-
lógicos fundamentais para a preservação dos invertebrados. Esses 
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novos compostos também foram utilizados para testar correlações 
entre a estrutura e a função dos polissacarídeos em sistemas de 
vertebrados. Tal iniciativa abriu novos rumos para a pesquisa e o 
desenvolvimento racional de novos fármacos para a prevenção e o 
tratamento de doenças cardiovasculares. Ademais, essa transversa-
lidade em pesquisa, demonstra o esforço e a competência dos glico-
cientistas brasileiros na caracterização de polissacarídeos sulfatados 
com efeito terapêutico em seres humanos.

 
BIBLIOGRAFIA

1. POMIN, V. H.; MOURÃO, P. A. S. Carboidratos: de adoçantes a 
medicamentos. Ciência Hoje, v. 39, p. 24-31, 2006.

2. NELSON, D.; COX, M. M. Principles of Biochemistry. 3.  ed. 
New York: LEHNINGER, 2004.

3. ALVES, A. P. et al. Females of the sea urchin Strongylocentrotus 
purpuratus differ in the structures of their egg jelly sulfated fu-
cans. Glycobiology, v. 8, p. 939-46, 1998.   

4. ALVES, A. P. et al. Sulfated polysaccharides from the egg jelly 
layer are species-specific inducers of acrosomal reaction in 
sperms of sea urchins. The Journal of Biological Chemistry, v. 
272, p. 6965-71, 1997.

5. VILELA-SILVA, A. C. et al. Sulfated fucans from the egg jel-
lies of the closely related sea urchins Strongylocentrotus droeba-
chiensis and Strongylocentrotus pallidus ensure species-specific 
fertilization, v. 277, p. 379-87, 2002.

6. VILELA-SILVA, A. C. et al. Structure of the sulfated α-L-fucan 
from the egg jelly coat of the sea urchin Strongylocentrotus fran-
ciscanus: patterns of preferential 2-O- and 4-O-sulfation deter-
mine sperm cell recognition Glycobiology, v. 9, p. 927-933, 1999.

7. JAYANTHA GUNARATNE, H. M. M. et al. Biochemical char-
acterization of inner sugar chains of acrosome reaction-induc-



Estudos da Pós-Graduação218

ing substance in jelly coat of starfish eggs. Glycobiology, v. 13, 
p. 567-580, 2003.

8. MOURÃO, P. A. S. A carbohydrate-based mechanism of species 
recognition in sea urchin fertilization. Brazilian Journal of Med-
ical and Biological Research, v. 40, p. 5-17, 2007.

9. HIROHASHI, N. Structural requirements for species-specific 
induction of the sperm acrosome reaction by sea urchin egg sul-
fated fucan. Biochemical and Biophysical Research Communica-
tions, v. 298, p. 403- 407, 2002.

10. ZIERER, M. S.; MOURÃO, P. A. S. A wide diversity of sulfated 
polysaccharides are synthesized by different species of marine 
sponges. Carbohydrate Research, v. 328, p. 209-216, 2000.

11. CÁSSARO, C. M. F.; DIETRICH, C. P. Distribution of sulfated 
mucopolysaccharides in invertebrates. Journal of Biological 
Chemistry, v. 252, p. 2254-2256, 1977.

12. ZILBERBERG, C.; SOLÉ-CAVA, A. M.; KLAUTAU, M. The 
extent of asexual reproduction in sponges of the genus Chon-
drilla (Demospongiae: Chondrosida) from the Caribbean and the 
Brazilian coasts. J Exp Mar Biol Ecol., v. 336, p. 221-220, 2006.

13. POPESCU, O. et al. Quantitative and qualitative approach of 
glycan-glycan interactions in marine sponges. Biochimie, v. 85, 
p. 181-188, 2003.

14. GUERARDEL, Y. et al. Molecular fingerprinting of carbohy-
drate structure phenotypes of three porifera proteoglycan-like 
glyconectins. Journal of Biological Chemistry, v. 279, p. 
15591-15603, 2004.

15. MISEVIC, G. M.; BURGER, M. M. The species-specific 
cell-binding site of the aggregation factor from the sponge Mi-
crociona prolifera is a highly repetitive novel glycan contain-
ing glucuronic acid, fucose, and mannose. Journal of Biological 
Chemistry, v. 265, p.  20511-20584, 1990.



POLISSACARÍDEOS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA 219

16. CIMINO, P. et al. Isolation and NMR characterization of rosace-
lose, a novel sulfated polysaccharide from the sponge Mixylla 
rosacea. Carbohydrate Research, v. 334, p. 39-47, 2001.

17. EHRLICH, H. et al. First evidence of chitin as a component of 
the skeletal fibers of marine sponges. Part I. Verongidae (Dem-
ospongia: Porifera). Journal of Experimental Zoology, v. 308, 
p. 347-356, 2007.

18. EHRLICH, H. et al. First evidence of the presence of chitin in 
skeletons of marine sponges. Part II. Glass sponges (Hexac-
tinellida: Porifera). Journal of Experimental Zoology, v. 308, 
p. 373-383, 2007.

19. MEDEIROS, G. F. et al. Distribution of sulfated glycosamino-
glycans in the animal kingdom: widespread occurrence of hep-
arin-like compounds in invertebrates. Biochimica et Bioshysica 
Acta, v. 1475, p. 287-294, 2000.

20. KATZMAN, R. L.; KANG, A. H. The presence of fucose, man-
nose, and glucosamine-containing heteropolysaccharide in col-
lagen from the sea anemone Metridium dianthus. The Journal of 
Biological Chemistry, v. 247, p. 5486-5489, 1972.

21. KUMAR, H.; LAKSHMI, V. Two New Glycosides from the Soft 
Coral Sinularia firma. Chemical & Pharmaceutical Bulletin, v. 
54, p. 1650-1652, 2006.

22. GOLDBERG, W. M. Acid polysaccharides in the skeletal ma-
trix and calicoblastic epithelium of the stony coral Mycetophyllia 
reesi Tissue & Cell, v. 33, p. 376-387, 2001.

23. VOLPI, N. Adsorption of glycosaminoglycans onto coral- a new 
possible implant biomaterials for regeneration therapy. Biomate-
rials, v. 20, 1359-1363, 1999.

24. WOOD-CHARLSON, E. M. et al. Lectin/glycan interactions 
play a role in recognition in a coral/dinoflagellate symbiosis. 
Cellular Microbiology, v. 8, p. 1985-1993, 2006.



Estudos da Pós-Graduação220

25. IACOMINI, M. et al. Structural studies on snail galactans from 
the genus Biomphalaria. Agricultural and Biological Chemistry, 
v. 45, p. 1373-1380, 1981.

26. NADER, H. B. et al. Biosynthesis of an acidic galactan and sul-
fated glycosaminoglycans during embryonic development of 
the mollusc Pomacea sp. Biochimica et Biophysica Acta, v. 840, 
p. 187-192, 1985.

27. JERONIMO, S. M. B.; DIETRICH, C. P.; NADER, B. H. Struc-
ture of sulfated glycosaminoglycans synthesized during onto-
geny of the mollusc Pomacea sp. Comparative Biochemistry and 
Physiology, v. 93B, p. 899-903, 1989.

28. DIETRICH, C. P. Characteristic distribution of heparin sulfates 
and chondroitin sulfates in tissues and organs of the Ampulari-
dae Pomacea sp. Comparative Biochemistry and Physiology, v. 
76B, p. 695-698, 1983.

29. FERREIRA, T. M. P. C. et al. Structure of heparan sulfate from 
the fresh water mollusc Anomantidae sp.: sequencing of this di-
saccharides units. International Journal of Biochemistry, v. 25, p. 
1219-1225, 1993.

30. NADER, H. B. Isolation and structural studies of heparan sulfa-
tes and chondroitin sulfates from three species of molluscs. Jour-
nal of Biological Chemistry, v. 259, p. 1431-1435, 1984.

31. NADER, H. B. et al. Heparan sulfates and heparins: similar com-
pounds performing the same functions in vertebrates and inver-
tebrates? Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 
v. 32, p. 529-238, 1999.

32. VIEIRA, T. C. et al. Acharan sulfate, the new glycosaminogly-
can from Achatina fulica Bowdich. Structural heterogeneity, 
metabolic labeling and localization in the body, mucus and the 
organic shell matrix. European Journal of Biochemistry, v. 271, 
p. 845-854, 1822.



POLISSACARÍDEOS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA 221

33. NADER, H. B. et al. A correlation between the sulfated glyco-
saminoglycan concentration and degree of salinity of the “habi-
tat” in fifteen species of the classes crustacean, pelecypoda and 
gastropoda. Comparative Biochemistry and Physiology, v. 76B, 
p. 433-436, 1983.

34. DIETRICH, C. P. et al. Isolation and characterization of a hepa-
rin with high anticoagulant activity from Anomalocardia brasil-
iana” Biochimica et Biophysica Acta, v. 843, p. 1-7, 1985.

35. PAIVA, J. F. et al. A comparative study on the mechanism of 
anticoagulant action of mollusk and mammalian heparins. Com-
parative Biochemistry and Physiology, v. 111A, p. 495-499, 1995.

36. MOURÃO, P. A.; PEREIRA, M. S. “Searching for alternatives 
to heparin - sulfated fucans from marine invertebrates” Trends in 
Cardiovascular Medicine, v. 9, p. 225-232, 1999.

37. KURITA, K. Chitin and chitosan: functional biopolymers from 
marine crustaceans. Marine Biotechnology, v. 8, p. 203-226, 2006.

38. CHAVANTE, S. F. et al. A novel heparan sulphate with high de-
gree of N- sulphation and high heparin cofactor-II activity from 
the brine shrimp Artemia franciscana International Journal of 
Biological Macromolecules, v. 27, p. 49-57, 2000.

39. DIETRICH, C. P. et al. Structural features and anticoagulant ac-
tivities of a novel natural low molecular weight heparin from the 
shrimp Penaeus brasiliensis Biochimica et Biophysica. Acta, v. 
1428, p. 273-283, 1999.

40. SUGAHARA, K. et al. Novel sulfated oligosaccharides con-
taining 3-O-sulfated glucuronic acid from king crab cartilage 
chondroitin sulfate K. Journal of Biological Chemistry, v. 271, p. 
26745-26754, 1996.

41. KITAGAWA, H. et al. A novel pentasaccharide sequence Gl-
cA(3-sulfate)(β1-3)GalNAc(4-sulfate)(β1-4)(Fucα1-3)GlcA(β1-3) 
GalNAc(4-sulfate) in the oligosaccha-rides isolated from king 



Estudos da Pós-Graduação222

crab cartilage chondroitin sulfate K and its differential suscepti-
bility to chondroitinases and hyaluronidase Biochemistry, v. 36, 
p. 3998-4008, 1997.

42. SHYAMASUNDARI, K.; Hanumantha Rao, K. 1978. “Studies 
on the Indian sand lobster Thenus orientalis (Lund): mucopoly-
saccharides of the tegumental glands Folia Histochemica Cyto-
chemica (Krakow), v. 16, p. 247-254, 1978.

43. VIEIRA, R. P.; MOURÃO, P. A. S. Occurrence of a unique fu-
cose-branched chondroitin sulfate in the body wall of a sea cucum-
ber. Journal of Biological Chemistry, v. 263, p. 18176-83, 1988.

44. VIEIRA, R. P.; MULLOY, B.; MOURÃO, P. A. S. Structure of 
a fucose-branched chondroitin sulfate from sea cucumber. Evi-
dence for the presence of 3-O-sulfo-O-D-glucuronosyl residues. 
Journal of Biological Chemistry, v. 266, p. 13530-13536, 1991.

45. SILVA, A. C. V. et al. Embryos of sea urchin Strongylocentro-
tus purpuratus synthetize a dermatam sulfate enriched 4-O- 
and 6-O-disulfated galactosamine untis Glycobiology, v. 11, 
p. 433-40, 2001.

46. RIBEIRO, A. C. et al. A sulfated α-L-fucan from sea cucumber 
Carbohydrate Research, v. 255, p. 225-240, 1994.

47. MULLOY, B. et al. Sulfated fucans from echinoderms have a 
regular tetrasaccharide repeating unit defined by specific pat-
terns of sulfation at the 0-2 and 0-4 positions. Journal of Biolog-
ical Chemistry, v. 269, p. 22113-22123, 1994.

48. MOURÃO, P. A. Use of sulfated fucans as anticoagulant and an-
tithrombotic agents: future perspectives. Current Pharmaceuti-
cal Design, v. 10, p. 967-981, 2004.

49. Mourão, P. A. et al. Structure and anticoagulant activity of a 
fucosylated chondroitin sulfate from echinoderm. Sulfated fu-
cose branches on the polysaccharide account for its high anti-



POLISSACARÍDEOS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA 223

coagulant action. Journal of Biological Chemistry, v. 27, p. 
23973-23984, 1996.

50. VASSEUR, E. A spectrophotometric study on the orcinol re-
action with carbohydrates. Acta Chemica Scandinavica, v. 2, 
p. 693-701, 1948.

51. CASTRO, M. O. et al. A unique 2-sulfated {beta}-galactan from 
the egg jelly of the sea urchin Glyptocidaris crenularis: conforma-
tional flexibility versus induction of the sperm acrosome reaction. 
Journal of Biological Chemistry, v. 284, p. 18790-18800, 2009.

52. PEREIRA, M. S.; MULLOY, B.; MOURÃO, P. A. Structure and 
Anticoagulant Activity of Sulfated Fucans. Comparison between 
the regular, repetitive, and linear fucans from echinoderms with 
the more heterogeneous and branched polymers from brown al-
gae. Journal of Biological Chemistry, v. 274, p. 7656-7667, 1999.

53. BERTEAU, O.; MULLOY, B. Sulfated fucans, fresh perspec-
tives: structures, functions, and biological properties of sulfated 
fucans and an overview of enzymes active toward this class of 
polysaccharide. Glycobiology, v. 13, p. 29-40, 2003.

54. BIERMANN, C. H. Carbohydrate-based species recognition in 
sea urchin fertilization: another avenue for speciation? Evolution 
& Development, v. 6, p. 353-361, 2004.

55. PEREIRA, M. S. A 2-sulfated, 3-linked α-L-galactan is an an-
ticoagulant polysaccharide. Carbohydrate Research, v. 337, p. 
2231-2238, 2002.

56. PEREIRA, M. S.; MELO, F. R.; MOURÃO, P. A. S. Is there 
a correlation between structure and anticoagulant action of 
sulfated galactans and sulfated fucans? Glycobiology, v. 12, 
p. 573-580, 2002.

57. MOURÃO, P. A. et al. Inactivation of thrombin by a fucosylated 
chondroitin sulfate from echinoderm. Thrombosis Research, v. 
102, p. 167-176, 2001.



Estudos da Pós-Graduação224

58. BORSIG, L. Selectin blocking activity of a fucosylated chon-
droitin sulfate glycosaminoglycan from sea cucumber. Effect on 
tumor metastasis and neutrophil recruitment. The Journal of Bi-
ological Chemistry, v. 282, p. 14984-14991, 2007.

59. TAPON-BRETAUDIÈRE, J. et al. A fucosylated chondroitin 
sulfate from echinoderm modulates in vitro fibroblast growth 
factor 2-dependent angiogenesis. Molecular Cancer Research, v. 
1, p. 96-102, 2002.

60. FONSECA, R. J. C.; MOURÃO, P. A. S. Fucosylated chondroitin 
sulfate as a new oral antithrombotic agent. Thrombosis and Hae-
mostasis, v. 6, p. 822-829, 2006.

61. ZANCAN, P.; MOURÃO, P. A. S. Venous and arterial throm-
bosis in rat models: dissociation of the antithrombotic effects of 
glycosaminoglycans. Blood Coagulation & Fibrinolysis, v. 15, 
p. 45-54, 2004.

62. MOURÃO, P. A. S. PERLIN, A. S. Structural features of sulfated 
glycans from the tunic of Styela plicata (Chordata-Tunicata). A 
unique occurrence of L-galactose in sulfated polysaccharides. 
European Journal of Biochemistry, v. 166, p. 431-436, 1987.

63. SANTOS, J. A.; MULLOY, B.; MOURÃO, P. A. S. Struc-
tural diversity among sulfated alpha-L-galactans from ascid-
ians (tunicates). Studies on the species Ciona intestinalis and 
Herdmania monus. European Journal of Biochemistry, v. 204, 
p. 669-677, 1992.

64. PAVÃO, M. S. G. et al. Structural heterogeneity among unique sul-
fated L-galactans from different species of ascidians (Tunicates). 
The Journal of Biological Chemistry, v. 264, p. 9972-9979, 1989.

65. PAVÃO, M. S. G. et al. Comparison between the sulfated poly-
saccharides from larval and adult ascidians. Journal of Experi-
mental Zoology, v. 269, p. 89-94, 1994.



POLISSACARÍDEOS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA 225

66. PAVÃO, M. S .G. et al. Highly sulfated dermatan sulfates from 
ascidians. Structure versus anticoagulant activity of these gly-
cosaminoglycans. The Journal of Biological Chemistry, v. 273, 
p. 27848-27857, 1998.

67. BAO, X. et al. A functional dermatan sulfate epitope containing 
iduronate (2-O-sulfate)-1-3GalNAc(6-O-sulfate) disaccharide in 
the mouse brain. Demonstration using a novel monoclonal anti-
body raised against dermatan sulfate of ascidian Ascidia nigra. 
The Journal of Biological Chemistry, v. 280, p. 23184-23193, 2005.

68. CAVALCANTE, M. C. M.; MOURÃO, P. A. S.; PAVÃO, M. S. 
G. Isolation and characterization of a highly sulfated heparan 
sulfate from ascidian test cells. Biochimica et Biophysica Acta, v. 
1428, p. 77-87, 1999.

69. CAVALCANTE, M. C. M. et al. Occurrence of heparin in the 
invertebrate Styela plicata (Tunicata) is restricted to cell layers 
facing the outside environment. An ancient role in defense? The 
Journal of Biological Chemistry, v. 275, p. 36189-36196, 2000.

70. CARDILO-REIS, L. et al. In vivo antithrombotic properties of a 
heparin from the oocyte test cells of the sea squirt Styela plicata 
(Chordata-Tunicata). Brazilian Journal of Medical and Biologi-
cal Research, v. 39, p. 1409-1415, 2006.

71. DE BARROS, C. M. et al. The hemolymph of the ascidian Styela 
plicata (Chordata-Tunicata) contains heparin inside basophil-
-like cells and a unique sulfated galactoglucan in the plasma. The 
Journal of Biological Chemistry, v. 282, p. 1615-1626, 2007.





POLISSACARÍDEOS DE LIQUENS

Marcello Iacomini
Thales Ricardo Cipriani

Lauro Mera de Souza
 Guilherme Lanzi Sassaki
 Philip Albert James Gorin

INTRODUÇÃO

Liquens constituem uma associação simbiótica entre uma 
alga e/ou uma cianobactéria (fotobionte) e um fungo (micobionte), 
com a formação de uma estrutura específica, denominada talo li-
quênico,1 morfologicamente diferente da estrutura da alga ou do 
fungo quando em vida livre. Os biontes liquênicos associados 
formam um talo íntegro, no qual o fotobionte está localizado ex-
tracelularmente à hifa fúngica.2 Devido à predominância do mi-
cobionte na associação simbiótica, os liquens são, muitas vezes, 
denominados fungos liquenizados.3 Embora em menor proporção, 
algas e/ou cianobactérias contribuem de maneira significativa 
para o desenvolvimento do liquen; as primeiras, pela produção 
de açúcares via fotossíntese, enquanto as últimas, pela produção 
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de aminoácidos a partir de dióxido de carbono e nitrogênio, em 
associação com água.4 Dessa forma, nesta simbiose, o micobionte 
fornece um ambiente adequado para o crescimento do fotobionte, 
enquanto este último produz substâncias necessárias para o de-
senvolvimento do micobionte.

Os principais constituintes químicos encontrados nos li-
quens são as chamadas substâncias liquênicas, os carotenoides e 
os carboidratos. As substâncias liquênicas, conhecidas também 
como ácidos liquênicos, são produtos do metabolismo secundá-
rio do micobionte. São substâncias liquênicas os ácidos alifáticos 
m- e p-depsídeos, depsidonas, ésteres benzílicos, dibenzofuranos, 
xantonas, antraquinonas, ácidos úsnicos, terpenos e derivados do 
ácido pulvínico.5 Devido à capacidade de reagirem com substân-
cias químicas específicas, produzindo reações coloridas, e a sua 
grande especificidade de ocorrência nos liquens, estas substâncias 
são utilizadas como marcadores quimiotaxonômicos.6 Os carote-
noides, pigmentos secundários que absorvem luz em comprimentos 
de onda diferentes da clorofila, também ocorrem regularmente em 
liquens e sua ocorrência é influenciada por fatores ambientais, prin-
cipalmente pela intensidade da luz ambiente.7 

Os carboidratos de liquens são divididos em carboidra-
tos de baixa e de alta massa molar. Entre os primeiros estão 
os polióis (glicerol, eritritol, ribitol, arabinitol, manitol, sorbi-
tol, galactitol etc), os monossacarídeos redutores (pentoses, me-
tilpentoses, hexoses e cetoses) e os oligossacarídeos (sacarose, 
trealose, gentiobiose, lactose e glicosídeos contendo um poliol 
como aglicona).8

Dentre os carboidratos de alta massa molar destacam-se os 
polissacarídeos, sendo mais frequente a presença de α e β-glucanas 
lineares ou com poucas substituições, além dos heteropolissacarí-
deos contendo cadeias principais constituídas por unidades de ma-
nose, frequentemente galactomananas e galactoglucomananas.8,9 
Por causa das suas grandes quantidades, frequentemente maiores 
do que a quantidade total de fotobionte presente no liquen, estes 
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polissacarídeos devem originar-se do micobionte.8 Outros polissa-
carídeos obtidos em menor quantidade, como as xilanas lineares10  
e até mesmo a amilose,11 aparentemente parecem ser provenien-
tes do fotobionte.

A análise estrutural fina dos polissacarídeos de diferentes fon-
tes, incluindo liquens, pode ser obtida utilizando uma combinação 
de métodos químicos (acetilação, metilação, hidrólise ácida, degra-
dação controlada de Smith), cromatográficos (HPLC, Gel permea-
ção, HPSEC-MALLS), espectrométricos (GC-MS, ESI-MS) e es-
pectroscópicos (RMN).

Este capítulo tem por objetivo apresentar os principais po-
lissacarídeos isolados de liquens, na sua maioria encontrados na 
flora brasileira, bem como mostrar possíveis aplicações desses 
polissacarídeos, tanto nas suas formas naturais quanto modifica-
das quimicamente.

HOMOPOLISSACARÍDEOS DE LIQUENS (GLUCANAS)

As glucanas são os principais polissacarídeos encontrados em 
liquens. A maioria delas apresenta uma estrutura linear com liga-
ções glicosídicas em configuração α ou β8 . De acordo com o tipo de 
ligação e a sua proporção molar na molécula, as glucanas de liquens 
podem ser classificadas em liquenanas, isoliquenanas, pustulanas, 
nigeranas e laminaranas (Tabela 7.1). Diversos liquens contendo es-
tas glucanas, principalmente liquens encontrados na flora brasileira, 
são apresentados na Tabela 7.2. 



Estudos da Pós-Graduação230

Tabela 7.1 – Tipos de glucanas encontradas em liquens

Tipos de glucanas Denominação Proporção 
das ligações

Características 
estruturais 

α-D-Glucana (1→3), 
(1→4)

Nigerana
1:1

Linear, algumas 
possuem ligações 
(1→2)

1,2:1 Linear

Isoliquenana

3:1 Linear, distribuição 
irregular de ligações

3,8:1
Apresenta 
ramificação em O-2 
(5%)

4:1 Linear

6:1 Possuem ligações 
(1→6)

Acroscifana

2:3 Possuem ligações 
(1→6) (~ 6%)

2:5
Apresenta 
ramificação em O-3 
(3%)

α-D-Glucana (1→4), 
(1→6) Pululana 1:1 Linear

α-D-Glucana (1→3) Pseudonigerana Linear
β-D-Glucana (1→3) Laminarana Linear

β-D-Glucana (1→6) Pustulana Podem apresentar 
grupamentos O-acetil

β-D-Glucana (1→3), 
(1→4) Liquenana

1:2 Linear
1:3 Linear
3:1 Linear
3:7 Linear

β-D-Glucana (1→3), 
(1→6) 

Apresentam cadeia 
principal formada por 
unidades de β-D-Glcp 
(1→3), (1→6) ou 
unidades de β-D-
Glcp (1→3) ligadas; 
Contém ramificação 
em O-6 (~ 20%)

Fonte: Ref. 12.
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Tabela 7.2 – Glucanas isoladas de liquens

Tipo de 
glucana Líquen Referência

Nigerana

Parmotrema austrosinense, P. delicatulum, P. 
mantiqueirense, P. schindleri, P. tinctorum [12,13]
Rimelia cetrata, R. reticulata [12,13]
Ramalina dendriscoides, R. gracilis, R. peruviana [14]
Cladina arbuscula, C. confusa, C. substenius [15]
Cladonia alpestris, C. confusa [16]
Cladonia clathrata, C. connexa,  C. crispatula,
 C. furcata, C. ibitipocae,  C. imperialis, C. 
signata, 
C. penicillata

[17]

Ramalina celastri [11]
Cladonia miniata, C. salmonea [18]
Ramalina usnea [19]

Isoliquenana

Ramalina dendriscoides, R. gracilis, R. peruviana [14]
Ramalina usnea, Cetraria islandica [20]
Cladonia furcata [18]
Letharia vulpina [21]
Newropogon aurantiaco-ater [22]
Ramalina celastri [11]
Stereocaulon ramulosum [23]
Evernia prunastri [24]

Pululana Teloschistes flavicans [25]

Laminarana

Umbilicaria mammulata [26]
Cladina arbuscula, C. confusa, C. substenius [15]
Cladonia bellidiflora, C. boryi, C.clathrata, C. 
connexa, C. crispatula, C. furcata,  
C. gracilis, C. ibitipocae, C. imperialis,
 C. miniata, C. penicillata, C. salmonea,
 C. signata, C. substellata,  C.uncialis

[27]

Ramalina dendriscoides, R. gracilis, R. peruviana [14]
Ramalina celastri [11]
Ramalina usnea [19]
Stereocaulon ramulosum [23]

Pustulana
Umbilicaria mammulata [26]

Actynogyra muehlenbergii [21]

Liquenana

Parmotrema austrosinense, P. delicatulum, P. 
mantiqueirense, P. schindleri, P. tinctorum [12,13]

Rimelia cetrata, R. reticulata [12,13]
Newropogon aurantiaco-ater [22]
Usnea sp. , Letharia vulpina [21]
Cetraria richardsonii [24]
Alectoria sulcata, A. sarmentosa [24]

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Liquenanas

Um polissacarídeo insolúvel em água fria, posteriormente 
denominado liquenana, foi o primeiro polissacarídeo isolado de li-
quen. Este trabalho pioneiro foi realizado por Berzelius, em 1815,28  
estudando o liquen Cetraria islandica, conhecido como “Iceland 
moss”. Meyer e Gürtler, em 1947,29 verificaram que o polissacarídeo 
insolúvel do liquen C. islandica era constituído apenas por unidades 
de glucose e apresentava rotação óptica específica de +8°, compatí-
vel com uma configuração β. Utilizando análise de metilação e oxi-
dação por metaperiodato de sódio, os pesquisadores demonstraram 
que a glucana apresentava ligações (1→3) e (1→4), na razão molar 
de 3:7, entre as unidades de β-glucose. 

As β-D-glucanas (1→3)-(1→4) (Figura 7.1), classificadas como 
liquenanas, estão presentes em diversas espécies de liquens, variando 
suas estruturas apenas na razão molar de suas ligações glicosídicas. De 
uma forma geral, a ligação predominante nas liquenanas é do tipo (1→4).

Liquenanas foram obtidas de liquens dos gêneros Parmotrema 
e Rimelia, pertencentes à família Parmeliaceae, encontrados na flora 
brasileira.12,13 As espécies estudadas, Parmotrema austrosinense, P. 
delicatulum, P. mantiqueirense, P. schindleri, P. tinctorum, Rimelia 
cetrata e R. reticulata apresentaram liquenanas com uma razão mo-
lar de 1:3,1 para suas ligações glicosídicas (1→3) e (1→4), de acordo 
com análises de metilação e RMN-1H. Os espectros de RMN-13C 
dessas liquenanas mostraram sinais característicos para unidades de 
β-D-glucose, apresentando ligações (1→3) e (1→4). Foram obser-
vados sinais em δ 103,5 e δ 87,0 referentes ao carbono anomérico e 
ao C-3 das unidades de glucose 3-O-substituídas, e os sinais em δ 
102,6/102,5 e δ 80,1/80,0 correspondentes ao carbono anomérico e 
ao C-4 das unidades de glucose 4-O-substituídas para a liquenana 
isolada do P. tinctorum.12 

Outras liquenanas foram descritas para os liquens Newropo-
gon aurantiaco -ater,22 Letharia vulpina e Usnea sp.,21 e Cetraria 
richardsonii, Alectoria sulcata e Alectoria sarmentosa.24
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Figura 7.1 – Representação de um segmento de uma cadeia de liquenana 
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Fonte: Elaborada pelos autores.

Isoliquenanas

Estudando também o liquen Cetraria islandica, Chanda e 
col., em 1957,30 isolaram outra glucana, porém esta solúvel em água 
e com rotação óptica específica de +225°, compatível com uma con-
figuração α para as unidades de glucose. Análises de metilação e 
oxidação com metaperiodato de sódio demonstraram que a glucana 
solúvel de C. islandica apresentava ligações (1→3) e (1→4), na razão 
molar de 3:2, entre as unidades de α-glucose. Devido à semelhança 
estrutural com a liquenana, este polissacarídeo foi denominado 
isoliquenana (Figura 7.2). Assim como para as liquenanas, a razão 
molar das ligações glicosídicas (1→3) e (1→4) também varia para 
diferentes espécies, porém, ao contrário do que é comumente ob-
servado para liquenanas, nas isoliquenanas a ligação predominante 
geralmente é a do tipo (1→3).

Diversas isoliquenanas já foram isoladas a partir de liquens 
da flora brasileira. Dos liquens Ramalina dendriscoides, R. gracilis 
e R. peruviana, foram caracterizadas α-D-glucanas (1→3)-(1→4) 
com razão molar de 3:1 para os dois tipos de ligação glicosídica dos 
polissacarídeos.14 Os espectros de RMN-13C dessas isoliquenanas se 
mostraram muito semelhantes e apresentaram sinais característicos 
para unidades de α-D-glucose unidas por ligações (1→3) e (1→4). 
O espectro de RMN-13C da isoliquenana de Ramalina peruviana 
apresenta sinais em δ 100,0, δ 99,4, δ 99,3 e 98,9 referentes aos car-
bonos anoméricos da D-glucose em configuração α, em δ 80,5, δ 
80,3 e δ 80,0 referentes aos C-3 3-O-substituídos, e o sinal em δ e 
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77,5 correspondente ao C-4 das unidades de glucose 4-O-substitu-
ídas.14 Também foram isoladas isoliquenanas dos liquens Evernia 
prunastri,24 Ramalina usnea,20 Letharia vulpina,21 Stereocaulon ra-
mulosum,23 Newropongon aurantico-ater,22 Cladonia furcatat18  e 
Ramalina celastri.11

Figura 7.2 – Representação de um segmento de uma cadeia de isoliquenana 
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Fonte: Elaborada pelos autores

Nigeranas

As nigeranas, também conhecidas como micodextranas, fo-
ram isoladas primeiramente de fungos não liquenizados como, por 
exemplo, do Aspergillus niger.31 Elas são α-D-glucanas contendo li-
gações (1→3)-(1→4) alternadas, na razão molar de 1:1 (Figura 7.3). 
Nischikawa e col., em 1974,32 foram os primeiros a descrever nige-
ranas em liquens. Eles isolaram α-D-glucanas insolúveis em água de 
quatro espécies do gênero Cladonia. A insolubilidade em água é uma 
característica das nigeranas, sendo uma exceção entre as α-D-glu-
canas. A alta proporção molar (1:1) de ligações (1→4) é responsável 
por esta propriedade das nigeranas. A amilose, constituída exclusi-
vamente por ligações α-(1→4), é também insolúvel em água fria. 

Figura 7.3 – Representação de um segmento de uma cadeia de nigerana
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Nigeranas também foram descritas para muitos liquens da 
flora brasileira, entre eles Cladonia alpestris, C. confusa,16 Clado-
nia clathrata, C. connexa, C. crispatula, C. furcata, C. ibitipocae, 
C. imperialis, C. signata, C. penicillata,17 Cladonia miniata, C. sal-
monea,18 Ramalina usnea,19 Ramalina celastri,11 Cladina arbuscula, 
C. confusa, C. substenius,15 Ramalina dendriscoides, R. gracilis, 
R. peruviana,14 Rimelia cetrata, R. reticulata,12,13 e Parmotrema 
austrosinense, P. delicatulum, P. mantiqueirense, P. schindleri, P. 
tinctorum.12,13

As nigeranas apresentam espectros de RMN-13C com sinais 
característicos em δ 100,1 e 78,9 que correspondem ao carbono ano-
mérico e ao C-3 das unidades de glucose 3-O-substituídas e aqueles 
em δ 99,5 e 82,8 correspondem ao carbono anomérico e ao C-4 das 
unidades de glucose 4-O-substituídas.17

Existem também as chamadas pseudonigeranas, α-D-gluca-
nas lineares constituídas apenas de ligações (1→3). Este polissacarí-
deo foi observado no líquen Dictyonema glabratum.33

Laminaranas

As laminaranas são glucanas lineares constituídas por unida-
des de β-D-glucose (1→3) ligadas (Figura 7.4), comumente encon-
tradas em algas.34 A primeira laminarana isolada de liquen foi des-
crita por Baron et al.23  estudando o liquen Stereocaulon ramulosum. 
Posteriormente, diversas laminaranas foram isoladas de liquens da 
flora brasileira, entre eles: Ramalina usnea,19 Ramalina celastri,11  
Cladonia bellidiflora, C. boryi, C. clathrata, C. connexa, C. crispa-
tula, C. furcata, C. gracilis, C. ibitipocae, C. imperialis, C. miniata, 
C. penicillata, C. salmonea, C. signata, C. substellata, C. uncialis,27 
Cladina arbuscula, C. confusa, C. substenius,15 Ramalina dendris-
coides, R. gracilis, R. peruviana14 e Umbilicaria mammulata.26

 Os espectros de RMN-13C das laminaranas apresentam ape-
nas seis sinais característicos de uma estrutura linear com um único 
tipo de ligação glicosídica. Sinais em δ 102,8 e δ 86,0 observados em 
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laminaranas de liquens do gênero Cladonia, correspondem ao car-
bono anomérico e ao C-3 das unidades de β-D-glucose 3-O-ligadas.27

Figura 7.4 – Representação de um segmento de uma cadeia de laminarana 
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Fonte: Elaborada pelos autores.

Pustulanas

Pustulanas são polissacarídeos lineares constituídos por uni-
dades de β-D-glucose unidas por ligações (1→6) (Figura 7.5). A 
primeira pustulana foi isolada do liquen Umbilicaria pustulata por 
Drake em 194335  e foi denominada “pustulin”. 

Grupamentos O-acetil ligados ao O-3 são comumente en-
contrados em pustulanas. Eles já foram observados em pustula-
nas isoladas de Gyrophora esculenta e Lasallia papulosa,36 Um-
bilicaria angulata, U. caroliniana e U. polyphylla,37 entre outras. 

As pustulanas isoladas de liquens da flora brasileira também 
apresentaram grupos O-acetil ligados à cadeia linear de β-D-glu-
cose (1→6). Foram encontradas pustulanas acetiladas em Actino-
gyra muehlenbergii21  e Umbilicaria mammulata.26 Os espectros 
de RMN-13C destes polissacarídeos contêm apenas seis sinais ca-
racterísticos de estruturas lineares e com apenas um tipo de liga-
ção glicosídica. A ligação do tipo β-(1→6) entre as unidades de 
D-glucose é demonstrada pelos sinais em δ 103,1 e δ 68,4 corres-
pondentes ao carbono anomérico e ao C-6 das unidades de glucose 
6-O-substituídas.26
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Figura 7.5 – Representação de um segmento de uma cadeia de pustulana 
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Fonte: Elaborada pelos autores.

Pululanas

A primeira pululana descrita foi isolada a partir do fungo Au-
reobasidium pullulans. Este tipo de polissacarídeo é caracterizado por 
apresentar uma cadeia linear formada por unidades de α-D-glucose 
unidas por ligações (1→4) e (1→6). A relação entre os dois tipos de li-
gação glicosídica pode variar de acordo com o organismo em questão. 
No caso do fungo Aureobasidium pullulans, essa relação é de 2:1.38 

Do liquen Teloschistes flavicans, presente na flora brasileira, foi 
isolada uma α-D-glucana do tipo pululana, apresentando relação de 
1:1 entre suas ligações (1→4) e (1→6) (Figura 7.6). O espectro de RM-
N-13C da pululana de Teloschistes flavicans apresenta sinais δ 100,5 e δ 
79,5 referentes ao carbono anomérico e ao C-4 das unidades de glucose 
4-O-substituídas, e sinais δ 98,1 e δ 66,7 correspondentes ao carbono 
anomérico e ao C-6 das unidades 6-O-substituídas.25

Figura 7.6 – Representação de um segmento de uma cadeia de pululana
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HETEROPOLISSACARÍDEOS DE LIQUENS

Dentre todos os heteropolissacarídeos apresentados a seguir, as 
galactomananas e as galactoglucomananas são, certamente, os prin-
cipais encontrados em liquens e, na maioria das vezes, apresentam 
uma cadeia principal constituída por unidades de α-D-manopiranose 
unidas por ligações (1→6). Os heteropolissacarídeos de liquens, des-
critos na literatura, são apresentados resumidamente na Tabela 7. 3.

Tabela 7.3 – Tipos de heteropolissacarídeos encontrados em liquens

Heteropolissacarídeo Composição
Monossacarídica

Cadeia 
principal

Principais características 
estruturais

Galactomananas e/ou
Galactoglucomananas

Man:Gal:Glc 
com proporções 

variáveis, sendo Man e 
Gal sempre em maior 

proporção

-α- Manp- 
(1→6)-

Apresentam diferentes 
padrões de  substituição 
principalmente em O-2, 
O-4 e/ou O-2,4 por 
unidades de α- ou β-Galp 
ou α-Manp ou Glcp, mais 
raramente por β-Galf.

Glucomanana Man:Glc (93: 07) -α-D-Manp - 
(1→6)-

Substituída principalmente 
em O-2 por cadeias laterais 
de α-D-Manp e menor 
proporção de α-D-Glcp

Galactofuranomananas
Man:Gal 

com proporções 
variáveis

-α-D-Manp- 
(1→4)-

Apresentam substituição 
principalmente em O-2 
e O-6 por unidades de 
α-Manp, e diferentes 
padrões de substituição por 
β-Galf.

Xilomanana
Gal:Rha:Glc:Xyl:

Man:Fuc
(17:04:08:32:29:10)

-α-D-Manp- 
(1→3)-

Não substituídas (10%) 
ou 4-O- (10%) e 2,4-di-
O-substituídas (10%) por 
unidades de β-D-Xylp

Galactomanoglucanas
Glc: Gal: Man

 com proporções 
variáveis

-β-D-Glcp- 
(1→3)-

Substituídas 
principalmente em O-2 e 
O-6 sob diferentes modelos 
por unidades D-Manp 
e D-Galp substituídas e 
ainda unidades de D-Galf 
terminal não redutora
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Heteropolissacarídeo Composição
Monossacarídica

Cadeia 
principal

Principais características 
estruturais

Arabinogalacto-
manoglucana

Ara:Gal:Man:Glc 
12:34:40:14

-β-D-Glcp- 
(1→3)-

Apresentam substituição 
em O-2 e O-6 por 
cadeias laterais altamente 
ramificadas

Ramnogalactofuranana 
(Thamnolana)

Gal:Rha:Glc:Xyl:Man
40:31:13:10:06

-β-D-
Galf-(1→3)-

Apresenta substituição em 
O-6 por diferentes tipos de 
cadeias laterais

Fonte: Ref. 39 (adaptada pelos autores).

Galactomananas

Os primeiros estudos mostrando a presença de hereropolissa-
carídeos em liquens foram realizados por Karrer e Joos, em 1924.40 
A partir de uma extração aquosa a quente do líquen Cetraria is-
landica, seguida por tratamento com solução de Fehling (sulfato de 
cobre em meio alcalino), eles obtiveram um complexo insolúvel de 
polissacarídeo e cobre. A composição monossacarídica indicou a 
presença de manose, galactose e glucose numa proporção molar de 
21:35:44. Foi sugerido, então, que a fração analisada era constituída 
por uma galactoglucomanana ou que ela apresentava uma mistura 
de galactomanana e liquenana. Mais tarde, Granichstãden e Perci-
val,41 em 1943, confirmaram que a fração obtida por Karrer e Joos 
era constituída por uma mistura de galactomanana e liquenana.

Os estudos sobre a galactomanana de Cetraria islandica foram 
retomados em 1984. Utilizando procedimentos mais adequados de 
purificação e, principalmente, técnicas analíticas mais modernas, tais 
como RMN e GC-MS, foi demonstrado que a galactomanana apresen-
tava uma cadeia principal constituída por unidades de α-D-manopi-
ranose unidas por ligações (1→6) e que esta era substituída em O-2 
e O-4 por cadeias laterais de α-D-galactopiranose e β-D-galactopi-
ranose, respectivamente.20 A partir do líquen Ramalina usnea, tam-
bém foi isolada uma galactomanana, porém, diferentemente daquela 
de Cetraria islandica, esta era menos ramificada, contendo cadeias 
laterais constituídas apenas por unidades de β-D-galactopiranose liga-
das ao O-4 das unidades de -D-manopiranose (1→6) da cadeia prin-
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cipal.20 Estruturas similares de galactomananas foram obtidas a partir 
de Peltigera aphtosa, Parmelia sulcata, Letharia vulpina, Actinogyra 
muehlembergii e Usnea sp, todos liquens presentes na flora brasileira. 
A variação estrutural entre as galactomananas dos diferentes liquens 
ocorria apenas em relação ao grau e à sequência em que as unidades 
de α-D-manopiranose (1→6) ligadas, da cadeia principal, eram subs-
tituídas nas posições O-2 e/ou O-4 por unidades de galactopiranose.42 

Em Cladina stellaris (antes Cladonia alpestris) e Cladina con-
fusa (antes Cladonia confusa), foi observado que a cadeia principal 
de α-D-manopiranose (1→6) apresentava, além de substituintes la-
terais de β-D-galactopiranose, substituintes de α-D-manopiranose.16 
Parte das unidades de manose da cadeia principal era substituída em 
O-2 por unidades de α-D-manopiranose ou α-D-galactopiranose, 
em O-4 por unidades de β-D-galactopiranose ou di-substituídas em 
O-2,4 por unidades de α-D-manopiranose e β-D-galactopiranose, 
respectivamente. Das espécies Cladonia signata, C. furcata, C. 
imperialis e C. clathrata também foram isoladas galactomananas 
com estruturas semelhantes.43 Já a galactomanana obtida a partir 
do líquen Leptogium azureum (Figura 7.7) apresentou um padrão 
diferente de substituição da cadeia principal de α-D-manopiranose 
(1→6). Tanto as unidades de α-D-manopiranose como as de β-D-
-galactopiranose substituíam as unidades de α-D-manopiranose 
da cadeia principal em O-2, enquanto geralmente as unidades de 
β-D-galactopiranose encontram-se ligadas em O-4.44 O espectro de 
RMN-13C da galactomanana de Leptogium azureum apresenta sinais 
na região de carbono anomérico em δ 104,7, δ 103,5/103,2, δ 100,5 
e δ 99,6 referentes aos grupos terminais não redutores de β-D-ga-
lactopiranose e α-D-manopiranose, e às unidades de α-D-manopi-
ranose da cadeia principal 6-O- e 2,6-di-O-substituídas, respec-
tivamente. O sinal correspondente ao C-6 ligado das unidades de 
manose da cadeia principal é observado em δ 67,0, enquanto que os 
sinais referentes às substituições em O-2, por terminais não redu-
tores de β-D-galactopiranose e α-D-manopiranose, aparecem em δ 
79,4 e 80,0, respectivamente.44
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Figura 7.7 – Representação de um segmento de uma cadeia de galactomanana obtida a 
partir do liquen Leptogium azureum 
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Fonte: Elaborada pelos autores.

Galactofuranomananas

A partir de Cladonia amaurocraea foi isolada uma galacto-
manana contendo, nas cadeias laterais, unidades de β-D-galacto-
furanose. Além disso, a cadeia principal era formada por unida-
des de α-D-manopiranose unidas por ligações (1→2) em vez de 
(1→6). As unidades de β-D-galactofuranose foram encontradas 
como substituintes laterais ligados ao O-6 das unidades de ma-
nose [16]. Outras galactofuranomananas foram obtidas dos liquens 
Roccella decipiens [45] e Umbilicaria mammulata.26 A primeira 
apresentou uma cadeia principal de α-D-manopiranose (1→4) com 
substituintes em O-2, enquanto a segunda era formada por uma 
cadeia principal de α-D-manopiranose (1→6) substituída em O-2 
e/ou O-4 (Figura 7.8). O espectro de RMN-13C da galactofurano-
manana de U. mammulata apresenta sinais na região de δ 105,5 à 
δ 108,8 referentes ao carbono anomérico das unidades de β-D-ga-
lactofuranose, com o sinal majoritário em δ 108,8 correspondendo 
aos terminais não redutores. Os sinais de carbono anomérico das 
unidades de α-D-manopiranose apareceram em δ 103,3, δ 101,6, 
δ 100,1 e δ 99,2 e correspondem, respectivamente, aos terminais 
não redutores, às unidades 2-O-subtituídas das cadeias laterais, às 
unidades (1→6) da cadeia principal e às unidades substituídas em 
O-2 e/ou O-4, também da cadeia principal.26
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Figura 7.8 – Representação de um segmento de uma cadeia de galactofuranomanana

n

OH

O
OH

OH

OH
O

OH

OH

OH
OH

OH

O
OH

OH

OH

O
O

O

OH

O
OH

O

OH

O

O

O
OHOH O

O
OH

O
OHOH

O

OH

OH

OH
OH

Fonte: Elaborada pelos autores.

Galactoglucomananas

De Parmotrema cetratum foi obtido um heteropolissacarídeo 
com cadeia principal de α-D-manopiranose (1→6) substituída em 
O-4 por unidades de β-D-Glucopiranose e em O-2, O-4 e O-2,4 por 
unidades de α- e β-D-galactopiranose.46 Treze espécies de liquens 
do gênero Cladonia,18,47 três espécies do gênero Cladina,15 outras 
cinco do gênero Parmotrema e duas do gênero Rimelia12,48  também 
apresentaram galactoglucomananas com cadeia principal constitu-
ída por unidades de α-D-manopiranose unidas por ligações (1→6) 
contendo substituições laterais em O-2 e/ou O-4 (Figura 7.9). No 
espectro de RMN-13C da galactoglucomanana de Parmotrema tinc-
torum foram observados sinais em δ 104,6 e δ 102,8 referentes ao 
carbono anomérico das unidades terminais não redutoras de β-D-
-galactopiranose e α-D-galactopiranose, respectivamente. Os sinais 
dos carbonos anoméricos das unidades de α-D-manopiranose da 
cadeia principal apareceram em δ 101,1, para as unidades ligadas 
(1→6), e δ 99,8, para as unidades com substituições laterais em 
O-2 e/ou O-4. O sinal de C-2 das unidades de α-D-manopiranose 
2-O-substituídas foi verificado em δ 80,8.  E, em δ 67,7 e 67,4, apa-
receram os sinais referentes ao C-6 das unidades de α-D-manopira-
nose da cadeia principal.12
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Figura 7.9 – Representação de um segmento de uma cadeia de galactoglucomanana 
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Fonte: Elaborada pelos autores.

Outros heteropolissacarídeos

Dos liquens do gênero Cladonia49  e Cladina15  também fo-
ram isoladas galactomanoglucanas. Estas apresentaram cadeias 
principais de β-D-glucopiranose (1→3) substituídas em O-2,6 
por cadeias laterais contendo unidades de β-D-galactofuranose e 
α-D-manopiranose.

De Dictyonema glabratum, anteriormente Cora pavonia,50 e 
Collema leptosporum51  também foram isolados heteropolissacarí-
deos constituídos por cadeias principais de α-D-manopiranose, po-
rém unidas por ligações (1→3) e contendo substituições em O-4 e 
O-2,4 por unidades de β-D-xilopiranose.

 Heteropolissacarídeos contendo apenas unidades de manose 
e glucose (glucomananas) foram isolados dos liquens Tornabenia 
intricata52  e Heterodermia obscurata.39 Ambos apresentaram ca-
deia principal de α-D-manopiranose (1→6), contudo mostraram um 
padrão de substituições laterais diferentes. Em Tornabenia intri-
cata, as substituições na cadeia principal ocorriam em O-2 e O-4 
por unidades de α-D-manopiranose e α-D-glucopiranose, enquanto 
que em Heterodermia obscurata as substituições foram apenas em 
O-2. Do líquen Dictyonema glabratum foi obtido um heteropolissa-
carídeo constituído por unidades de manose e xilose (xilomanana), 
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com cadeia principal formada por α-D-manopiranose (1→3) e apre-
sentando substituições laterais em O-4 e O-2,4 por unidades de 
β-D-xilopiranose.50

PROPRIEDADES, MODIFICAÇÕES E APLICAÇÕES DE 
POLISSACARÍDEOS DE LIQUENS

Quimiotaxonomia

Assim como para os mais diversos seres vivos, a identifica-
ção e a classificação dos liquens foram inicialmente baseadas em 
combinações de caracteres morfológicos, neste caso, principalmente 
pela análise morfológica de apotécios e talos.6 Apesar de, por muito 
tempo, a morfologia ter sido a única ferramenta disponível para os 
agrupamentos taxonômicos, somente dados de análises morfológi-
cas não eram, de modo geral, suficientes para diferenciações inte-
respecíficas. A partir de 1860 a classificação taxonômica dos liquens 
passou a ser auxiliada por reações colorimétricas capazes de dife-
renciar compostos liquênicos.7,53,54 Iniciava-se, assim, o processo de 
classificação quimiotaxonômica.

Com o advento dos equipamentos analíticos mais avançados, 
a taxonomia baseada em componentes químicos ganhou muito mais 
importância. Tornou-se possível a classificação taxonômica por meio 
da identificação de diversos componentes liquênicos, utilizando cro-
matografia líquida ou gasosa, fluorescência e ultravioleta e, mais 
recentemente, análises de espectrometria. Inicialmente, estas aná-
lises eram voltadas para a pesquisa de metabólitos secundários que, 
em grande parte, eram exclusivos de alguns grupos taxonômicos.6 
Mais tarde, ácidos graxos foram alvos destas análises e revelaram-se 
como importantes ferramentas para a classificação taxonômica.55

A complexidade estrutural de macromoléculas, como os 
polissacarídeos, fez com que estes demorassem mais tempo para 
serem utilizados como marcadores taxonômicos. Entretanto, esta 
mesma complexidade poderia ser uma importante ferramenta, já 
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que a possibilidade de grande variabilidade estrutural pôde per-
mitir que grupos taxonômicos distintos apresentassem estruturas 
de polissacarídeos igualmente distintos. Dessa forma, a estrutura 
de polissacarídeos, principalmente decorrente da diversidade estru-
tural de glucanas e galactomananas, poderia fornecer uma análise 
auxiliar na classificação taxonômica dos liquens. 

A utilização de dados espectrais de RMN-13C de homopolis-
sacarídeos e heteropolissacarídeos tem sido sugerida para a classi-
ficação taxonômica de liquens.8,15,17,18,27,49,56-58 Foi observado que as 
glucanas do tipo pustulana são características da família Umbilica-
riaceae, as do tipo liquenana características de Parmeliaceae, nige-
rana e laminarana são encontradas em Cladoniaceae, enquanto que 
nigerana, laminarana e isoliquenana são características em Ramali-
naceae.9 Teixeira e col., em 1995 [58], por meio da análise da região 
de carbono anomérico de espectros de RMN-13C de heteropolissa-
carídeos contendo manose, classificaram 23 liquens, de 13 gêneros 
diferentes, em 5 grupos distintos, sugerindo que os padrões de RM-
N-13C da região anomérica fornecem uma alternativa rápida e capaz 
de auxiliar na quimiotaxonomia de liquens. Devido à complexidade 
estrutural dos heteropolissacarídeos, eles podem, em alguns casos, 
até mesmo auxiliar na diferenciação de espécies.9 Porém, este é um 
campo de pesquisa de liquens que ainda deve ser estudado mais 
profundamente para que, em um futuro próximo, com resultados 
mais abrangentes aliados a estudos filogenéticos, seja estabelecida 
uma classificação quimiotaxonômica mais conclusiva para estes se-
res simbióticos.

Atividades biológicas de polissacarídeos

Diversos estudos têm mostrado que polissacarídeos podem 
atuar como modificadores da resposta biológica e que isto pode 
ocorrer devido a um efeito imunoestimulante que envolve, entre 
outros fatores, a ativação de macrófagos, células T-Helpers, células 
Natural Killers e polimorfonucleares.59,60
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Tem sido demonstrado que β-glucanas apresentam uma série 
de propriedades biológicas, incluindo atividade antitumoral, antivi-
ral, envolvimento em processos de coagulação, resistência contra 
infecções bacterianas e ativação de macrófagos e monócitos.59-64 
Acredita-se que a atividade antitumoral apresentada por alguns po-
lissacarídeos seja diretamente relacionada com a ativação de ma-
crófagos, que culminaria na diminuição da proliferação das células 
tumorais. Embora estes mecanismos ainda não tenham sido elucida-
dos, são reconhecidos os efeitos de algumas glucanas na recupera-
ção de alguns casos de imunossupressão, o que sugere um potencial 
uso farmacológico, como coadjuvante em quimioterapia.65

Os liquens possuem uma grande variedade de glucanas apresen-
tando tanto configuração anomérica do tipo β quanto α.  Em contraste 
com vários estudos realizados com β-glucanas, as α-glucanas foram 
pouco exploradas. Entretanto, uma glucana isolada do líquen Rama-
lina celastri, com uma estrutura linear contendo ligações glicosídicas 
do tipo α-(1→3) e α-(1→4) com uma relação de 3:1 (isoliquenana), 
apresentou importantes efeitos citotóxicos contra células HeLa.66 

Mais tarde este mesmo polissacarídeo foi estudado quanto a 
sua atividade antitumoral in-vivo, utilizando como modelo células 
de Sarcoma-180.67 Os resultados mostraram que o polissacarídeo 
apresentava uma ação classificada como “atividade antitumoral no-
tavelmente efetiva”, segundo parâmetros estabelecidos por Mizuno 
e col., em 1986.68 O polissacarídeo também mostrou uma potencial 
atividade estimulante de fagócitos. A atividade contra tumores exi-
bida por alguns polissacarídeos tem sido explicada por meio de sua 
estrutura química e ação como imunomoduladores e, portanto, bas-
tante diferente da dos vários fármacos citotóxicos que são utilizados 
na quimioterapia.60 

Atividade de polissacarídeos modificados (sulfatados)

Modificações químicas na estrutura nativa de polissacarídeos 
liquênicos têm sido realizadas. Uma das modificações químicas em 
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carboidratos que cada vez mais atrai a atenção de pesquisadores é a 
sulfatação. O maior interesse neste tipo de modificação química está 
na obtenção de polissacarídeos que apresentem atividade anticoa-
gulante e/ou antitrombótica, similares à da heparina, denominados 
de heparinoides.

As pesquisas envolvendo atividades anticoagulante e anti-
trombótica de polissacarídeos sulfatados têm mostrado resultados 
significativos.69-74 Polissacarídeos sulfatados quimicamente, obtidos 
a partir de polissacarídeos neutros isolados de liquens, apresentaram 
significante atividade anticoagulante e/ou antitrombótica. Isso foi 
demonstrado para uma β-glucana de Parmotrema mantiqueirense73  
e para uma galactoglucomanana de Cladonia ibitipocae.74
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INTRODUÇÃO

Os cogumelos 

Cogumelos são considerados uma categoria especial de fun-
gos e têm o seu próprio reino: o Reino Fungi. Algumas caraterísticas 
morfológicas, bioquímicas e genéticas são partilhadas com outros 
organismos, enquanto outras são exclusivas dos fungos. O termo 
cogumelo foi descrito pelo cientista chinês Shu-Ting Chang como 
“macrofungos com corpos de frutificação característicos grandes o 
suficiente para serem visíveis a olho nu e coletados com as mãos”. 
Na generalidade, cogumelos correspondem à frutificação de alguns 
fungos, nomeadamente das divisões basideomycota e ascomycotas. 
Os corpos de frutificação, em geral, se formam acima do solo (epí-
geos), mas podem também ser formados abaixo do solo (hipógeos), 
a exemplo das trufas.1
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Os cogumelos têm um papel muito importante na natureza. 
Crescem em meio a resto de folhas, nas matas ou mesmo sobre tron-
cos de árvores, cumprindo o seu papel no ecossistema de reciclar e 
disponibilizar nutrientes para as plantas. Podem ser encontrados em 
todos os ambientes do planeta, sendo as florestas tropicais um im-
pressionante meio de cultura para estes fungos. Reproduzem-se por 
meio de esporos, constituindo-se de uma série de células filamento-
sas (as hifas) que formam o corpo frutífero do fungo (micélio). São 
importantes decompositores (saprófitas) e parasitas, sendo incapazes 
de produzir seu próprio alimento, como ocorre com as plantas, ape-
sar de guardarem muitas semelhanças morfológicas com os vege-
tais. Sendo assim, o cogumelo depende de outros organismos para 
alimentar-se, nutrindo-se, especialmente, de vegetais e de matéria 
orgânica em decomposição.

Há divergências em relação ao número representativo das es-
pécies de cogumelos mundialmente conhecidas e parece não haver 
um consenso em relação a esses dados. A estimativa é que existam 
cerca de 1,5 milhões de espécies, sendo que a maioria ainda deve ser 
identificada pelos micólogos.2 Alguns pesquisadores estimam que, 
aproximadamente 97 mil espécies ou 6.7% do total são conhecidas, 
um número ainda muito pequeno.3 Outros estudiosos consideram 
que existem mais de 140.000 espécies, sendo que apenas cerca de 
10% destas foram catalogadas.4,5 Dessas espécies, em torno de duas 
mil são consideradas comestíveis, centenas apresentam proprieda-
des medicinais6,7 e outras, em menor número, são espécies veneno-
sas, tóxicas ou alucinógenas.6,8 Os mais tóxicos são os Amanita mus-
coides, principalmente os vermelhos com escamas brancas, como 
representado nas histórias de duendes. 

Dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Em-
brapa indicam que a Ásia responde por mais de 60% da produção 
mundial de cogumelos, que é de aproximadamente 7,4 milhões de 
toneladas, seguida pela Europa (23,4%), Américas (5,8%), Ocea-
nia (0,7%) e África (0,2%). Apenas seis gêneros de cogumelos são 
responsáveis por 90% da produção mundial: Agaricus, Lentinula, 
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Pleurotus, Auricularia, Volvariella e Flammulina.9 No Brasil, a pro-
dução fica em torno de 15 mil toneladas/ano, sendo que o país im-
porta quase a mesma quantidade que produz. O consumo é cerca 
de 160g por habitante, considerado muito baixo, quando comparado 
com outros países ocidentais, como a França, onde o consumo chega 
a 2kg por habitante.

A produção de cogumelos no Brasil se apresenta como uma 
alternativa para aumentar a oferta de alimento nutritivo e funcio-
nal, dada a sua rica composição bioquímica constituída de teores 
significativos de carboidratos, proteínas, lipídeos, enzimas, sais mi-
nerais e vitaminas.10-13 Cogumelos são também apreciados por suas 
propriedades “mágicas” em relação à longevidade e são tidos como 
afrodisíacos. Por trás da aparência delicada, agradável sabor e tex-
tura, esconde-se um dos mais promissores estimuladores do sistema 
imunológico.14,15 Usos clínicos documentados por séculos pela me-
dicina oriental têm sido comprovados por pesquisas mais recentes 
e revelam uma poderosa fonte de novos produtos terapêuticos que 
podem atuar no combate a muitas enfermidades.16

A maioria dos cogumelos medicinais pertence à divisão basi-
deomyccota e apresenta atividades imunomoduladora, antioxidante, 
cardiovascular, antibacterial, antitumoral, hepatoprotetora e antivi-
ral, entre tantas outras.16 Os polissacarídeos bioativos presentes são 
apontados como os poderosos agentes de cura. 

BIODIVERSIDADE BRASILEIRA 

No Brasil, o holandês André de Meijer, um micólogo auto-
didata, reconheceu e ajudou a catalogar cerca de 1.700 espécies de 
cogumelos entre a Mata Atlântica e a Mata de Araucária no Paraná.17  
A maioria, entretanto, ainda é popularmente chamada por apelidos 
genéricos ou associada a mitos e lendas (casinha de sapo, ninho de 
pássaro, estrela da terra, chapéu branco etc.). Foram encontradas es-
pécies do gênero Mycenae e do cogumelo gigante Macrocybetitans. 
Entre outras espécies, um exemplar encontrado na Reserva da Ca-
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choeira – o Ganodermastipitatum – mostrou-se muito semelhante à 
outra espécie do mesmo gênero – Ganodermalucidum – e espera-se 
que a espécie brasileira tenha propriedades semelhantes às nativas 
do hemisfério norte que apresentam propriedades medicinais contra 
tumores, inflamações e vírus. As espécies Tyromycese e Xylariaceae 
também apresentam características com potencial farmacológico. 
Outros, como o Polyporustenuiculus (chapéu branco), o Armillariae 
e os dos gêneros Phellinus e Stereum (orelhas-de-pau), parecem ter 
um potencial comestível.  

Nativos da Mata Atlântica do estado do Rio Grande do Norte 
são os cogumelos Geastrumsaccatum Fries (estrela da terra) e 
Polyporusdermoporus Persoon, classificados como pertencentes ao 
filo Basideomycota e classe Basidiomycetes, sendo estes usados na 
medicina popular em vários países.18 Do gênero Geastrum existem 
no Brasil cerca de 30 espécies que são utilizadas popularmente para 
tratamento da infecção dos olhos, como cicatrizante e doenças res-
piratórias. Embora considerados comestíveis, alguns cogumelos do 
gênero Polyporus podem causar distúrbios gastrintestinais. 

No Brasil, segundo a Associação Nacional de Produto-
res de Cogumelos (ANPC), somente as seguintes espécies são 
cultivadas e produzidas em escala comercial: shimeji (Pleuro-
tusostreatus), shiitake (Lentinulaedodes), o Agaricus blazei (ou 
Agaricus brasilienses), pleurotus ou hiratake (Pleurotussp) e o 
“champignon de Paris” (Agaricusbisporus), sendo este último o 
cogumelo mais consumido em todo o planeta, movimentando 
70% do mercado mundial de cogumelos. Outra linhagem do Aga-
ricusbisporus, semelhante ao “champignon”, é conhecida como 
Portobello. A primeira espécie cultivada no Brasil foi o “cham-
pignon de Paris”. Apesar de não existir documentação segura, o 
início do seu cultivo data dos anos 50. O Pleurotusostreatus, en-
contrado naturalmente nas matas brasileiras, é também encon-
trado em todo o mundo, mas o seu cultivo em escala comercial 
teve início nos anos 70. O cultivo do Lentinulaedodes, oshiitake, 
entretanto, tem registro no ano de 969 e 1127 na China,19 sendo 
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o segundo no mercado mundial. O cultivo comercial no Brasil 
se desenvolveu apenas a partir de 1990. O Flammulinavelutipes, 
conhecido como Enoki, é outra variedade de cogumelo cultivada 
no País, mas muito consumida na Ásia, por sua textura e apa-
rência delicada.

Entre os cogumelos brasileiros merece destaque o Agaricus 
blazei Murill que teve sua nomenclatura revisada em 2002 por da 
Eira e col.,20 designando um novo nome científico para a espécie 
brasileira, Agaricus brasiliensis. É popularmente conhecido como 
cogumelo do sol, cogumelo piedade ou cogumelo princesa e de 
ocorrência natural das regiões serranas da Mata Atlântica. Segundo 
relatos,21 foi descoberto e estudado por um agricultor, Sr. Takatoshi 
Furumoto, nas décadas de 60 e 70, em Piedade, cidade serrana do es-
tado de São Paulo. Foi identificado como uma espécie de fungo per-
tencente à classe basideomysete e ordem dos agaricales. Na época, 
algumas amostras foram enviadas para o Japão, onde ficou conhe-
cido por Himematsutake. Nos Estados Unidos é conhecido como 
“Almond Porto Belo”. Richard Kerrigan, em 2005, realizou testes 
genéticos e de interfertilidade em várias cepas e demonstrou que as 
amostras brasileiras são geneticamente similares e interférteis com 
as populações norte-americanas de Agaricus subrufescens.22 Por-
tanto, A. brasiliensis pode ser referido na literatura mundial como 
Agaricus blazei, Agaricus brasiliensisou Agaricus subrufescens. 
Algumas publicações brasileiras relatando propriedades medicinais 
referem-se ainda ao cogumelo como pertencente à espécie Aga-
ricus sylvaticus.

O Agaricus brasiliensis é um dos cogumelos medicinais mais 
pesquisados, sendo fonte de substâncias bioativas, constituídas, 
principalmente, de polissacarídeos, que exercem ações fisiológicas 
distintas. As propriedades do Agaricus brasiliensis e o atual estágio 
de desenvolvimento das principais pesquisas realizadas com este 
cogumelo serão apresentados em destaque no item 5 deste capítulo. 

A classificação botânica dos principais cogumelos cultivados 
no Brasil está apresentada na Tabela 8.1.
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Tabela 8.1– Classificação botânica dos principais cogumelos cultivados no Brasil
Divisão Subdivisão Ordem Família Classe Gênero Espécie

Basideomycota Homobasideomycetidade Agaricales Pleurotaceae Basideomycetes Pleurotus Pleurotusostreatus

Basideomycota Homobasideomycetidade Agaricales Marasmiaceae Basideomycetes Lentinula Lentinula edodes

Basideomycota Homobasideomycetidade Agaricales Agaricaceae Basideomycetes Agaricus Agaricusblazei

Basideomycota Homobasideomycetidade Agaricales Pleurotaceae Basideomycetes Pleurotus Pleurotussp

Basideomycota Homobasideomycetidade Agaricales Agaricaceae Basideomycetes Agaricus Agaricusbisporus

Basideomycota Homobasideomycetidade Agaricales Marasmiaceae Basideomycetes Flammulina Flammulinavelutipes

Fonte: Elaborada pelas autoras.

POLISSACARÍDEOS CONSTITUINTES DA PAREDE 
ESTRUTURAL DOS COGUMELOS

Nos fungos, como nos cogumelos e em algumas bactérias, 
a divisão celular, a forma e o crescimento da célula dependem da 
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síntese coordenada e da degradação dos polímeros constituintes da 
parede celular, que determinam a integridade do organismo durante 
o crescimento celular.23 

Três grupos principais de polissacarídeos formam esta parede 
estrutural: polímeros de manose ligados covalentemente a peptídeos 
(manoproteínas ~40%), polímeros de glicose (β-glicanas, ~60%) e 
polímeros de N-acetil-glicosaminas (quitinas, ~2%).24 Quitinas for-
mam redes fibrilares insolúveis na parede celular. Sendo constitu-
ídos predominantemente de unidades de glicose, o termo glicanas 
seria mais apropriado para designar estes polissacarídeos, no en-
tanto o termo glucanas (do inglês glucose) é mais comumente uti-
lizado. β-glucanas podem se dividir em dois subgrupos, de acordo 
com a linguagem predominante entre as unidades monossacarídi-
cas: glucanasβ(1→3) são as mais abundantes e são compostas prin-
cipalmente por moléculas lineares de cerca de 1.500 unidades de 
glicose de comprimento. Cadeias de glucanas β(1→6) são menos 
abundantes e mais curtas, estendendo-se geralmente a 140 resíduos 
de glicose de comprimento, com aproximadamente 15% de liga-
ções internas presentes em pontos de ligação 3,6-disubstituídas e 
formando polímeros ramificados.25 Evidências sugerem que existem 
grupos aldeídos terminais nos polímeros de glucanas de tripla hélice 
os quais estão condensados com amino grupos de lisina de N-ace-
tilglucosamina da quitina para formar ligações duplas C=N por rea-
ções de Schiff.26 A tripla hélice interconecta as cadeias de quitina e 
os espaços criados pela rede são preenchidos por proteínas, glucanas 
solúveis em água e S-glucanas. 

Uma grande diversidade de polissacarídeos (homopolissacarí-
deos e heteropolissacarídeos) já foi isolada a partir de basidiomicetos: 
glucanas, heteroglucanas, heterogalactanas e heteromananas.27,28 Vá-
rias estruturas similares já foram encontradas para estes cogumelos, 
diferenciando-se apenas em relação ao comprimento das cadeias la-
terais e às massas molares.29 Os homopolissacarídeos mais frequente-
mente encontrados são as glucanas, formando cadeias principais α e/
ou β glicosídicas ligadas em (1→3), (1→6)[30]. Os polímeros forma-



Estudos da Pós-Graduação264

dos por glucanas β(1→3), substituídos em O-6 por terminais não redu-
tores, são os mais comuns [31]. Glucanas β(1→3) podem ter ligações 
D-glucose β(1→6) ou β(1→4) como ramificações. Glucanas α(1→3) 
parcialmente substituídas em O-6 e em menor proporção em O-3 por 
unidades β-Dglucosídicas (α, βglucanas) também foram relatadas.32

Heteropolissacarídeos constituídos de xilose e manose: 
α-D-manose (1→3) na cadeia, com substituições em O-4 já foram 
isolados.33 Fucoxilomananas,34 fucogalactanas35  e manofucoga-
lactanas36,37 foram identificadas em alguns basidiomicetos. Polis-
sacarídeos constituídos de galactose, manose e fucose também já 
foram isolados e caracterizados de algumas espécies de basidiomi-
cetos considerados bioativos.35

   A composição polissacarídica da parede celular dos princi-
pais cogumelos encontra-se resumida na Tabela 8.2. Foram incluí-
das outras espécies não cultivadas no Brasil para se estabelecer uma 
relação comparativa. 

  De modo geral, os constituintes da parede celular têm sido 
determinados por fracionamento dos seus polímeros, usando uma 
série de procedimentos de extração: alcalinas, ácidas, aquecidas, 
resfriadas etc. Três principais frações são obtidas: uma rica em ma-
noproteína com β-glucanas, outra, contendo quitina e β-glucanas 
insolúveis, e uma terceira contendo β-glucanas solúveis em meio 
alcalino. β(1→3) e β(1→6)-glucanas não são separadas em termos 
de sua ligação glicosídica em nenhuma das frações, embora tenham 
funções biológicas diferentes. β(1→3) fornece uma “escada” estru-
tural para a parede celular, enquanto β(1→6) tem um papel predo-
minante na sua ligação e estabilização; suas cadeias fornecem uma 
ancoragem para as manoproteínas e estão covalentemente associa-
das com β(1→3)-glucanas e com a quitina. As configurações espe-
cíficas das glucanas e/ou polissacarídeos, de modo geral, podem 
ser identificadas através dos espectros de ressonância magnética 
nuclear (RMN).38

A Figura 8.1 mostra as estruturas das principais glucanas en-
contradas em cogumelos considerados comestíveis e medicinais.
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Tabela 8.2 – Composição polissacarídica da parede celular de cogumelos 

Principais polissacarídeos
da parede celular de cogumelos Representante Referência

Glucanas
Glucana α(1→3) Armillariellatabescens [39] 
Glucana linear α(1→3) Amanita muscaria [40] 
Glucana α(1→4);β(1→6) Agaricusblazei [41] 
Glucana α(1→6);α(1→4) Agaricusblazei [42]
Glucana β(1→6) Lyophyllumdecastes [43]

Glucana β(1→6);β(1→3) Agaricusblazei
Teloschistesflavicans

[42]
[44]

Glucana β(1→6);α(1→3) Agaricusblazei [42]

Glucana β(1→3) Flammulnavelutipes
Pleurotusostreatoroseus

[45]
[46]

Glucoronoglucana β(1→3) Ganodermalucidum [47]
Manoxiloglucana Grifolafrondosa [48]
Galactoxiloglucana Hericiumerinaceus [49]
Xiloglucana Grifolafrondosa [48]
Xilogalactoglucana Inonotusobliquus [42]
Manogalactoglucana Agaricusblazei [50]
Galactomanoglucana Flamulinavelutipes [51]
Arabinoglucana Ganodermatsugae [52]
Riboglucana Agaricusblazei [50]

Glicanas
Arabinogalactana Pleurotuscitrinopileatus [53]
Glucogalactana Ganodermatsugae [54]
Fucogalactana Sarcodonaspratus [55]
Manofucogalactana α(1→6) Fomitellafraxinea [56]
Fucomanogalactana Dictyophoraindusiata [57]
Manogalactana Pleurotuspulmonarius [58]
Manogalactofucana Grifolafrondosa [59]
Glucomanana Agaricusblazei [60]
Glucomanana β(1→2);β(1→3) Agaricusblazei [61]

Quitina-quitosana Rhizopusarrhizus [62]

Quitina-glucana Schizophyllum commune [62]
Fonte: Elaborada pelas autoras.
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Figura 8.1 – Estruturas representativas de glucanas encontradas em cogumelos: (a) β(1→6); 
(b) α(1→6); (c) β(1→3); (d) α(1→3); (e) β(1→2); (f) α(1→4) e (g) Provável estrutura de 
um glicoconjugado

Fonte: Elaborada pelas autoras.

COGUMELOS MEDICINAIS E O POTENCIAL 
FARMACOLÓGICO DOS POLISSACARÍDEOS PRESENTES

Na última década, muitas ações terapêuticas tais como anti-
cancerígena, anti-inflamatória, imunossupressora, antibacteriana, 
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dentre outras, têm sido atribuídas a polissacarídeos, de ligação β-gli-
cosídica e α-glicosídica, livres ou associados a proteínas (glicocon-
jugados).62-64 Essas substâncias parecem ter relação com a ação es-
timulante do sistema imunológico. Estudos farmacológicos também 
têm revelado efeitos promissores dos polissacarídeos no tratamento 
da hipertensão, hepatite, diabetes mellitus e hipercolesterolemia.65,66 
Além de potentes agentes anti-inflamatórios.68 

Foi demonstrado in vitro e in vivo que o chá do cogumelo 
Agaricussylvaticus (semelhante ao Agaricus brasiliensis) estimula 
o aumento das células que compõem parte do sistema imunológico 
e são responsáveis pela destruição das células neoplásicas. Além 
disso, sabe-se também que os polissacarídeos com atividade antitu-
moral, geralmente extraídos do corpo frutífero a partir da cultura de 
vários fungos, são constituídos principalmente de glucanas ligadas 
em configuração β(1→6), β(1→3) [61-63], α(1→6) e α(1→3).68 

Algumas divulgações sugerem estruturas que apresentam fra-
ções β(1→6) com ramificação de cadeia β(1→3).69  Frações ácidas 
polissacarídicas isoladas do Pleurotusostreatus também mostraram 
apresentar atividade antitumoral com 95% de inibição em doses 
de 5mg/kg.70 É conhecido também que glucanas em configuração 
β(1→6) e β(1→3), isoladas e purificadas do cogumelo Lyophyllum-
decastes Sing, promoveram 87,9% de inibição tumoral em doses de 
10mg/kg.43 A configuração β(1→3) também foi citada como carac-
terística da glucana isolada do Flammulina velutipes, para a qual 
atividades imunossupressora e antitumoral foram observadas.71 Da 
mesma variedade foram isolados dois polissacarídeos, sendo um 
destes caracterizado como apresentando uma configuração β(1→3) 
ligada por resíduos de glucose e substituída em O-6 por ligações β 
glicosídicas, sendo o outro constituído de uma xilomanana.45

“Letinan”, extraído do corpo do cogumelo letinus edodes, é 
comercializado como um medicamento de ação antitumoral e utili-
zado como suplemento alimentar.72 Estudos farmacológicos também 
revelam efeitos no tratamento da hipertensão e hepatite do letinus,71 
além de atividade antiviral.72 O “Krestin”, outro medicamento cons-
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tituído de complexo proteoglucano isolado do Cariolus versicolor 
demonstra atividade antitumoral em animais com adenosarcoma, 
fibrosarcoma, melanoma, sarcoma, carcinoma e câncer de mama, 
cólon e pulmão.74,75

O Schizophyllan, constituído de polissacarídeos isolados do 
Schizophyllum commune, mostrou atividade contra o Sarcoma 180, 
bem como, contra os Sarcomas de Erlich e de Yoshida e o carcinoma 
de pulmão de Lewis. Estudos também provaram sua eficiência no 
tratamento de pacientes com câncer de estômago.76

 Lentinan, Schizophyllana e PSK, isolados, respectiva-
mente, da Lentinus edodes, Schizophyllum commune e Coriolus 
versicolor estão entre os polissacarídeos mais largamente comer-
cializados.77 Os dois primeiros constituídos de β-glucana pura e o 
último de β-glucana ligada à proteína. Alguns cientistas têm as-
sociado as atividades farmacológicas exclusivamente à presença 
de complexos glicoproteicos,72,78 citando a dependência dessas 
atividades à existência da ligação entre a proteína e o polissacarí-
deo.79 Embora alguns glicoconjugados tenham sido efetivamente 
extraídos de vários cogumelos, não se tem ainda pleno conhe-
cimento de como ocorre a ligação química entre a proteína e o 
polissacarídeo.

POLISSACARÍDEOS BIOATIVOS DO Agaricus blazei Murill, 
O Agaricus brasiliensis. 

O Agaricus blazei Murill, semelhante aos outros cogumelos 
da família Agaricaceae, possui um corpo bem definido com píleo 
(chapéu), estirpe (talooupé) e raízes (Figura 8.2).  

Sua análise mostra um conteúdo de 40-45% de proteínas, 38-
45% de glicídios, 3-4% de fibras, 5-7% de cinzas, indicando também 
a presença de vitaminas do complexo B, ergosterol, fosfolipídios, áci-
dos graxos poli-insaturados e lecitinas, classificando-o como um ali-
mento de excelente valor nutritivo. As suas propriedades medicinais, 
entretanto, têm sido atribuídas aos polissacarídeos presentes.42,80-82 
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O Agaricus blazei é cultivado e estudado em vários países, 
inclusive no Brasil, sendo considerado uma das mais importantes 
espécies medicinais.65 Ao longo dos últimos anos, pesquisas cientí-
ficas vêm revelando importantes propriedades farmacológicas dos 
polissacarídeos presentes nesta espécie.42,81,83

Os primeiros trabalhos científicos, publicados na década de 
70 por pesquisadores japoneses, já relatavam a atividade antitumo-
ral de polissacarídeos isolados do Agaricus blazei.84 Outros estudos 
revelaram potencialidades farmacológicas no tratamento de doenças 
como diabetes, hepatite, lúpus, e asma,85 além de importante ativi-
dade anticancerígena42,82,86  e antiviral: herpes87  e poliovirus,88 tendo 
como principal componente bioativo a -glucana e/ou o complexo 
proteoglucano constituintes do cogumelo. Outros estudos realizados 
com o Agaricus blazei, bem como com outras espécies de cogume-
los, sugerem que a presença de glucana com conformação estrutural 
do tipo β(1→6) é responsável pelas atividades farmacológicas.42,43,89 
Alguns pesquisadores sugerem que a atividade se deve à presença 
de estruturas que apresentam frações β(1→6) com ramificação de 
cadeia β(1→3).69 A presença de polissacarídeos em configuração 
β(1→3), α(1→6) e α(1→4) também foi citada para esse fungo.42

Figura 8.2 – Agaricus blazei Murill 

Fonte: figura cedida por Verynha Wanderly.
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Polissacarídeos constituídos de heteroglucanas, tais como: 
manogalactoglucanas e riboglucanas,50 heteroglicanas (polissacarí-
deos em que a cadeia principal não é composta de glucose), como 
as glucomananas51 e β(1→2 e 1→3)-glucomananas,61 também foram 
isolados do Agaricus blazei. As características químicas, relativas 
à composição e conformação dessas glucanas, proteoglucanas e 
heteroglucanas são dependentes de algumas variáveis, tais como, 
região, forma de cultivo e aspectos como temperatura e umidade, 
que podem levar a respostas farmacológicas distintas. Diferentes 
estágios de maturação demonstraram teores de β-glucanas diferen-
ciados. Um aumento de β-glucanas (1→6 e 1→3) foi observado nos 
dois primeiros estágios de maturação, enquanto uma diminuição no 
teor destas glucanas foi observada no terceiro e último estágio.90 Os 
autores desta pesquisa mostraram a importância da observação do 
estágio de colheita do cogumelo para garantir eficiência na produção 
dos componentes bioativos. 

A atividade imunoestimulante e a ação antitumoral foram in-
vestigadas em diferentes modelos laboratoriais, incluindo os tumo-
res sólidos Sarcoma 180 e Ehrlich.42,55,72 Em teste clínico realizado, 
o extrato aquoso do cogumelo Agaricus blazei foi administrado em 
70 pacientes com neoplasias malignas localizadas na mama, prós-
tata, ovário, útero, estômago e pâncreas, dentre os quais 43 com a 
presença de metástase. As análises revelaram aumento das células 
NK (do inglês “natural killer”), importante componente do sistema 
imunológico, em 53 dos 70 pacientes tratados.91 

Gonzaga investigou a atividade antitumoral frente ao Sarcoma 
180 em camundongos suíços, administrando uma fração isolada de 
polissacarídeo92,93 (identificado como α(1→4)-β(1→6)-glucana com 
predominância de configuração β(1→6) conjugada com proteína).94 
Os resultados mostraram a capacidade dos polissacarídeos de re-
duzir em até 49% o tamanho do tumor quando administrado iso-
ladamente por via intraperitoneal em doses de 50mg/kg aplicadas 
ao animal/dia. 
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Quando administrado em associação com o fármaco 5-Fluo-
rouracil (5-FU) em doses de 25 e 10mg/kg/dia para o polissacarídeo 
e 5-FU, respectivamente, foi registrada uma redução de até 67% do 
tumor. Estudos toxicológicos demonstraram ausência de alteração 
no tamanho dos órgãos retirados dos animais tratados (fígado, rins 
e baço), ausência de alterações celulares e dos níveis séricos das en-
zimas aspartatoaminotransferase (AST), alanina aminotransferase 
(ALT) e ureia, mostrando a viabilidade do tratamento. Significativa 
sobrevida em animais transplantados com o Sarcoma 180 também 
foi observada com o tratamento.92,93 Os polissacarídeos não apre-
sentaram citotoxicidade direta na célula neoplásica, indicando que, 
provavelmente, a atividade biológica é resultante do estímulo do sis-
tema imunológico.92,93

Guterrez e col. demonstraram o efeito antimutagênico de 
extratos aquosos do cogumelo brasileiro in vitro. O grupo uti-
lizou extratos obtidos em várias temperaturas (4, 25 e 60oC) de 
amostras do Agaricus comercializados em Londrina (Paraná) e 
em Piedade (estado de São Paulo).95 Os resultados mostraram que 
os extratos obtidos a 60oC, de ambos os cogumelos, apresenta-
ram efeito contra a mutagenicidade induzida pelo metasulfonato 
de metila (MMS) em células V79 de pulmão de hamster chinês. 
Meloni e col. e Gameiro também identificaram efeito antimuta-
gênico em extratos do Agaricus blazei cultivado no Brasil.96,97 O 
tratamento prévio em ratos com o extrato aquoso do Agaricus bra-
sileiro mostrou exercer efeito hepatoprotetor contra toxicidade e 
processos hepatocarcinogênicos induzidos por doses moderadas 
de dietilnitrosamina.98 

Recentemente, Baranoski e col. relataram o efeito da β-glu-
cana sulfatada e não sulfatada do A. brasiliensis em relação à cito-
toxicidade e proliferação celular (adenocarcinoma).99 Os resultados 
indicaram que β-Glucana sulfatada apresentou maior citotoxicidade 
comparada com a β-Glucana não sulfatada e que a proliferação celu-
lar foi reduzida somente após 72h com uma concentração de 100 μg/
mL de β-Glucana sulfatada.
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Em testes biológicos in vivo, os polissacarídeos (caracteri-
zados como complexos proteoglucanos) em concentração de 20 
e 40mg/kg do animal, demonstraram atividade analgésica, che-
gando a reduzir em até 91% as contorções abdominais induzidas 
pelo ácido acético.81 Estudos realizados por Faccin e col. também 
demonstraram, em testes in vitro, eficiência na inibição do está-
gio inicial da replicação do vírus da poliomielite quando aplicadas 
concentrações de 25 a 200 μg/ml de extratos aquosos e etanóli-
cos da fração predominante de glucanaβ-(1→6) ligada à proteína 
(complexo proteoglucano).93,88

Angeli e col. demonstraram o efeito protetor do mesmo com-
plexo (β(1→6)-glucana ligada à proteína) contra danos quimica-
mente induzidos em DNA de linfócitos humanos.100

MECANISMO PROPOSTO PARA A AÇÃO DOS 
POLISSACARÍDEOS

As propriedades terapêuticas atribuídas aos polissacarídeos 
são as mais diversas. Estão incluídas atividades antiviral,101,102 an-
tifúngica,103 antioxidante104 e antitumoral72,74,79 entre outras. A ati-
vação do sistema imunológico é o mecanismo de ação apresen-
tado com maior frequência para justificar muitas das atividades 
farmacológicas desses materiais.42,105 Polissacarídeos isolados de 
cogumelos aparentemente não demonstram atacar diretamente as 
células cancerígenas, produzindo atividade antitumoral por ativa-
ção do sistema imunológico do organismo.105 A potencialização de 
células como macrófago, constituintes do sistema imune, leva ao 
aumento de sua atividade fagocitária, liberando vários mediadores, 
principalmente citocinas, como interleucinas, interferon e fator de 
necrose tumoral, além de espécies reativas de oxigênio, prostaglan-
dinas e óxido nítrico.106 Shimizu e col. demonstraram o aumento do 
número de antígenos de superfície em monócitos e macrófagos.107

Alguns cientistas verificaram que a maioria dos cogumelos 
com atividade antitumoral apresentava em sua composição o polis-
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sacarídeo β(1→3)-D-glucana, que aumentava o número de células 
NK, melhorando a atividade dos linfócitos-T e dos macrófagos . O 
estudo conseguiu demonstrar um efeito biológico benéfico108 nos pa-
cientes portadores de neoplasias malignas, aumentando o número de 
células exterminadoras naturais ou células NK, de grande importân-
cia no prognóstico do câncer. 

O esquema ilustrativo da ativação das células imunes por 
polissacarídeos para a destruição dos agentes patogênicos está 
representado na Figura 8.3, de forma simplificada; a beta-glu-
cana melhora a resposta imunológica, ativando os macrófagos, 
que é a chave para a vitalidade do sistema imunológico. Os ma-
crófagos absorvem as células estranhas ao organismo liberando 
hormônios chamados citocinas (proteínas mensageiras) que aju-
dam na comunicação intracelular entre as células B, células T, 
células NK “natural killer” e transportam patógenos e tecidos 
afetados para o sistema linfático. A beta-glucana, mesmo em 
pequenas quantidades, tem efeito profundo, acoplando os re-
ceptores nas paredes externas dos macrófagos para ativá-los e 
aumentar a produção das citocinas e assim ajudar a combater 
doenças infecciosas e câncer. 

Polissacarídeos podem ativar diretamente vias de complemen-
tos, macrófagos, linfócitos-T, linfócitos-B, e células NK ou podem 
ativar indiretamente através de células acessórias dendríticas (DCs) 
e macrófagos. Na rota indireta, os polissacarídeos estimulam as cé-
lulas acessórias a secretar citocinas tais como interleucinas-1 (IL-
1), as quais estimulam linfócitos-T helper (Th) para secretar mais 
citocinas. As citocinas secretadas modulam ou ativam macrófagos, 
linfócitos-T, linfócitos-B e células NK, os quais produzem efeito 
destruidor sobre os agentes patógenos.
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Figura 8.3 – Esquema ilustrativo da ativação das células imunes por polissacarídeos para a 
destruição dos agentes patogênicos 

Fonte: elaborada pelas autoras.

MODIFICAÇÃO DE POLISSACARÍDEOS NA BUSCA DE 
NOVOS MATERIAIS

Polissacarídeos podem ser modificados mostrando-se poten-
cialmente úteis para serem empregados em muitas áreas de pesquisa 
e aplicações variadas, uma vez que são fontes renováveis, biodegra-
dáveis e atóxicos. Esta perspectiva abre um leque de oportunidades 
para que derivados de polissacarídeos de cogumelos sejam modifi-
cados estruturalmente em busca de novos materiais. 

Vários processos de modificação de polissacarídeos têm sido 
propostos, muitos dos quais baseados na introdução de grupos fun-
cionais à sua estrutura, como é o caso da reação de carboximetila-
ção, uma das reações mais utilizadas na modificação de biopolíme-
ros. Quando aplicada a polissacarídeos isolados de cogumelos,109 foi 
observado que as glucanas carboximetiladas apresentam maior ati-
vidade antitumoral que as glucanas não modificadas [109]. Sabe-se, 
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entretanto, que alguns polissacarídeos do gênero Pleurotus podem 
ocorrer naturalmente metilados.110,111 Glucanas carboximetiladas do 
cogumelo Pleurotus ostreatus (pleuran) exibiram efeitos imunomo-
dulatórios, especialmente aumentando a atividade fagocítica.112

Polissacarídeos sulfatados em sistemas biológicos estão en-
volvidos em muitos processos celulares, como reconhecimento mo-
lecular, desenvolvimento e diferenciação celular. Além disso, um 
grande número de polissacarídeos sulfatados e outras substâncias 
polianiônicas são potentes inibidores de vários vírus. Polissacarí-
deos sulfatados são distribuídos na natureza, sendo encontrados 
como componentes de matriz extracelular na superfície de células 
de vertebrados ou são sintetizados por organismos marinhos.113 Den-
tre os polissacarídeos naturalmente sulfatados destacam-se os polí-
meros isolados de algas marinhas, como carragenanas e fucoidanas. 
Alguns polissacarídeos sulfatados apresentam atividades biológicas, 
como anticoagulante,114 anti-inflamatória,115 antiviral116  atividade 
anti-herpética,83 inibição de leucócitos.117 Polissacarídeos sulfatados 
também podem apresentar atividades antiarterioesclerótica, antipro-
liferativa, antiangiogênica e antimetastática.118,119

Na busca da expansão das atividades farmacológicas de glu-
canas isoladas de cogumelos, pesquisas têm sido desenvolvidas na 
preparação do polissacarídeo sulfatado, buscando aumentar o po-
tencial destes em relação aos efeitos terapêuticos. Existe um grande 
interesse em substâncias, que apresentem atividade anticoagulante, 
que possam ser uma alternativa à heparina. Tal atividade biológica 
deve-se, em grande parte, aos grupos sulfatos existentes na hepa-
rina, uma vez que estes potencializam a ação de inibidores das pro-
teases plasmáticas.120 Estudos mostraram que a atividade anticoagu-
lante destes compostos depende da massa molar e da composição 
química, especialmente dos conteúdos de sulfato e fucose.121

Stuelp122  avaliou a atividade anticoagulante de glucanas de 
configuração α e β isoladas de Ramalina celastri. A α-glucana apre-
sentou uma atividade máxima para os testes: tempo de tromboplas-
tina parcialmente ativada e tempo de trombina nas doses de 13 e 18 
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μg/mL de plasma, respectivamente. Em outro estudo com polissa-
carídeos de liquens, uma galactoglucomanana isolada de Cladonia 
ibitipocae, após sulfatação química, apresentou 42,2% de sulfato e 
inibiu totalmente a formação de trombo in vivo, após administração 
intravenosa.123 No mesmo modelo animal de trombose, uma β-glu-
cana com ligações (1→6) isolada de Parmotrema mantiqueirense, 
contendo 76,8% de sulfato, após modificação química, também ini-
biu a formação do trombo.124 Apesar de polissacarídeos de liquens 
apresentarem uma boa atividade anticoagulante, seu uso é limitado, 
já que estes organismos não são encontrados em grande quanti-
dade na natureza.

Recentemente, Baranoski e col. relataram o efeito da β-glu-
cana sulfatada e não sulfatada do A. brasiliensis em relação à cito-
toxicidade e proliferação celular (adenocarcinoma.99 Os resultados 
indicaram que β-Glucana sulfatada apresentou maior citotoxicidade 
comparada com a β-Glucananão sulfatada e que a proliferação celu-
lar foi reduzida somente após 72h com uma concentração de 100 μg/
mL de β-Glucana sulfatada.

 Novas pesquisas mostram o potencial de polissacarídeos de 
fungos, quando combinados com outros ativos, de modo a identifi-
car novas características estruturais ou biológicas que ampliem a sua 
área de atuação. β-glucanas de Lasiodiplodia theobromae MMBJ, 
na forma de filmes de blendas com látex, foram avaliadas quanto a 
sua atividade imunomoduladora e em sistemas de liberação contro-
lada de fármaco.125 Por outro lado, Gonzaga e col. isolaram o com-
plexo glico-proteico e analisaram seu potencial na solubilização de 
fármaco usando a griseofulvina como modelo hidrofóbico. 

Nano e micropartículas foram observadas na presença da gri-
seofulvina, sugerindo a formação de sistemas de automontagem126 . 
Buscando melhor compreender o mecanismo de ação dos polissaca-
rídeos, foi estudada a interação dessas moléculas com fosfolipídios 
através da formação de monocamadas pelo método de Langmuir e 
Langmuir-Blodgett.127 A combinação dos polissacarídeos isolados 
do A. brasiliensis e Lentinus edodes com o copolímero F127 mos-
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trou-se potencialmente adequado para o desenvolvimento de géis 
dermatológicos. As propriedades termorresponsivas dos géis prepa-
rados com várias composições da fração polissacarídica e F127 fo-
ram avaliadas, tendo sido observado que os géis, com teores de F127 
entre 16-20%, apresentaram consistência adequada, tornando-se útil 
como veículo para a administração de medicamentos. 
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POLISSACARÍDEO DE EXOESQUELETOS 
(QUITINA E QUITOSANA)

Haroldo César Beserra de Paula,  
Sergio Paulo Campana Filho

INTRODUÇÃO

A indústria pesqueira gera enormes volumes de rejeitos, os 
quais devem ser adequadamente processados para não produzir efei-
tos deletérios no ambiente ao serem descartados. O processamento 
de crustáceos, principalmente camarões, caranguejos e lagostas, e 
de moluscos, especialmente lulas, é uma atividade econômica im-
portante que se baseia tanto na captura/pesca de populações disse-
minadas nos mares, mangues e estuários como também na aquicul-
tura. Os rejeitos gerados no processamento de crustáceos e moluscos 
são ricos em quitina, polissacarídeo estruturalmente semelhante à 
celulose. A presença de quitina na biomassa é tão importante quanto 
à da celulose, tanto em termos funcionais como quantitativos, sendo 
que a quitina pode ser considerada um dos mais abundantes polissa-
carídeos na biomassa. Além de ser abundante e produzida a partir de 
fontes renováveis – aproximadamente 1,5x106 toneladas/ano de rejei-
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tos ricos em quitina são geradas em nível mundial – a quitina é um 
polímero bioativo, biodegradável, biocompatível e atóxico com apli-
cações potenciais em medicina, farmácia, odontologia, veterinária, 
agricultura, indústrias alimentícias e de cosméticos, entre outras.1-3 
Entretanto, a quitina é insolúvel na maioria dos solventes comuns 
e sua labilidade térmica também não permite que seja processada 
pelo emprego das tecnologias convencionalmente usadas nas in-
dústrias de polímeros. Assim, a maior parte da produção mundial 
de quitina se destina à produção de quitosana, derivado geralmente 
obtido pela desacetilação alcalina de quitina. A quitosana é solúvel 
em meios aquosos de acidez moderada, é mais susceptível a modi-
ficações químicas nos grupos funcionais hidroxila e amino e possui 
melhores propriedades do que a quitina, o que amplia consideravel-
mente as perspectivas de aplicações. O interesse em quitina e qui-
tosana vem crescendo significativamente nos últimos 30 anos, tanto 
nos meios acadêmicos como nos setores industriais. Tal afirmação 
é corroborada pelo número de publicações relacionadas à quitina e 
quitosana – aproximadamente 500 artigos no início dos anos 1970 e 
quase 11000 artigos apenas no período 1998-2002; e em relação às 
patentes relacionadas à quitina e quitosana, já que apenas o United 
States Patent and Trademark Office (USPTO) registra 7115 patentes 
no período 1976-2007.4

No Brasil, há uma longa tradição de pesquisas relacionadas 
com quitina e quitosana, principalmente nas regiões Nordeste, Su-
deste e Sul, mas, atualmente, há grupos de pesquisa que se dedi-
cam a temas relacionados em universidades e institutos públicos e 
privados na maior parte dos estados brasileiros. Assim revela le-
vantamento preliminar na Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.
br/) empregando as palavras-chave “quitina” e “quitosana” como 
elementos de busca, o qual resulta em 442 e 1234 pesquisadores, 
respectivamente, aí incluídas as coincidências das duas listas. Esse 
levantamento, embora parcial, também revela que os pesquisado-
res interessados em quitina e quitosana atuam em áreas tradicionais 
tais como a Química, Engenharia Química, Física, Bioquímica, Far-
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mácia, Biologia, Microbiologia, Medicina e Odontologia, com forte 
concentração nas duas primeiras. Considerando os fatos brevemente 
mencionados, o texto a seguir apresenta e discute um conjunto de 
trabalhos nos quais os processos de preparação, as características, 
as propriedades e as aplicações de quitina, quitosana e derivados são 
abordados. A ênfase do texto está focada nos trabalhos realizados 
no Brasil com a utilização de matéria-prima nacional, mas não tem 
o objetivo de abranger a totalidade dos trabalhos que se enquadrem 
nesse contexto e também cita alguns dos principais trabalhos desen-
volvidos na área, independentemente de vínculo com qualquer na-
cionalidade. Assim, o leitor interessado em conhecer mais trabalhos 
nessa temática é convidado a consultar as referências bibliográficas 
citadas ao final deste texto, bem como as bases de dados nacionais e 
internacionais sobre o conhecimento científico e tecnológico nessa 
área. Também há informações recentes e confiáveis e “links” in-
teressantes nos sítios “web” de sociedades científicas tais como a 
Sociedade Ibero-Americana de Quitina (SIAQ; http://www.siaq.net) 
e a European Chitin Society (EUCHIS; http://www.euchis.org/).

QUITINA E QUITOSANA: ESTRUTURAS E FONTES

Quitina e quitosana integram um conjunto de copolímeros de 
cadeias lineares contendo unidades 2-acetamido-2-desoxi-D-glico-
piranose (GlcNAc) e 2-amino-2-desoxi-D-glicopiranose (GlcN) uni-
das por ligações (1→4) (Figura 9.1). De fato, quitina e quitosana não 
podem ser consideradas homopolímeros, pois geralmente não são 
constituídos exclusivamente por unidades GlcNAc e GlcN, respec-
tivamente. Assim, a quitina disponível comercialmente, bem como 
aquela processada em laboratórios de pesquisa, contém aproxima-
damente 5-10% de unidades GlcN, pois a extração do polímero da 
biomassa faz uso de tratamentos que resultam na hidrólise parcial 
dos grupos acetamida das unidades GlcNAc.4 A única exceção co-
nhecida é a quitina obtida a partir de algas diatomáceas (Thalas-
siosira fluviatilis e Cytlotella cryptica), cuja análise revela que se 
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constitui exclusivamente de unidades 2-acetamido-2-desoxi-D-gli-
copiranose.1,5 Por outro lado, as quitosanas comerciais geralmente 
possuem 10-30% de unidades GlcNAc, pois a hidrólise quantitativa 
dos grupos acetamido dessas unidades demanda a execução conse-
cutiva de várias etapas de desacetilação, resultando em elevado con-
sumo de reagentes, de tempo e de energia. Além disso, a ocorrência 
simultânea de hidrólise das ligações glicosídicas durante a execução 
das reações de desacetilação provoca severa despolimerização, re-
sultando na degradação das propriedades do polímero.

Figura 9.1 – Representação da unidade repetitiva comum à quitina e quitosana, onde GA ex-
pressa o teor de unidades GlcNAc, e é denominado grau médio de acetilação do copolímero

Fonte: Elaborada pelos Autores.

A quitina ocorre na biomassa associada a outros polissacarí-
deos, proteínas, lipídeos, sais inorgânicos e pigmentos, na consti-
tuição de estruturas responsáveis pela defesa, proteção e resistência 
mecânica dos organismos. Assim, a quitina é encontrada nos exo-
esqueletos de invertebrados, como artrópodes, anelídeos, moluscos 
e celenterados, em algas diatomáceas, e também está presente nas 
paredes celulares de alguns fungos, como ascomicetos, zigomice-
tos, basidiomicetos e deuteromicetos.6 São descritas três polimorfas 
de quitina, a saber, α-, β- e γ-quitina, com grande predomínio da 
polimorfa α-quitina, enquanto γ-quitina é a menos conhecida e de 
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ocorrência muito restrita.4,7 A α-quitina ocorre nos exoesqueletos de 
artrópodes, como as carapaças de caranguejos e cascas de camarões, 
enquanto a β-quitina é encontrada em gládios de lulas, em diátomos 
marinhos e tubos de vertimentiferanas.8,9

As polimorfas α- e β-quitina diferem quanto ao arranjo de 
suas cadeias nas regiões cristalinas,10-12 dispondo-se paralelamente 
– cadeias que têm o mesmo sentido, da extremidade redutora para 
a não redutora são ditas paralelas – ou adotando a orientação anti-
paralela). A adoção de uma ou da outra disposição afeta o estabele-
cimento de ligações hidrogênio intercadeias e intracadeias, envol-
vendo os grupos amida (N-H···O=C) das unidades GlcNAc, o que 
resulta em empacotamentos mais ou menos densos. Em -quitina as 
cadeias de uma mesma folha, ou lamela, assumem a disposição an-
tiparalela que resulta em um arranjo de cela unitária, ortorrômbico, 
fortemente estabilizado por ligações hidrogênio intra e intermole-
culares. As ligações hidrogênio entre cadeias de lamelas diferentes 
também são favorecidas e a estrutura de α-quitina exibe elevado 
grau de ordem, o polímero é insolúvel e intumesce limitadamente 
em meios aquosos. Em β-quitina, as cadeias assumem a disposição 
paralela, as ligações hidrogênio intra e intermoleculares são menos 
numerosas e não ocorrem ligações hidrogênio entre cadeias de la-
melas diferentes. Assim, β-quitina é mais solúvel, intumesce mais 
completamente em água e é mais reativa do que a α-quitina.

A quitosana está presente em menor proporção na biomassa 
do que a quitina, mas ocorre em alguns fungos, como Aspergillus 
niger e Mucor rouxii, complexada com outros polissacarídeos.12 A 
quitina produzida industrialmente é extraída de carapaças de caran-
guejos e cascas de camarões, enquanto quitosana é geralmente ob-
tida através da desacetilação de quitina por hidrólise alcalina. Dife-
rentes estruturas têm sido propostas para a quitosana em função do 
procedimento empregado na desacetilação de quitina e da presença 
de água, ácidos e íons metálicos na rede polimérica.13-16 Assim, os 
complexos do tipo I são estruturas nas quais as moléculas de quito-
sana adotam a conformação helicoidal do tipo “dobra 2”, com repeti-
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ção axial de 10 Å, enquanto nos complexos do tipo II a conformação 
helicoidal é do tipo “dobra 8”, com repetição axial de 40Å.15-18 Em 
quitosana o grau de ordem é menor que o observado em quitina, 
pois não ocorrem tantas ligações hidrogênio devido à hidrólise dos 
grupos acetamido das unidades GlcNAc.

PRODUÇÃO DE QUITINA E QUITOSANA

As carapaças de caranguejos e lagostas e as cascas de cama-
rões, abundantes rejeitos da indústria pesqueira, são as principais 
matérias-primas para a produção de quitina. Os maiores produtores 
mundiais são Japão, EUA e China, além da Índia, Noruega, Canadá, 
Itália, Polônia, Chile e Brasil.2,4 

As cascas secas de crustáceos possuem em média 15-20% de 
quitina, 25-40% de proteína e 40-55% de carbonato de cálcio, além 
de pigmentos e lipídeos em pequena quantidade. Assim, o adequado 
processamento dessa matéria-prima, eliminando as substâncias 
acompanhantes, resulta na produção de -quitina. Por outro lado, a 
extração de -quitina de gládios de lulas, os quais contêm 35-40% 
de quitina, 60-65% de proteínas e uma quantidade mínima de sais 
inorgânicos, ainda não atingiu o estágio de produção industrial, mas 
é esperado que isso ocorra no futuro próximo.19

Independentemente da polimorfa considerada, a extração de 
quitina da biomassa demanda a execução de tratamentos destinados 
a eliminar as substâncias que a acompanham. Assim, a extração de 
α-quitina de exoesqueletos de crustáceos envolve, geralmente, os 
tratamentos de desmineralização, desproteinização e despigmenta-
ção,1,2,4 enquanto a etapa de desmineralização dos gládios de lulas 
não é executada, pois essa matéria-prima possui teores muito baixos 
de compostos inorgânicos.7

Na desmineralização, os carbonatos e fosfatos de cálcio e 
magnésio são eliminados por tratamento da biomassa com solu-
ções aquosas de ácidos, tais como HCl, HNO3, H2SO4, HCOOH, 
H3CCOOH. Diferentes condições podem ser empregadas nesse 



POLISSACARÍDEOS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA 299

tratamento no que diz respeito à força e concentração do ácido, à 
temperatura e ao tempo do tratamento, mas as condições vigorosas 
devem ser evitadas, pois provocam severa despolimerização e a con-
sequente degradação das propriedades ligadas ao caráter macromo-
lecular de quitina. Assim, visando à preservação da estrutura nativa 
de quitina, a desmineralização deve empregar soluções diluídas de 
HCl e o tratamento deve ser executado por tempos curtos e à tem-
peratura ambiente.

No tratamento de desproteinização são empregadas soluções 
aquosas de diferentes bases, como NaOH, Na2CO3, NaHCO3, KOH, 
K2CO3, Ca(OH)2, sendo que o emprego de NaOH (1-10%) e de tem-
peraturas relativamente elevadas (65-100ºC) é a prática mais co-
mum. Também, nesse caso, o tratamento deve ser brando no sentido 
de evitar a ocorrência de hidrólise dos grupos acetamida e a despo-
limerização da quitina. Assim, o tratamento prolongado à tempera-
tura ambiente com solução diluída de NaOH é recomendado para 
assegurar a preservação da estrutura nativa de quitina.

Os pigmentos, quando presentes, podem ser extraídos com 
solventes – etanol e acetona são os solventes mais empregados – ou 
por branqueamento, empregando oxidantes como KMnO4, NaOCl 
ou H2O2. A astaxantina, pigmento mais abundante nos exoesquele-
tos de crustáceos e que encontra aplicação na indústria alimentícia, 
pode ser recuperada se a extração por solvente for adotada.

É importante ressaltar que a maioria das quitinas disponíveis 
comercialmente não tem características uniformes e reprodutíveis 
devido à falta de uniformidade da matéria-prima bem como a pro-
blemas associados a seu processamento nas indústrias. De fato, a 
coleta de crustáceos em escala industrial resulta na captura de ani-
mais de diferentes espécies e em estágios diferentes de desenvolvi-
mento, diretamente do habitat natural. Esses fatores agregam va-
riabilidade à matéria-prima empregada na produção industrial de 
quitina e, portanto, também afetam as variáveis do processo bem 
como a qualidade do produto. Adicionalmente, as indústrias produ-
toras de quitina processam os exoesqueletos dos crustáceos sem pro-
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ceder a prévia separação de suas partes, as quais têm composições 
diferentes. Além disso, a matéria-prima deve ser convenientemente 
armazenada desde a despesca até o momento do processamento para 
produzir quitina, caso contrário as proteínas e a própria quitina so-
frem processo de biodegradação, o qual pode ser minimizado se os 
exoesqueletos forem conservados por congelamento ou secagem e 
adição de excesso de sal.20 

Dessa maneira, a matéria-prima empregada para a produção 
industrial de α-quitina tem natureza intrinsecamente heterogênea 
e pode estar parcialmente degradada em função das condições de 
armazenagem, o que pode explicar a variação das características e 
a falta de uniformidade de algumas quitinas comerciais.21 Por outro 
lado, o processamento de diferentes partes dos exoesqueletos de ca-
marões, especialmente quando as populações são cultivadas em con-
dições controladas, isto é, originados da aquicultura, pode represen-
tar uma alternativa interessante para a produção de α-quitina com 
características mais uniformes. Tal abordagem foi empregada22,23  
com o objetivo de investigar a importância dos fatores citados acima 
sobre as características e propriedades da α-quitina extraída de ab-
domens, cefalotórax e quelípodos de Macrobrachium rosenbergii. 
Esta é a espécie mais importante de camarão cultivada sob condi-
ções controladas em nível mundial e o seu cultivo em larga escala foi 
introduzido no Brasil em 1977.24,25 Nesse estudo, os exoesqueletos 
de M. rosenbergii foram fornecidos pelo Centro de Aquicultura da 
Unesp (CAUNESP/Jaboticabal-SP) e foram extraídos de indivíduos 
cultivados, desde o estado larval, sob condições controladas. Adi-
cionalmente, a despesca foi executada apenas uma vez, de maneira 
que os indivíduos se encontravam aproximadamente no mesmo es-
tágio de desenvolvimento, constituindo uma população homogênea 
e assegurando a homogeneidade da matéria-prima a ser empregada 
para posterior extração de α-quitina. Tal matéria-prima foi armaze-
nada à baixa temperatura (abaixo de -10oC) até que fosse separada 
em diferentes partes, a saber, cefalotórax, quelípodos e abdomens, 
para o início do processamento visando à extração de α-quitina.
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Para a extração de β-quitina de gládios de Loligo sanpaulen-
sis e L. plei, espécies de lulas muito comuns na costa brasileira, cuja 
matéria-prima também foi conservada à baixa temperatura até o 
momento do processamento visando à extração do polissacarídeo.8 
Entretanto, nesse caso, a desmineralização não foi executada e a 
desproteinização procedeu à temperatura ambiente durante 12h por 
tratamento dos gládios moídos com solução 0,1 mol/L NaOH em 
condições brandas.

A comparação das características de α- e β-quitina extraídas 
de exoesqueletos de M. rosenbergii e gládios de Loligo sanpaulensis 
e L. plei, respectivamente, com aquelas de quitinas comerciais, re-
velou que essas últimas apresentam teores de ferro e manganês até 
cem vezes mais elevados que os encontrados nas amostras obtidas 
em laboratório.8,22,23 Por um lado, as diferenças mencionadas podem 
ser atribuídas aos custos do processamento industrial de grandes 
quantidades de exoesqueletos, os quais não permitem que sejam 
executadas lavagens exaustivas como as realizadas em laboratórios 
de pesquisa. Entretanto, a comparação acima é útil para enfatizar a 
necessidade de determinar a pureza da quitina, permitindo, assim, 
que a qualidade de diferentes produtos seja comparada e que seja 
determinada a necessidade ou não de proceder sua purificação. É 
importante ressaltar que, embora seja possível eliminar os metais 
residuais presentes em quitina, os procedimentos empregados para 
esse fim podem causar modificações estruturais no polímero, tais 
como desacetilação e ruptura das cadeias, com consequente degra-
dação das características e propriedades ligadas ao caráter macro-
molecular de quitina.1

Fontes alternativas de quitina, embora sem impacto no que 
tange à produção industrial do polissacarídeo, incluem certas es-
pécies de fungos, como ascomicetos, zigomicetos, basidiomicetos e 
deuteromicetos, cujas paredes celulares contêm quitina associada a 
outros polissacarídeos.6 Nesses casos, o processamento compreende 
o cultivo dos micro-organismos em condições controladas e a extra-
ção de quitina da biomassa por tratamentos com soluções ácidas e 
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alcalinas. Assim, estudo recente demonstrou que o cultivo de Cun-
ninghamella elegans, em condições otimizadas, permite a extração 
de quitina com rendimento comparável àquele alcançado quando 
matérias-primas convencionais são empregadas.26

 A quitosana também ocorre na biomassa, embora em muito 
menor quantidade que quitina, e é possível proceder a sua extração 
de certos fungos, como algumas linhagens de Mucoralean e Zy-
gomycetes,27 mas a sua produção industrial está baseada na execu-
ção de tratamentos que resultem na hidrólise dos grupos acetamido 
das unidades GlcNAc de quitina, uma reação que resulta na desa-
cetilação de quitina. Tal reação pode empregar processos químicos 
bem como aqueles catalisados por enzimas, mas esses últimos ainda 
não são industrialmente importantes devido aos custos de extração 
e baixa produtividade das enzimas que promovem a desacetilação 
quitina. Os processos químicos ditos heterogêneos são os mais fre-
quentemente empregados nas indústrias e laboratórios de pesquisa 
para produzir quitosana e envolvem o tratamento de quitina com so-
luções concentradas de bases, principalmente NaOH e KOH. Assim, 
a desacetilação de quitina é geralmente executada por tratamento do 
polissacarídeo em solução aquosa de NaOH (40-60 %), durante 0,5-
24h a temperaturas no intervalo 50-130oC.1,2,28 As condições mais 
vigorosas favorecem a desacetilação de quitina, mas a despolimeri-
zação também é favorecida nesses casos. O mecanismo de hidrólise 
das ligações glicosídicas não é bem conhecido, mas muitos traba-
lhos propõem que o oxigênio molecular tem um importante papel 
no processo de despolimerização e vários estudos têm sugerido o 
uso de aditivos e de condições reacionais especiais para minimi-
zar a despolimerização. Dessa maneira, o borbulhamento do meio 
reacional com gases inertes,29,30 a adição de agentes redutores31  e 
o emprego de condições reacionais não convencionais, tais como a 
explosão a vapor,32 extrusão reativa,33 irradiação com micro-ondas34  
e com ultrassom,35 têm sido propostos.

 As polimorfas de quitina exibem diferentes comportamen-
tos frente à desacetilação e quando são submetidas às mesmas con-
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dições de reação, isto é, concentração de NaOH = 40%, razão licor/
quitina = 48/1, 115ºC, durante 6h, α- e β-quitina geram quitosanas 
com GA≈12% e GA≈3%, respectivamente.7,22,23,36 Um estudo recente 
propõe uma nova rota para a desacetilação na qual a suspensão de 
quitina em solução aquosa 40% de NaOH é submetida a um ciclo 
de tratamento térmico intercalado com etapas nas quais o sistema é 
submetido à sucção com bomba de vácuo antes da execução da rea-
ção de desacetilação. Esse processo, denominado “freeze– pump out 
– thaw” (FPT), propicia, segundo os autores, a desacetilação mais 
eficiente e com a mais baixa taxa de despolimerização já descrita 
na literatura.37 Entretanto, a máxima eficiência do processo FPT é 
atingida após a execução de ao menos sete ciclos de tratamento antes 
de executar a reação de desacetilação de quitina propriamente dita. 
É proposto que a execução do tratamento FPT provoca a progressiva 
destruição dos domínios cristalinos de quitina, aumentando a aces-
sibilidade aos sítios reativos do polímero e promovendo a reação em 
condições homogêneas, enquanto a exclusão do oxigênio molecular 
evita a ocorrência de despolimerização oxidativa. O emprego de ir-
radiação de ultrassom de alta potência também tem sido proposto 
para aumentar a eficiência da desacetilação de quitina e para mini-
mizar a despolimerização com resultados semelhantes àqueles obti-
dos pelo emprego dos ciclos FPT.38 Deve ser destacado, entretanto, 
que a desacetilação de quitina, assistida por irradiação de ultrassom 
de alta potência, envolve procedimentos muitos mais simples e rápi-
dos que aqueles do método FPT.

PROPRIEDADES FÍSICAS E FUNCIONAIS DA QUITOSANA 
E DERIVADOS

Quitina e quitosana são polímeros biodegradáveis, biocom-
patíveis e atóxicos que apresentam um conjunto de propriedades 
que indicam potencial para importantes aplicações em diversas 
áreas. Assim, quitina e quitosana são polímeros hidrofílicos que 
exibem atividades antimicrobiana e hemostática, afinidade por di-
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ferentes substâncias, tais como íons metálicos, herbicidas, pesti-
cidas, corantes, proteínas, lipídeos e polímeros, e a capacidade de 
formar filmes, membranas e géis. Recentemente, a preparação de 
hidrogéis à base de quitosana constituídos por estruturas de mul-
timembranas com espaçamento controlado intermembranas foi 
descrita, sendo que tais estruturas apresentam grande potencial 
para aplicações na engenharia de tecidos.39 Devido à sua proprie-
dade filmogênica e capacidade de interagir com outros polímeros, 
a quitosana também tem sido estudada para aplicações voltadas 
para a elaboração de eletrodos modificados e sensores eletrônicos. 
Assim, um estudo recente relata a elaboração e caracterização de 
filmes multicamadas de quitosana e nanopartículas de quitosana/
poli (ácido metacrílico), os quais são aplicados em dispositivos do 
tipo “língua eletrônica”.40

Entretanto, as aplicações de quitina e quitosana também en-
contram obstáculos, principalmente associados à solubilidade res-
trita desses polímeros. De fato, a solubilidade de quitina se restringe 
a uns poucos sistemas à base de solventes orgânicos, como N,N-
-dimetilacetamida/cloreto de lítio 5% e N,N-dimetilformamida/
tetraóxido de nitrogênio, enquanto quitosana é solúvel em meios 
aquosos de acidez moderada, como as soluções diluídas de ácido 
clorídrico e acético. No sentido de aumentar a processabilidade e a 
aplicabilidade desses polímeros, são propostas reações (Figura 9.2) 
que introduzem novas funcionalidades em quitina e quitosana, me-
lhorando suas propriedades, inclusive solubilidade, e ampliando as 
possibilidades de aplicações.41 Inicialmente, os derivados poliele-
trolíticos de quitosana devem ser destacados, pois a introdução de 
grupos ionizáveis nas cadeias poliméricas resulta na melhor solu-
bilidade desses derivados quando comparados à quitosana. Assim, 
os derivados N,N,N-trimetilquitosana42 e N,O-carboximetilquito-
sana43  são solúveis em amplo intervalo de pH e têm sido estudados 
para aplicações voltadas para a exploração de petróleo44  e na pre-
venção da ocorrência de adesões no pericárdio pós-cirurgias cardí-
acas em porcos.45
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Figura 9.2 – Propostas de alguns derivados de quitosana 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Complexação iônica: géis e hidrogéis de quitosana e quitina

Propriedades gerais de complexos polieletrolíticos de quitosana 
e quitina

A formação de complexos polieletrolíticos (CPEs) ocorre atra-
vés da interação dos grupos catiônicos da quitosana com poliânions 
de substâncias variadas, contendo, geralmente, grupamentos carbo-
xílicos, sulfatos ou fosfatos, levando, de forma geral, à formação de 
hidrogéis. As ligações químicas envolvidas nos complexos são de 
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natureza iônica e têm sido reportadas na literatura como presente 
em substâncias tais como: pectinas,46 ácido hialurônico e sulfato de 
condroitina,47 carboximetilcelulose,48 xantana,49 poli(etilenoglicol),50 
alginato, carragenanas, poli(ácido acrílico), poli(vinilpirrolidona),51 
dextrana sulfatada,52 goma do cajueiro53,54  e goma do angico.55 

Em geral, a proporção relativa dos dois componentes deter-
mina a carga total do complexo, influenciando o grau de comple-
xação e, em última instância, as suas propriedades.  As cargas pre-
sentes nos CEPs podem obedecer a uma estequiometria definida ou 
não e, neste último caso, os principais fatores determinantes são a 
existência de ramificações dos polímeros, diferenças de densidade 
de cargas e de massa molar.56 Verifica-se ainda que a complexação 
depende essencialmente da força iônica do meio e do pH, em maior 
ou menor grau, dependendo da natureza do poliânion e que o pH do 
meio deve estar próximo do intervalo de pKa dos dois polieletrólitos. 
Em valores de pH extremos, observa-se a existência de um menor 
número de sítios de interação, o que pode conduzir à dissolução do 
CPE, seja devido a uma baixa estabilidade do poliânion ou à alta 
solubilidade da quitosana em meio ácido.57

Hidrogéis e géis físicos 

O mecanismo envolvido pode ser exemplificado pelos hidro-
géis de quitosana (QT) e goma do cajueiro (GC), conforme mostrado 
na equação 1 e na Figura 9.3.  

GC-COO - + QT-NH3
+  GC-COO- +H3N-QT  ...(1)

Os íons carboxilatos de GC interagem com os grupamentos 
amino protonados de QT.

Paula et al.53  reportaram a preparação de hidrogéis de QT/GC 
obtidos com proporções variadas dos dois componentes na faixa de 
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1:1; 1:2; 5:1; 10:1; 15:1 a 20:1 (m/m). Para todas as amostras, o grau 
de acetilação médio encontrado foi de 47,6 ± 2,4.

Figura 9.3 – Esquema da interação entre as cadeias de quitosana (polieletrólito catiônico) e 
um polieletrólito aniônico 

Fonte: Elaborada pelos autores

 

A embebição dos hidrogéis foi investigada em função da ra-
zão QT/GC, do pH e da presença de sais. Com o aumento da razão 
QT/GC, a embebição em água diminui acentuadamente, aumenta 
proporcionalmente em soluções contendo íons Ca2+ e permanece 
constante na presença de íons sódio. Valores máximos de embebi-
ção são obtidos em pH 2 e 10 e mínimos em pH ≈ 5. A adição de 
goma de cajueiro ao hidrogel de quitosana resultou em um aumento 
na capacidade de absorção de água, em toda a faixa de pH inves-
tigada. Verificou-se, ainda, que a embebição aumenta com a força 
iônica do meio e as amostras absorvem água até cerca de 44 vezes 
o seu peso seco.

Numa outra abordagem, hidrogéis de QT/GC com maior grau 
de acetilação (68,2% ± 2,4) foram preparados de maneira similar 
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e dopados com hidrocloreto de pilocarpina.58 Uma caracterização 
mais completa dos hidrogéis foi realizada, incluindo análise térmica 
e difração de raios-X, esta última revelando que, enquanto quito-
sana é amorfa e não exibe difração, os géis reacetilados apresen-
tam padrões semelhantes ao de cristais de quitina. A adição de GC 
ao sistema resulta em um decréscimo da cristalinidade do hidrogel. 
Análise térmica revelou que os hidrogéis apresentam temperaturas 
de decomposição mais baixas que quitosana pura, com valores se-
melhantes para as amostras em estudo. A embebição dos hidrogéis 
em água seguiu um padrão similar ao previamente reportado,53 en-
quanto que, em tampão fosfato, valores de embebição menores fo-
ram obtidos, fato atribuído aos diferentes meio e força iônica exis-
tentes. O efeito do pH foi semelhante em ambos os casos reportados.

 De maneira análoga, complexos polieletrolíticos de qui-
tosana (QT) e goma do cajueiro carboximetilada (GCCM, grau de 
substituição 0,86) foram preparados com razões variadas dos dois 
polímeros QT/GCCM =10:90; 25:75; 30:70; 50:50; 60:40 e 90:10 (ra-
zão mássica %). O rendimento máximo de CPE precipitado obtido 
(56,4%) foi para a amostra com razão 25:75.54

Os espectros no infravermelho dos complexos mostram os 
sinais característicos da quitosana, da goma carboximetilada [59], 
bem como o aparecimento de duas bandas na região de 1540-1570 
cm-1 [60], atribuídas à deformação angular simétrica de N-H em gru-
pos NH3

+, evidenciando a formação do complexo polieletrolítico.54

A embebição diminui (de 6,3 a 3,0) com o aumento do teor de 
goma carboximetilada no CPE, o qual varia no intervalo 50 - 90%. 
Análise termogravimétrica foi utilizada para caracterizar os com-
plexos formados, em que se verifica que as temperaturas iniciais de 
decomposição dos CPEs (215-230°C) são menores que para a qui-
tosana (242°C) e GCCM (256°C)54 , fato que foi também observado 
para complexos de quitosana/sulfato de condroitina e quitosana/
hialuronato de sódio47  e quitosana-ácido hialurônico.61 Os autores 
argumentam que o decréscimo da estabilidade dos CPEs é devido 
à diminuição na cristalinidade dos complexos, fato que foi compro-
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vado através de estudos de raios-X de complexos de quitosana-ácido 
hialurônico.62 A energia de ativação aparente (Ea) para a degrada-
ção térmica da quitosana GCM e as amostras de CPE ś foram ob-
tidas por curvas termogravimétricas. Os CPEs formados apresen-
taram valores de Ea inferiores àqueles obtidos para QT e GCCM, 
seguindo a ordem CMCG> CH> PECs, confirmando a baixa estabi-
lidade térmica dos complexos. A energia de ativação aumenta com 
a razão QT/GCCM, a partir da proporção 25:75, no intervalo 22,4 
- 80,0 kJ/mol.54

Em outra abordagem, complexos polieletrolíticos de quitosana 
(QT) e goma do angico carboximetilada (GACM), com grau de subs-
tituição 0,3463 , foram preparados64  com diferentes razões molares 
dos grupamentos catiônicos e aniônicos dos dois polímeros, n+/n- = 
1; 2; 3; 5; 7; 10 e 15. A densidade ótica das soluções, morfologia, 
potencial zeta e o tamanho das partículas foram investigados, ob-
servando-se um decréscimo da densidade ótica com o aumento da 
razão molar n+/n-. As partículas apresentaram diâmetros médios de 
810 nm, com as amostras com razão n+/n- < 5 exibindo diâmetros 
médios de 5130 nm, numa clara indicação de formação de agregados 
naquela condição. O potencial zeta foi positivo para todas as amos-
tras, variando no intervalo 34,7 - 54,3 mV.64

 Cloridrato de tetraciclina foi incorporado a um CPE de qui-
tosana e xantana e a cinética de liberação analisada em pH 4 e 6,4, 
observando-se uma liberação muita rápida em ambos os meios e um 
maior percentual de droga liberada no pH mais baixo.65

 Hidrogéis de quitosana e alginato oxidado66 foram dopados 
com um antifolato e analisados por calorimetria de titulação isotér-
mica, verificando-se que a interação droga-polímero estava direta-
mente correlacionada ao perfil de liberação controlada, obtendo-se 
maiores valores de entalpia para a interação droga – alginato oxidado.

Partículas de quitosana reticuladas foram usadas como matriz 
para adsorção de um corante sintético (alaranjado de metila), em 
diferentes pHs, e os dados foram aplicados aos modelos de Lang-
muir e Freundlich.67 De forma similar, quitosana e quitina obtidas 
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de crisálidas do bicho-da-seda foram usadas como adsorventes para 
alumínio presente em resíduos da indústria têxtil,68 em que a iso-
terma de Freundlich foi a que melhor representou os dados obtidos, 
com adsorção máxima de cerca de 21mg/g quitosana. A investigação 
termodinâmica de um sistema semelhante foi realizada por Prado et 
al,69 verificando-se que os processos de adsorção polímero-corante 
são termodinamicamente favorecidos para quitosana, mas não para 
quitina. A adsorção de corantes aniônicos em quitina foi também 
investigada por Longhinotti et al,70 com a obtenção de resultados 
semelhantes aos acima citados. 

CPEs de quitosana e dextrana sulfatada foram preparados com 
razões de carga policátion: poliânion no intervalo 20:1–1:1, sendo ca-
racterizados por espalhamento dinâmico de luz (DLS). Os autores 
reportam a existência de diferentes mecanismos de complexação, 
dependendo da ordem de adição dos polímeros.71

Quitina e quitosana com grau de desacetilação de 75% obtida 
de crisálidas do bicho-da-seda foram empregadas para remoção de 
Pb2+ e Ni2+ presentes em resíduos industriais,72 verificando-se que qui-
tosana foi eficiente para interagir com Pb2+, mas não com íons níquel, 
enquanto que quitina exibiu performances bem menos satisfatórias.

Microesferas de quitosana e gomas regionais

Nos casos em que se deseja a estabilização dos CPEs, pode-se 
promover a sua reticulação por meio de glutaldeído, íons sulfato ou 
tripolifosfato, por exemplo, o que geralmente leva à formação de 
uma rede semi-interpenetrada (semi-IPN).73-75 Microesferas são um 
exemplo de tais sistemas, os quais têm despertado bastante interesse 
por parte da academia, uma vez que podem ser usados para a libera-
ção prolongada de vários princípios ativos empregados nas áreas da 
farmácia, da medicina e da agricultura.76-85

Microesferas de GC e QT foram preparadas pelo método da 
coacervação85  e dopadas com um inseticida convencional, dichlor-
vos (fosfato de 2,2-diclorovinildimetila), visando à eliminação de 
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larvas do mosquito transmissor da dengue, Aedes aegypti. As mi-
croesferas foram caracterizadas em relação ao seu tamanho, mor-
fologia, embebição, dopagem e suas cinéticas de liberação in vitro 
e in vivo. As microesferas apresentaram valores médios de massa 
e diâmetros iguais a 2,56mg e 1,76mm, respectivamente. O exame 
morfológico por MEV revelou a presença de várias manchas bran-
cas, as quais, através da análise por espectroscopia de fluorescência 
de raios X, foram identificadas como sendo devidas à presença de 
fósforo e cloro, componentes do inseticida. A embebição em água 
foi no intervalo 72,5 - 83,3%, atingindo o equilíbrio em aproximada-
mente 15h. Os parâmetros de difusão de solvente nas microesferas 
foram calculados com coeficientes de difusão iguais a 2,0 x 10 -9 m2 
s-1 e 0,10 x m2 s-1 para QT/GC e QT, respectivamente. As microes-
feras foram dopadas com DDVP no intervalo 5,15 - 71,4% (m/m).

Oliveira et al86  prepararam microesferas à base de quitosana 
e carboximetilangico (CMA) dopadas com diclofenaco de sódio, 
visando a sua liberação controlada. Uma solução de QT em ácido 
acético foi gotejada em solução de álcool e NaOH contendo diclo-
rofenaco de sódio, através de uma agulha de diâmetro de 0,45mm 
sob agitação. Após 24h, as esferas foram imersas em solução de 
CMA, reticuladas com glutaraldeído, lavadas e secas. A determi-
nação dos diâmetros médios das partículas por microscopia ótica 
revelou valores no intervalo 0,7 - 0,9mm. O tamanho das micro-
esferas não variou significativamente com a adição do agente reti-
culante. A embebição das microesferas em pHs variados evidencia 
um aumento de pH no intervalo 5 - 9. O intumescimento diminui 
com a força iônica (de 0,05 a 0,25) do meio. Análises termogravi-
métricas para as microesferas de QT, QT/GACM e QT/GACM re-
ticulada revelaram termogramas que mostram que as temperaturas 
iniciais de decomposição estão no intervalo 284 - 297°C para todas 
as amostras, e a temperatura máxima de decomposição para o ter-
ceiro evento no intervalo 451 - 581°C, com valores máximos para 
as microesferas reticuladas, indicando um aumento de estabilidade 
após a reação de reticulação. 
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Microesferas de QT/GC foram preparadas pelo método da ge-
lificação ionotrópica, dopadas com diclofenaco de sódio e, a seguir, 
imersas em soluções de genipina de diferentes concentrações.87 O 
grau de reticulação das microesferas foi reportado como sendo o 
mesmo no intervalo de concentração 44 - 100mmol/L de genipina. 
A embebição é maior em meio ácido (pH 1,2) do que em meio alca-
lino (pH 7,4) e diminui com o grau de reticulação. O coeficiente de 
difusão diminui com o aumento da densidade de reticulação para as 
microesferas em estudo.

Microesferas de QT e goma do cajueiro carboximetilada 
(GCCM) com diferentes graus de substituição foram preparadas e 
dopadas com albumina sérica bovina (BSA). A caracterização físi-
co-química das microesferas incluiu espectroscopia RMN de hidro-
gênio, microscopia ótica, medidas de diâmetro e de embebição.88 Os 
dados revelaram que o diâmetro médio das partículas aumenta (de 
530 a 580μm) com o grau de substituição (de 0,16 a 0,44) de GCCM, 
independentemente da massa molar de QT. Os espectros de RMN 
comprovaram a presença dos dois polímeros QT e GCCM nas esfe-
ras. Em água e em tampão fosfato pH 7,4, o coeficiente de difusão 
aumenta com o DS de GCCM, para amostras preparadas com QT de 
alta e baixa massa molar. 

Microesferas de quitosana reticuladas com glutaraldeído fo-
ram preparadas89  visando à adsorção de corantes reativos oriundos 
de efluentes de indústrias têxteis. A adsorção revelou-se dependente 
do pH e do tempo de contato, variando de forma inversamente pro-
porcional no primeiro caso e linearmente no segundo.

O enxerto de poli(ácido acrílico) em microesferas de QT vi-
sando à aplicação como sistemas de liberação controlada de fárma-
cos90 resultou em liberação no intervalo de pH 6,8 - 9,8, não se veri-
ficando liberação em meio ácido (pH 1,2).

Cápsulas de quitosana-poli(álcool vinílico) (PVA) dopadas 
com agentes complexantes foram empregadas para a remoção de 
íons de cobre e níquel,91 verificando-se uma melhor adsorção para 
as cápsulas dopadas. 
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 A adsorção de íons de mercúrio Hg(II) foi investigada em 
sistemas de membranas e microesferas de quitosana,92 com e sem 
reticulação, verificando-se que a adsorção depende do grau de reti-
culação e da forma do adsorvente, com os dados obtidos adaptados 
ao modelo de Langmuir.

As capacidades de adsorção de metais por quitina e quitosana 
reticuladas com benzoquinona foram comparadas com aquela da 
biomassa do fungo Rhizopus oryzae,93 observando-se que os melho-
res índices de adsorção foram obtidos para quitosana. 

Adsorção de íons sulfato e molibidênio sobre flocos de quitina 
foi realizada94  sob condições variadas de pH, concentração e grau 
de desacetilação. Condições de adsorção máxima em escala de ba-
telada foram também reportadas para ambas as espécies estudadas.

Microesferas de quitosana foram usadas para a remoção de 
íons de alumínio, ferro e cobre de efluentes de minas de carvão, além 
de neutralizar a acidez das amostras. Foram empregadas microesfe-
ras reticuladas com tripolifosfato95  e não reticuladas.96 Para elevar 
o pH de aproximadamente 2,3 para 6,2, utilizou-se de 0,2 a 2,0g de 
microesferas/100mL, com diâmetro médio de cerca de 1,0mm. A 
completa remoção de íons de ferro (446ppm), alumínio (136ppm) e 
cobre (0,6ppm) de amostras de piscinas de decantação necessitou de 
1,5g de microesferas/100mL de amostra. 

Um corante sintético foi incorporado a microesferas de 
quitosana97  e usado como matriz para adsorção de íons Cu(II) e 
Ni(II), resultando em adsorções máximas de 57,0mg/g para íons 
de cobre e 11,2mg/g para íons de níquel, respectivamente. As mi-
croesferas foram caracterizadas por espectroscopia Raman e aná-
lise térmica, e os modelos de Langmuir e Freundlich foram apli-
cados, sendo que as isotermas de Langmuir representaram melhor 
os dados obtidos.

 A adsorção de íons Cu(II) também foi investigada usando um 
novo derivado da quitosana,98 verificando-se que a adsorção dependia 
do pH da solução, obedecendo a uma cinética de segunda ordem. Numa 
outra abordagem, microesferas reticuladas de quitosana e quitosana/he-
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parina foram empregadas para adsorver íons cobre,99 com os dados obti-
dos, sendo bem representados pelos modelos de Langmuir e Freundlich.

 Beta-caroteno foi encapsulado em coacervados de gelatina e 
quitosana, sendo caracterizado por microscopia eletrônica (MEV), 
espectroscopia no infravermelho e análise térmica.100 A presença de 
beta-caroteno nas microcápsulas foi evidenciada através das bandas 
no infravermelho e a sua morfologia por MEV. 

Esferas de quitosana com diâmetro médio de 2mm foram 
empregadas como carreadoras para uma substância com atividade 
antitumoral, a beta–lapachona.101 Os resultados apontaram uma do-
sagem de 15,42% e eficiência de encapsulamento de 92,53%.

Polieletrólitos de ácido hialurônico e quitosana foram prepara-
dos em fase aquosa, utilizando a técnica de gelificação ionotrópica,102 
resultando em diâmetro médio das partículas esféricas no intervalo 
80 - 115µm, com os autores afirmando que o tamanho pode ser con-
trolado pela razão de cargas iônicas das moléculas dos polieletró-
litos presentes.

Nanopartículas de quitosana e goma do cajueiro carboximeti-
lada (GCCM) com dois diferentes graus de substituição (GS = 0,16 
e 0,36) foram preparadas e o efeito da concentração dos polímeros, 
razão molar de carga e ordem de adição de reagentes no tamanho e 
no potencial zeta foram investigados [103]. Partículas com tamanho 
menor que 200 nm foram obtidas com GCCM com GS = 0,16. O 
aumento da concentração de GCCM aumenta o tamanho das par-
tículas. O potencial zeta de todas as nanopartículas preparadas foi 
positivo (10 – 32 mV).103

Nanopartículas via complexação polieletrolíticas de quitosana 
e goma do angico (GA) foram preparadas com tamanho de partículas 
variando de 18-33 nm e com distribuição de tamanho de partícula 
unimoldal.104 As nanopartículas de QT/GA possuem estabilidade de 
estocagem de até 26 dias.
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APLICAÇÕES NAS ÁREAS FARMACÊUTICA, SAÚDE 
PÚBLICA E AGRICULTURA

 Vários sistemas poliméricos à base de polissacarídeos foram 
usados como matrizes para liberação prolongada de fármacos, prin-
cípios ativos e inseticidas. 

Visando à obtenção de uma liberação mais prolongada, mi-
croesferas de QT/GC reticuladas foram reticuladas com genipina e 
dopadas com diclofenaco de sódio.86 Nos ensaios de liberação cons-
tatou-se que, em solução tampão pH 7,4, não ocorreu liberação de 
fármaco nas microesferas de QT/GC reticuladas com genipina, en-
tretanto as esferas sem reticulação foram capazes de intumescer e 
liberar o fármaco. As microesferas de QT/GC reticuladas com geni-
pina liberam diclofenaco de sódio e a liberação da droga é inversa-
mente proporcional à concentração de agente reticulante, ocorrendo 
através de um mecanismo não-Fickiano.

Em outra abordagem,87 a goma do cajueiro foi carboximetilada 
(GCCM) e empregada na produção de microesferas de QT/GCCM, 
as quais foram dopadas com albumina sérica bovina (BSA). A do-
pagem das microesferas (cerca de 10%) foi reportada com sendo in-
dependente da massa molar da quitosana e do DS da GCCM. As 
amostras com DS de GCCM elevado (0,44) liberaram a droga apro-
ximadamente duas vezes mais rapidamente do que aquelas com DS 
mais baixo (0,16), obedecendo a um mecanismo não Fickiano.

Goma do angico (GA) foi também carboximetilada (GACM) 
e usada na produção de microesferas de QT/GACM, como matriz 
para liberação de diclofenaco de sódio (DCS).85 A quantidade de 
DCS liberada em meio ácido (pH 1,2) foi relativamente baixa, apro-
ximadamente 28%, após 24h. Em pH 7,4 as microesferas reticula-
das liberam 61% da droga, enquanto que aquelas não reticuladas 
atingem cerca de 81%. Estes dados estão em perfeita concordância 
com trabalhos anteriores para sistemas similares,53,84 em que se pôde 
verificar o efeito do pH nas interações do grupo amino da QT e do 
carboxilato da goma na liberação de princípios ativos.
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 Para hidrogéis de QT/GC reacetilados58  e usados como 
matriz para a liberação de pilocarpina, a liberação in vitro para 
hidrogéis de QT foi relativamente rápida nos primeiros 100 minu-
tos, sendo que 60% da droga foi liberada. A incorporação de GC 
nas matrizes resultou em velocidades menores de liberação, a qual 
mostrou-se independente do pH, seguindo um mecanismo Fickiano, 
enquanto que os hidrogéis de QT exibiram comportamento não Fi-
ckiano, dependente do pH.58

Óleo essencial do alecrim-pimenta (Lippia sidoide Cham.) foi 
encapsulado em matriz de quitosana105 e usado para testes in vivo 
da mortalidade de larvas do vetor transmissor da dengue, Aedes ae-
gypti. A caracterização das microesferas foi feita por espectroscopia 
no infravermelho e UV/VIS, microscopia eletrônica e análise tér-
mica. As microesferas, com teores de 2,2 a 4,3% de óleo e massas na 
faixa de 50 a 150mg/50ml, resultaram em mortalidades, variando de 
22,5 a 95,0%, no intervalo de tempo 17 - 24h (Figura 9.4).

Figura 9.4 – Cinética da mortalidade das larvas do Aedes aegypti 
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Fonte: Elaborada pelos autores.
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Hidrogéis de quitosana e goma do cajueiro foram empregados 
para a liberação controlada de um larvicida organofosforado, DDVP, 
usado como modelo,106 visando à eliminação das larvas do Aedes 
aegypti. A dopagem da matrix com o larvicida foi realizada através 
da reacetilação da quitosana e por embebição em solução de DDVP. 
Os géis acetilados apresentaram uma menor dopagem e liberação 
mais rápida do que aqueles embebidos, sendo que estes últimos re-
velaram-se mais efetivos por um intervalo de tempo de 72 horas, 
levando à mortalidade de cerca de até 80,0% das larvas com apenas 
2,5mg de gel dopado.

Microesferas de QT e QT/GC foram dopadas com um pesticida 
organofosforado, DDVP,85 e a cinética de liberação in vitro e in vivo 
determinada. Perfis de liberação similares foram observados para os 
dois tipos de esferas, sendo que uma liberação mais rápida ocorreu 
para as esferas de QT /GC, as quais liberaram 66% do larvicida após 
30h, enquanto que as esferas de QT atingiram 55%. Os testes in vivo 
revelaram níveis de mortalidade de larvas de até 60%, após 30h, para 
as esferas de QT /GC e de apenas 42% para as esferas de QT, no 
mesmo período. A liberação prosseguiu até aproximadamente 168h, 
com aproximadamente 42,5% de mortalidade no caso das esferas de 
QT, verificando-se a eficácia das esferas em até cerca de 336h.

Quitosana foi usada como dispersante em estudos da estabi-
lidade de dispersões cerâmicas de SnO2, resultando em misturas fi-
nais com potenciais zeta positivos.107

Compósitos biocerâmicos foram obtidos a partir de pastas 
de quitosana, as quais formam um gel insolúvel nas condições do 
experimento.108 Os dados obtidos apontam para o uso dos produ-
tos como substitutos de tecido ósseo, sendo adequados para re-
generação óssea.

A determinação de hidroquinona em resíduos da indústria fo-
tográfica foi realizada por meio de um biosensor que usa quitosana 
com matrix e vários extratos vegetais como fonte de peroxidases . De 
forma similar, um biosensor para determinação de ácido109 cafeico 
foi construído usando quitina110 como matriz para a imobilização de 
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peroxidase de feijão verde (Phaseolus vulgaris). A matriz de quitina, 
reticulada com epicloridrina e glutaraldeido, contendo a enzima, foi 
incorporada a uma pasta no eletrodo de carbono. A determinação de 
rutina em formulações farmacêuticas foi ainda efetuada por um bio-
sensor, tendo com matriz quitosana reticulada com tripolifosfato,55 
em que se reporta que o biosensor tem uma vida média de 320 dias.

Quitosana foi complexada com uma matrix de alginato e dex-
trana, resultando em nanopartículas dopadas com insulina, reporta-
das como protetoras em meio ácido, as quais foram administradas a 
ratos diabéticos.111 Os autores citam uma redução de 72% da glice-
mia, comprovando a liberação da droga no intestino.

Esferas de QT, contendo poli(isopropilacrilamida) no seu “nú-
cleo”, foram dopadas com indometacina e empregadas como um sis-
tema de liberação controlada sensível à temperatura e pH.112 As esfe-
ras foram caracterizadas por DSC, espectroscopia no infravermelho 
e MEV, verificando-se que as esferas recobertas com QT apresenta-
ram maior eficiência de encapsulamento (84%).

Nanopartículas de quitosana/dextrana sulfatada com tamanhos 
médios de 500 nm foram preparadas113  e dopadas com insulina, sendo 
administradas a ratos diabéticos. As nanopartículas mostraram-se car-
regadas negativamente, exibindo propriedades adesivas, apresentando 
eficiência de dopagem acima de 70%, com liberação dependente do 
pH, sob condições gástricas simuladas. Resultados semelhantes foram 
obtidos para nanopartículas quitosana/alginato preparadas por gelifica-
ção ionotrópica, dopadas com insulina114  e usadas para testes in vivo.

 Esferas de quitosana e pectina com diâmentros variando de 
650- 680µm foram utilizadas para encapsular mangeferina. A efici-
ência de encapsulação variou de 13-58% e foi observada uma libera-
ção controlada da mangeferina em todas as esferas preparadas.115

Nanopartículas de goma do angico e quitosana foram prepa-
radas e óleo essencial de Lippia sidoides encapsulado com uma do-
pagem na faixa de 3,3 a 7,7%. Teste de mortalidade das larvas do 
mosquito de Aedes aegypti na presença de nanopartículas dopadas 
mostrou um controle das larvas por três dias.116
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